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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

ANYÁK NAPJA

Felsőzsolca Város Önkormányzata és
az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület május
2-án tartotta a Pokol
Csárda Rendezvény
Termében a városi
anyák napi ünnepséget. Az Park utcai
óvodában Tóth Máté, Tóth Patrik Márk
és Cservenyák Fanni
mondtak verseket,
valamint a 3. osztályos Mátyus Luca
szavalt a színpadon.
Gulybán Tibor görög
katolikus
esperes
köszöntötte az édesanyákat. Beszédében kiemelte a nőknek a családon belüli fontos szerepét,
az anyaság örömét
és felelősségét. Az
anyák napi délutánon a könnyűzenei
szórakoztatásról a
debreceni Csokonai Színház tagja,
Simonyi
Ferenc
előadóművész gondoskodott. A miskolci
születésű művész repertoárján akárcsak
nőnapon, most is jól megfértek egymás
mellett a világslágerek, a magyar nóták és
az operett slágerek. Simonyi Ferenc, aki
egyébként tagja az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesületnek is az Ave Mariával köszöntötte a zsolcai édesanyákat.

Elsőáldozás
és bérmálkozás Zsolcán
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Először, de nem utoljára Kecskeméten
ORSZÁGOS BIBLIAISMERETI VERSENY
Április 10–11-én került megrendezésre a
XVIII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny a
Kecskeméti Református Általános Iskolában. Iskolánk a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola először képviseltette magát ezen a
megmérettetésen.
Csütörtökön vette kezdetét kalandos utazásunk. Hiszen vonattal, vidám, izgatott,
néha kissé makrancos gyerekekkel indultunk el úti célunk felé. A szerencsés megérkezés után egy ﬁnom ebéd elfogyasztását
követően birtokba vettük az egyházközség
által fenntartott szálloda apartmanját. Délután vidám és kalandos sétát tettünk.
Pénteken az ünnepélyes megnyitó után
kezdetét vette a verseny írásbeli része, ahol
egy tíz feladatból álló teszten mérhették öszsze tudásukat, kreativitásukat a kis és nagy
versenyzők. Ez idő alatt a felkészítő pedagógusok betekinthettek a feladatlapokba.
Délután a színpadi produkciókat nézhettük végig. Kora este Kecskemét belvárosában barangolhattunk idegenvezető
kíséretében.
A második napon az áhítatot követően
került megrendezésre a szóbeli vetélkedő.
Ezalatt mi sem unatkoztunk, hiszen egy
szakmai fórumon a színpadi előadásokhoz
kapcsolódóan hasznos útravalókat kap-

hattunk a felkészült zsűri tagjaitól. A délelőtti órákban a vendéglátó diákok előadásában Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány című meseoperáját tekinthettük meg.
Ezt követően került sor az
ünnepélyes eredményhirdetésre. 17 iskola 29 csapata közül iskolánk a 6.
helyen végzett. Színpadi
előadásunk a bibliai üzenettel gyönyörűen egybecsengő, a családi örök
értékek megformálásáért
külön elismerésben részesült.
Jó volt együtt lenni, együtt gondolkodni
látni azt, hogy miért is dolgozunk a mindennapokban. Látni a sok iskola tehetséges diákjait. Érezni, hogy a befektetett
közös munkának meglett a gyümölcse,
hiszen bárki, aki ott volt tudhatja hogy
mennyi befektetett óra, perc áll a hátunk
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mögött. S mindez nem történt hiába, hiszen részesei lehettünk egymás gondolatainak. Felvehettük egymás képzeletbeli
szemüvegét és azon keresztül megláthattuk kinek-kinek mit üzen az általa választott bibliai történet.
Lelkeket érintő színpadi előadásokat
láthattunk mely során a verseny mottójának megerősítéseként sokan a hegy tetején
érezhettük magunkat.
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól
jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 121, 1)
Megerősítést kaptunk, hogy jó úton járunk. Igaz még az út elején vagyunk, de
láthattuk, hogy ha a ránk bízott kincsekkel megfelelően sáfárkodunk, akkor nagy
dolgokat érhetünk el. Elérhetjük, hogy a
hit morzsáit elhintsük szívükbe, elérhetjük,
hogy a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásával felnőve majd aktív, tenni akaró és

tenni tudó tagjai legyenek református gyülekezeteinknek, szívükbe írva hogy „Velünk az Isten!”
Molnár-Petró Eszter
tanító-hitoktató
Tirk-Máté Krisztina
tanító-hitoktató

Felsőzsolcai
diákszínjátszók sikere
2015. május 6-án a miskolci Szent Imre Római Katolikus
Általános Iskola dramatikus versenyt szervezett katolikus iskolák számára. A versenyen 6 csapat vett részt.
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
csapata Szent István egyházszervező munkája című jelenetével 1. helyezést ért el. A színpadi előadásban Hankó Bettina,
Hankó Elizabet, Hankó Ferenc, Kabai Viktória, Kása Panna
tanulók szerepeltek. A jelenetet Putzné Márk Judit tanárnő
tanította meg a gyerekeknek.
Gratulálok a tanulók sikeres szerepléséhez, köszönöm Putzné Márk Judit tanárnő lelkiismeretes felkészítő munkáját.
Putz József
igazgató
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A 2014. évi helyi iparűzési adó
bevallási és beﬁzetési határideje:

2015. május 31.
Késedelmes teljesítés esetén bírság,
illetve késedelmi pótlék megállapítására kerül sor.
Tájékoztatást személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal földszint
2. számú irodahelyiségében, telefonon a
(46) 584-026-os vagy a (46) 584-020-as
telefonszámon kaphatnak.
A bevallásokhoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók és letölthetők
az Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
e-ügyintézés menüpontjából is.
Dr. Pataki Anett
jegyző

Fáklyás felvonulás,
főzőverseny és koncert a majálison

Ünnepi szentmise
és körmenet
2015. június 21-én Keresztelő Szent János születésére fölszentelt római katolikus
templom búcsúja lesz.
Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor
kezdődik, melyet Keresztes László kótai kanonok atya celebrál, aki több éven keresztül
Felsőzsolcán lakott.
Mindenkit szeretettel hívunk az ünnepi
szentmisére és az azt követő körmenetre.
Szeretettel:
Zajacz Ernő plébános

Idén is fáklyás felvonulással vette kezdetét a majálisi programsorozat. Az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület 12. alkalommal
invitálta a város lakosságát az ünnepre. A
menet a Bárczay-kastély elől indult, Ködöböcz Viktor és Lukács Ferenc biztosította a

Meghívó

zenei kíséretet, a résztvevők énekelve vonultak végig a városon. A sportpályán pedig énekszó mellett közösen díszítették fel
a város májusfáját.
Május elsején, a munka ünnepén, a sportpályáján már kora délelőtt rotyogott az üstökben a ﬁnom
a ebéd. A főzőversenyre idén
is sokan neveztek. Nádi Gyula
alpolgármester
és dr. Rónai
István aljegyző
zsűrizte a bográcsos ételeket
és a desszerteket. Délután a
nagyszínpadon a felsőzsolcai ﬁatalokból
álló Halas együttes adott koncertet.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt

A XVIII. FELSŐZSOLCAI VÁROSNAPRA
2015. június 20-án szombaton a sportpályán.
Hagyományainkhoz híven a következő programokon vehetnek részt az érdeklődők:
 Főző-, süteménysütő verseny,
 Pálinka verseny – nemzetközi bírálóval,
 Sportvetélkedők (asztali tenisz, sakk, aszfaltrajz),
 Királyhelmec – Felsőzsolca Öregﬁúk focimeccs,
 Ljulecska és Freski népi együttesek,
 Zsolca Táncegyüttes és az utánpótlás csoportja,
 Ökumenikus Istentisztelet,
 Filagória átadás-szentelés,
 az egész napos hangulatért DJ Öcsi felel,
 este utcabál Kiss Csaba és barátai közreműködésével.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A versenyek felhívása a város honlapján, a www.felsozsolca.hu oldalon található.

Várjuk a nevezéseket – tegyük „ízessé” a város napját!

Meghívó az évfordulós
istentiszteletre
A 2010-es árvíz ötödik évfordulóján Felsőzsolca Város Önkormányzata
és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
ökumenikus istentiszteletre hívja a város lakosságát 2015. június 4-én 16 órára a római katolikus templomba.

 Itthon
Közélet– Otthon
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 Két könyve is megjelent az ünnepi
könyvhétre Gál Halász Anna írónőnek. Az
egyházi vonatkozású történelmi regényében Kelemen Didák életútját dolgozza fel.
Újabb mesés könyve pedig gyerekeknek ad
tanmesét az élet dolgairól.

Huszonöten
bérmálkoztak

 Május 17-én a vasárnapi misén ünnepélyesen megtartották az elsőáldozást. A római katolikus templomban idén tizenegyen
járultak első ízben az oltári szentséghez.

Május 10-én, huszonöten kapták meg a bérmálás szentségét a felsőzsolcai római katolikus templomban, ahol az ünnepi szentmisét Buda Péter
helynök celebrálta. A bérmálkozók között zsolcai
és arnóti gyerekek és felnőttek is voltak.

FELSŐZSOLCAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Parókus: Gulybán Tibor
3561 Felsőzsolca Szent István út 41.
Telefon: 06 46/383 729
Mobil: +36 30/3962 703
E-mail: felsozsolcagorkat@gmail.com, gulyban.tibor@gmail.com.
Honlap: www. zsolcaigorogok.hu
Bankszámlaszám:
CIB BANK 10700086-66708850-51100005

ISTENTISZTELETI RENDÜNK:
Hétköznap:
Szombaton és ünnep előtt:
(téli-nyári idő szerint)
Vasárnap és ünnepnap:

7:30 órakor Szent Liturgia
17:00 órakor alkonyati zsolozsma
18:00 órakor
„
„
8:00 Reggeli zsolozsma
9:00 Szent Liturgia
17:00/18:00 Alkonyati zsolozsma

.

ALSÓZSOLCÁN:
Szent Liturgia minden hónap második vasárnap 11:30-kor a Római Katolikus templomban.
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Lévay Andrea
„Az évad legjobb női táncosa”

Óvodások
a természetért
A Madarak és Fák Napjának célja, hogy
különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság
természetvédelem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos
természetvédelmi törvény szerint minden
év május 10-e. A hagyomány immáron több
mint száz éves. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda mindkét telephelyén játékos
foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek a
madarak és fák napjára. A Szent István utcai
óvodában sorversenyekkel, kirakós és kifestős játékokkal és ﬁlmvetítéssel, a Park utcai
óvodában pedig kitömött állatokkal és vadász
trófeákkal, valamint házi készítésű madáretetőkkel ünnepelték a madarak és fák napját.

A Zsolca Táncegyüttes egyik művészeti
vezetője Lévay Andrea a Tánc Világnapján április 29-én, a fővárosban vehette át
„Az évad legjobb női táncosa” díjat a Művészetek Palotájában. A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban, és hogy arra
ösztönözzék a kormányokat, hogy minél
nagyobb teret szenteljenek a táncnak az
oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig. Míg a tánc az
emberi kultúra része annak történetének
kezdete óta, hivatali jelenléte ehhez mérten
világszerte alacsony.
Prof. Alkis Raftis, a Nemzetközi Táncbizottságnak az elnöke 2003-as táncnapi

beszédében ezt mondta: „A 200 ország felének hivatalos szövegeiben nem is esik szó
a táncról, s ennek a művészetnek a támogatására nincs külön alap létrehozva.”

ZsolcaTV Mobil Apps
Töltse le Ön is!

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS
FELSŐZSOLCÁN
Felsőzsolcán is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe.
A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai
uniós projekt (TÁMOP- 6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja
a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. Magyarországon naponta meghal
egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak
felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy
több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szűrésre. Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények
ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük keddi napokon8-11-ig,előzetes
időpont egyeztetés alapján.
Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadóban hétfőtől péntekig reggel 8-9,
vagy a 06-46-584-053.

Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat.
Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!

A SZŰRÉS ÉLETET MENT.
Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Roma
gyermeknap
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermeknapot szervezett a sportpályára május 16-án, szombaton. Étellel, itallal várták és játékos vetélkedőkkel, valamint focival szórakoztatták a
szervezők a gyerekeket.
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ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
hogy Felsőzsolca település földgáz hálózatán,
Felsőzsolca Ipari Park hálózatán a Földgázszállító Zrt.
szállítóvezeték karbantartási munkálatai miatt

2015. június 30-án 06.00 órától
2015. június 30-án 22.00 óráig a földgáz
betáplálása szünetel.

Dr. Kriza Ákos polgármester átadja a kitüntető Díszpolgári címet
Alakszainé dr. Oláh Annamária közgazdásznak

Miskolc Város
Napja
Számos díjat és kitüntető címet osztottak ki Miskolc város
napján az ünnepi közgyűlésen.
A városi képviselő-testület
1992-ben döntött úgy, hogy
május 11-én lesz Miskolc Város
Napja, annak tiszteletére, hogy
1909-ben ezen a napon adott
a településnek címeres kiváltságlevelet Ferenc József. Idén
Alakszainé dr. Oláh Annamária közgazdász és Nagy Kálmán
gyermekgyógyász kapta meg a Hoskó Bertalanné Pedagógiai díDíszpolgári címet. Alakszainé jat kapott
dr. Oláh Annamária a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke. Pedagógiai díjat kapott
a Felsőzsolcán élő Hoskó Bertalanné több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői, oktatásszakértői tevékenységéért. Ő jelenleg a miskolci
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója.

A gázszünet ideje alatt kérjük, a fogyasztók a földgáz
használatával ne kísérletezzenek, a főelzárót
tartsák zárt állapotban a vezetékben lévő minimális
nyomás megtartása érdekében!
Kérjük, hogy a település intézményeit, polgárait tájékoztatni
szíveskedjenek, a helyileg szokásos módon.
A gázszünettel kapcsolatos kérdésekre a TIGÁZ-DSO Kft.
miskolci üzeme (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.,
06-46/515-100 és/vagy a központi diszpécser szolgálat
(tel.: 06-80/300-300) ad felvilágosítást.
Interneten megjelent tájékoztató:
https://www.tigaz.hu/tajekoztatas/gazszolgaltatasi-szunet

„A szívem ezerkétszázat ver
egy perc alatt”
„Attól félek, hogy a körülöttem lévőket jobban meg fogja
viselni ez, mint engem. De én
tudom, hogy kitárul előttem Tibet kapuja, hogy olyan dolgokat
tapasztalhassak meg, amiket a
későbbiekben a lehető legjobban
tudok majd hasznosítani. Nincs
bennem félelem, harag, kétség,
nincsenek miértek, csak küzdés
van, és akarat. Nem látok mást,
kizárólag egy egészséges embert,
akinek végig kell járnia egy utat,
hogy aztán még egészségesebben
folytathassa a tökéletes életet.”

Zavodni Gréta Virágnál 2011
márciusában diagnosztizáltak
a leukémia egy súlyos változatát, a T-sejtes Non-Hodgkin
limfómát. A ﬁatal lány három
éven keresztül kemoterápiás és
sugárkezelések sorozatát kapta,
de maradt ereje arra, hogy közben a kezdetektől megörökítsen
minden fontos pillanatot. Bejegyzéseiből a benne lejátszódó
lelki folyamat és a kezelések,
beavatkozások tanulságos, érdekfeszítő, őszinte története
bontakozik ki, melynek végállomása – göröngyös út után – a
gyógyulás. A kötet Gréta győzelméről és újjászületéséről szól;
az ő példája pedig másoknak is
erőt adhat, hogy soha ne adják
fel a harcot.
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Vendéggyőzelem
a HFL-tornán
A HFL második fordulóját is hazai pályán
játszotta április 25-én a Miskolc Steelers, ez
alkalommal a pozsonyi együttessel lépett
pályára. Több mint száz néző látta a mérkőzést a felsőzsolcai sportpályán. A tavalyi
HFL-bajnokot követően az európai hírű,
nemzetközi rutinnal rendelkező, a kiemelt
magyar bajnokságban meghívott (dísz)vendégként szereplő pozsonyi Monarchs vizitált Felsőzsolcán. A Steelers szlovák vendége eddigi két idei HFL-es fellépésén már
több mint száz pontot szerzett. A mérkőzés
jelentős pozitívuma a miskolciak számára,
hogy - az újabb amerikai játékos bemutatkozása mellett - Troy Rice ismét megmutatta leigazolásának indokoltságát, a legutóbbi
két touchdown mellé ezen a mérkőzésen
hármat szerzett, abszolút kulcsemberévé
vált a Steelersnek.
A végeredmény: Miskolc Steelers - Bratislava Monarchs 27-52.

Labdarúgás

Továbbra is menetel az FVSC
a bajnokság tavaszi szezonjában

A bajnokság 24. fordulójában a remek
tavaszt futó Sátoraljaújhely együttese látogatott Felsőzsolcára. A remek időben rendezett találkozóra kilátogató szurkolók biztos
hazai győzelmet vártak, ám ez a borzalmas
helyzetkihasználás miatt elmaradt. Sikur
korai góljára még a szünet előtt kétszer válaszoltak a lelkes zempléniek, így ők várhatták előnnyel a folytatást. A második félidőben totális támadásba kezdtek a zsolcaiak,
azonban a vendég kapus eszén csak Halász
tudott túljárni, az ő góljával alakult ki a 2-2es végeredmény. Egy héttel később egy igazi
oroszlánbarlangba, Sajóbábonyba utaztak a
ﬁúk. Kemény, férﬁas küzdelemben Sikur és
Zsarnai góljával sikerült egy értékes 2-2-es
döntetlent elérni, amellyel egyik riválisát
maga mögött tartotta a tabellán az FVSC.
Május 10-én hazai környezetben
azzal a Bogáccsal játszott a csapat,
amely eddig egyedüliként tudta
csak legyőzni az FVSC-t a bajnokságban. A dél-borsodiak most
sem ijedtek meg, ennek eredmé-

nyeképpen a félidőben 1-0 arányban
vezettek. Arról, hogy a végeredmény
nem ez lett Halder Péter gondoskodott, aki két perc alatt két gólt szerezve megfordította a rangadót. Ezzel a
győzelemmel az FVSC a tabellán a
második helyet foglalja el.
Ifjúsági csapatunk az elmúlt
években sikert sikerre halmozott, és
nincs ez másként ebben a bajnokságban sem. Igazi csapatként küzdenek egymásért, a pályán és azon
kívül is remek társaságot alkotnak,
így nem meglepő hogy hétről-hétre futószalagon szállítják a győzelmeket. Álmuk,
a bajnokság megnyerése a Bogács 2-1-es
legyőzését követően vált valóra, amit meg
is ünnepeltek a ﬁatalok. A sikeredző Lippai
József, akinek innen is üzenjük, gyógyuljon
meg és várjuk vissza, hogy még sokszor
lehessen azt írni: ismét kinevelt egy aranycsapatot. Gratulálunk ﬁúk!
28. forduló
2015.05.24. 17.00 – Felsőzsolca – Bőcs
29. forduló
2015.05.30. 17.00 – Edelény – Felsőzsolca
30. forduló
A Tiszalúc visszalépése miatt az FVSC
szabadnapos.

KÉZILABDA
Labdarúgóink sikerei mellett méltatlanul kevés szót kaptak kézilabdázóink,
ezt igyekszünk most pótolni. Az FVSC csapata a megyei I. osztály tagja ebben az
idényben is, amely bajnokság az életben maradásért küzd. Az elmúlt évtizedek
legkisebb létszámával folyó küzdelemsorozat a végéhez ér, amely egy igazi „Hollywood-i” izgalmakat ígérő végjátékban fog eldőlni. A három résztvevő csapat –
FVSC, Sárospatak, Mezőkövesd II. - ugyanis körmérkőzéses lebonyolításban mérkőzik meg egymással. Az eddig lejátszott 14 mérkőzésen a mieink tíz győzelem
mellett egyszer végeztek döntetlenre és háromszor vesztesen hagyták el a pályát.
Az éllovas Sárospatak is ugyanilyen mutatókkal rendelkezik, így a bajnoki cím
az utolsó fordulóban a Bodrog-parti együttes csarnokában fog eldőlni. Reméljük
következő cikkünkben szépen csillogó sikerről számolhatunk be. Hajrá FVSC!
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség május 18-án
megtartott Tisztújító Közgyűlésén Csontos Róbertet választotta elnökévé.

Balmaz Nagydíj zsolcai sikerrel
A miskolci Freeriderz SC versenyzői május elsején a
Balmazújvárosban megrendezett Balmaz Nagydíj időfutamon is szép sikereket értek el. A felsőzsolcai kerékpáros,
Andó Ágnes a női abszolút első helyet szerezte meg, Kárpáti Attila Master 3. helyezést ért el, a Pallos Zoltán-Fenyvesi Ferenc kettős pedig senior párosban lettek elsők.
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