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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN
SZERETETTEL HÍVOM ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2019. JÚNIUS 22-23-ÁN
A 22. FELSŐZSOLCAI VÁROSNAP PROGRAMJAIRA:
2019. JÚNIUS 22. SZOMBATON:
10:00 ÜNNEPI ÜLÉS A RENDEZVÉNYEK HÁZÁBAN
11:00 CSIRIBIRI ZENEKAR ÉS BOBÓ ZENÉS GYEREKMŰSORA
(Sportpálya-színpad)
12:00 CSUPA-CSODA VÁNDORJÁTSZÓTÉR (Kézilabdapálya)
12:20 VARGA ANDREA ÉS CSELEPÁK BALÁZS ZENÉS MŰSORA
(Filagória)
13:00 PETRÓCZKI CSABA RETRO MŰSORA (Filagória)
13:30 GENERÁTOR ZENEKAR (Sportpálya-színpad)
14:00 FELSŐZSOLCA - KIRÁLYHELMEC ÖREGFIÚK FUTBALLMÉRKŐZÉS (Nagypálya)
15:00 ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK MŰSORA (Sportpálya-színpad)
16:00 30 PERC ZENEKAR (FÉL)ÓRÁJA (Sportpálya-színpad)
17:30 ÖNKONTROLL ZENEKAR (Sportpálya-színpad)
19:00 ANNA AND THE BARBIES KONCERT (Rendezvények Háza)
Kapunyitás 18:30-kor. Belépés csak karszalaggal!*
A Sportpálya területén bogrács parti*, büfé sátor, kirakodó vásár,
ugrálóvárak, körhinta, dodzsem várja a szórakozni vágyókat.
(*A főzéshez előzetes bejelentkezés szükséges!)
2019. JÚNIUS 23. VASÁRNAP:
19:00 NEOTON KONCERT (Rendezvények Háza)
Kapunyitás 18:30-kor. Belépés csak karszalaggal!*
DR. TÓTH LAJOS
polgármester
*Belépésre jogosító karszalagok korlátozott számban, ingyenesen igényelhetők a civil szervezetek vezetőiénél és a Bárczay-kastélyban az
584-313-as telefonszámon 2019. június 13-ig.

FELSŐZSOLCA
FOLYTATTA
A Honvédelmi Sportszövetség Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkársággal együttműködésben szervezett országos
versenysorozata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Felsőzsolcán folytatódott – a házigazda Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Buzitáról érkező MTNY Alapiskola került a budapesti ﬁnáléba.
KÉPES BESZÁMOLÓ A 3. OLDALON
„Percre se feledd, // hogy testvéred minden magyar, // bárhol is éljen.”
/Wass Albert: Nemzet/

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
tisztelettel hívom és várom Önt és családját a

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE
2019. június 4-én, kedden 12 órakor az Összetartozás Emlékparkba.
Dr. Tóth Lajos polgármester

Helyszíni bejárás keretében mutatta be
a Katolikus Karitász vezetősége a keleti országrészt ellátó logisztikai központ most
kezdődött munkálatait. A fejlesztések során a
karitász által építendő új épületek Felsőzsolcán
a keleti, Székesfehérváron a nyugati országrész
logisztikai és koordinációs központjai és a helyi és környékbeli szociális feladatellátás, valamint az önkéntesek bázisa is lesznek.
CIKK A 4. OLDALON

Karitász központ épül városunkban
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A felsőzsolcai Bárczay-kastélyban nem autogrammal ellátott színes plakátokon köszönnek vissza a közelmúlt kulturális eseményei. A kiﬁnomult
eleganciával berendezett impozáns udvarház Felsőzsolca talán legrégibb
épülete. Otthona a Közművelődési Intézetnek, a Városi Könyvtárnak és a
Helytörténeti Kiállítóhelynek. Az ódon falak őrzik a múlt hagyományát, az
elmúlt két évszázad történelmének zsolcai életmeséjét.

PÁLHÁZÁTÓL FELSŐZSOLCÁIG

Egy kulturális menedzser
életmeséje
Vendéglátóm – Mezei Marianna, az
integrált kulturális intézmény igazgatója – a Hegyközből, Pálházáról indult, Sárospatakon érettségizett…, az azóta megélt évtizedek
személyes történései az ő életmeséjét
alkotják.
„A tanítás, a tanári pálya vonzott,
mégsem vezetett egyenes út a diploma
megszerzéséig és a katedráig, mert anynyi minden történt azokban az években,
és annyi más is érdekelt. Van jó néhány
végzettségem, mert a tudás, az új ismeretek utáni vágy nagyon erős bennem ma
is. Kerestem az utamat, a hivatásomat.
Dolgoztam múzeumban tárlatvezetőként, baleseti és belgyógyászati intenzív
osztályon szakápolóként, iskolában pedagógiai asszisztensként, majd öt csodás
és meghatározó egyetemi év után magyar nyelv és irodalmat tanítottam kis
és nagyobb falvakban, de volt miskolci
jónevű egyházi gimnázium is a munkahelyeim között.
2002-ben költöztünk Felsőzsolcára,
s közel egy évtizedig csak aludni jártunk haza a városba, mivel a férjemnek
is, nekem is máshol volt a munkahelye.
Dorottya lányunkon keresztül – aki itt
járt óvodába, iskolába – kerültünk kapcsolatba Felsőzsolcával, ismertünk meg
nagyszerű embereket.”
Idáig tartott az útkeresés, - ahogy Ön
fogalmazott. Hogyan tovább, árulja
el, mikor derült ki az, hogy a város
kulturális életének meghatározó vezetője lehet, vagy lesz?
„Szakmai utam során bármit is csináltam, azt komolyan vettem, igyekeztem a tőlem telhető legtöbbet megtenni,
s a legjobbat kihozni magamból. Ezt az

utat nem fogalmaztam meg magamnak, csak amikor idekerültem, akkor
kezdett egésszé összeállni az, ami addig
részenként volt jelen a mindennapi tevékenységemben. Tudom, arra kíváncsi, hogy miért éppen én kerültem erre
a posztra? Nevezhetném a véletlenek
közjátékának is, ha hinnék a véletlenben. Tömören annyi, hogy Dr. Tóth
Lajos polgármester Úr volt az, aki hamarabb látta meg bennem a kulturális
menedzsert, mint én saját magamban.
Magasabb vezetői megbízásomról pályázati eljárás után a Képviselő-testület
döntött.
Nem túlzok, ha azt állítom, hogy Felsőzsolcán nincs ünnepség, esemény
Mezei Marianna és csapata nélkül.
Komoly segítő háttérrel rendelkezik.
„Közvetlen munkatársam mindössze
kettő van, ők elsősorban a Városi Könyvtár színvonalas működését biztosítják. A
városi szintű rendezvények együttműködések során valósulnak meg.
A csapatmunka itt nagyon fontos, egy
célért dolgozunk. Nehéz lenne felsorolni minden szervezetet, egységet, intézményt, akik ötletgazdái, közreműködői,
sőt megalkotói egy-egy rendezvénynek.
Csak a közös munka, a konstruktív
szemlélet, az együttgondolkodás, a tervezés és újratervezés hozhat eredményeket, hogy a városlakók is érdeklődéssel
fogadják a programjainkat.
Talán nem kell mondanom, hogy ez a
feladat állandó készenlétet kíván, hiszen
az egyik esemény még le sem zajlott, miközben a következőre, sőt az azt követőre is készülni kell. Ebben a munkában
ez a nagyszerű. Minden év új kihívást
jelent. Nem ismétlődhetnek sem a műsorszámok, sem az ünnepi köszöntők.

2019 május
A tartalom egyszeri és megismételhetetlen. Nem az örökkévalóságnak alkotunk, miközben arra törekszem, hogy az
élmény maradandó legyen. Természetesen biztos családi háttér nélkül mindezt
nehezen tudnám ilyen intenzitással végezni. Otthon a férjem, és az érettségiző
nagylányom megérzik, hogy mikor van
szükségem segítségre. Tudják, mikor
van hajtásos időszak.
Soha nem akartam „csak” rendezvényszervező lenni. Egy kulturális menedzser
többet kell, hogy tegyen. A kultúra közkincs, a kultúrához való jog mindenkit
megillet. Nem függhet lakóhelytől vagy
anyagi háttértől.
Ahhoz, hogy a munkája, munkájuk
eredményes legyen, jó kapcsolatok
szükségesek. Az önkormányzat, mint
„gazda” mennyiben segít ebben, vannak-e vitáik?
„Amit mi folytatunk, nem nevezném
vitának, hiszen közösen, egy jó cél felé
igyekszünk menni. Nyilván az oda vezető utat nem látjuk mindig azonos
módon, de törekszünk a kompromiszszumos megoldásokra. Kívánom, hogy
minden hasonló munkát végző szakember mögött álljon egy ilyen támogató,
ugyanakkor „jó gazda” módjára felelős
önkormányzat.
Kudarcok? Igen vannak, s jó, hogy
vannak. A földön tartanak. Magamat
szoktam belülről értékelni, hogy ugyan
jól építettem-e föl a mondanivalót? Ott
volt-e a hangsúly, ahová szántam, eljutott-e a jelenlévőkhöz az érzés, a gondolat, amelyet a szereplőkkel együtt
megfogalmaztunk? Ez így van rendjén,
hiszen csak így boldogulunk. Mondom
ezt akkor, amikor megint egy jelentős
esemény, a „Városnap” megünneplésére
készülünk teljes erővel.
Szerencsére rendkívül jól működő
munkakapcsolatot építettünk ki a helyi szervezetek vezetőivel, - ideértve az
egyházakat, oktatási-nevelési és egyéb
intézményeket, valamint a civil szerveződéseket is- így nyugodt szívvel, bátran
támaszkodhatok rájuk és a tagságukra
minden alkalommal.
Nem vagyok maximalista, de jó érzés, amikor egy hullámhosszon vagyunk, amikor sokan nézünk ugyanabba az irányba, amikor közösen, csapatban dolgozunk azért, hogy eredményesek legyünk.
Gajdos Imre
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BÁTRAK LIGÁJA

Rákóczi Kupa: Folytassa Felsőzsolca!
Gyula, Makó, Baja, Berettyóújfalu és Kisvárda
után Felsőzsolca adott otthont a Bátrak Ligája
– Rákóczi Kupa sorrendben 6. selejtezőjének.
A Honvédelmi Sportszövetség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársággal együttműködésben
szervezett országos versenysorozata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Felsőzsolcán folytatódott
– a házigazda Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Buzitáról érkező MTNY Alapiskola
került a budapesti ﬁnáléba.
A verseny már a lelátón elkezdődött! A rimaszombati és az ungvári gyermekek zászlókkal, táblákkal felszerelkezve szurkoltak társaiknak, kiváló hangulatot teremtve ezzel a felsőzsolcai eseménynek. Őket hallva aztán a többi
iskolát elkísérő drukkerhad is buzdítása kezdett, ekképpen valódi
versenyhangulat alakult ki a városi sportcsarnokban. Tekintettel arra, hogy
így volt ez korábban Gyulán,
Makón, Baján,
Berettyóújfalun
és Kisvárdán
is, nyugodtan
kijelenthetjük:
élvezik a gyerekek a programokat.
„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársággal
együttműködésben szervezett Bátrak Ligája–Rákóczi Kupának ekkor a sikere van! – fogalmazott nem véletlenül boldogan dr. Nébald
György, olimpiai bajnok vívónk, a Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke. – Ezúttal is kiváló hangulatban, mosolyogva, egymást megismerkedve vetélkedtek a gyerekek. És a külhoni csapatok
ismét hoztak magukkal szurkolókat, egyértelműen kijelenthetjük,
van létjogosultsága a sorozatnak!”
A hét selejtezőből és a budapesti ﬁnáléból álló sorozatban öt magyar és öt határon túli iskola nyolcfős, 7-8. osztályos tanulóiból álló

csapatai tíz versenyszámban,
többek között akadálypályákon, sorversenyekben, íjászatban mérik össze erejüket,
illetve szellemi vetélkedő is
szerepel a programban. A csapatok utaztatását és teljes ellátását a Honvédelmi Sportszövetség állja, minden résztvevő
köznevelési intézmény 500
ezer forint értékű sportszercsomagot kap. A budapesti
ﬁnáléba minden selejtező legjobb magyar és legjobb határon túli csapata kerül be.
A felsőzsolcai versenyre
a hazaiakon kívül Miskolcról és Göncről, illetve Viskről, Ungvárról, Tornaljáról,
Rimaszombatról és Buzitáról érkeztek csapatok.
Kárpátaljai testvérvárosunk, Visk
lelkes csapata a
sportos nap után
látogatást tett a
Bárczay-kastélyban és megtekintették a Görög
Katolikus templomot is. Tanáruk,
Cubik László (a
képen balra) elmondta, szívügyének tekinti, hogy tanítványainak minél több értéket megmutasson, bármerre is járjanak. Különösen fontos ez itt és
most, amikor testvérvárosba látogattak.
A selejtezőt a házigazda Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola nyerte, kevéssel megelőzve a Buzitáról érkező MTNY
Alapiskolát – ez a két csapat került a budapesti ﬁnáléba. Bronzérmes a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
csapata lett.
A sorozat május 20-án, a tatabányai selejtezővel folytatódik. A
Döntőt Budapesten rendezik meg június 7-én, a 7 selejtező legjobb
magyar és külhoni csapatainak részvételével.
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Anyunap volt Felsőzsolcán

Karitász központ épül Zsolcán

Május 7-én helyszínbejárás keretében
mutatta be a Katolikus Karitász vezetősége a keleti országrészt ellátó logisztikai központ most kezdődött munkálatait, a központ funkcióit.
A helyszínbejáráson jelen volt Écsy Gábor,
a Katolikus Karitász országos igazgatója és
helyettese Zagyva Richárd, Dr. Tóth Lajos
Felsőzsolca polgármestere, Csöbör Katalin
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei országgyűlési képviselője, Kovács Zsuzsanna Felsőzsolca jegyzője, Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója és a beruházásban együttműködő partnerek képviselői.
A Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
érdekében
elnevezésű
projekt keretében 3 helyszínen 2 új logisztikai,
koordinációs központ
építése és 1 koordinációs,
képzési és családi központ, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és
szociális célú eszközök,
járművek beszerzése valósul meg.

A fejlesztések során a
Katolikus Karitász által
építendő új épületek Felsőzsolcán a keleti, Székesfehérváron a nyugati
országrész logisztikai és
koordinációs központjai
és a helyi és környékbeli szociális feladatellátás,
valamint az önkéntesek
bázisa is lesznek.
Az új központokban a
célszerű kialakítással és a
szükséges eszközök beszerzésével katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is lehetővé válik, így a Katolikus
Karitász
vészhelyzeti
bázisaiként is működnek majd.
Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő
koordinációs, képzési és
önkéntes központ kerül
kialakításra
meglévő
épület felújításával.
A Felsőzsolcai Ipari
Parkban épülő központ
raktárterülete 652 m2

lesz – mondta el Forgács József, a Karitász szakmai vezetője. A kétszintes épület alsó szintjén raktártér, valamint iroda,
teakonyha, vizesblokk lesz. Az emeleten
4 szoba kerül kialakításra, amely szállásként működik majd a katasztrófahelyzetekben dolgozó önkéntesek számára.
A felsőzsolcai beruházás összege 246 millió forint.
A raktározási terület hozzávetőleg 4 db
teniszpálya nagyságú. Az épületben kialakítandó állványrendszeren mintegy 300 raklap fér majd el, de szükség esetén egy fedett nyitott tárolóban is lehet raktározni,
ahol további 30 raklap helyezhető el. Ez
mintegy 300 tonna burgonya, vagy 250 tonna alma raktározását teszi majd lehetővé.
A teljes terület kihasználása esetén összesen 510-550 tonna adomány raktározható
majd az épületben.
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Testületi napló
A 2019. május 15-ei ülésén a Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2018. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést, a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről
és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai
tevékenységéről szóló, valamint a Rendezvények Háza 2018. évi
működéséről szóló beszámolókat.
Az önkormányzat az Összetartozás Emlékpark keresztjének
felújítására 100 000 Ft-ot biztosított a 2009. évi tartalék terhére.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be (három út felújítására) és a 65%-os
intenzitású pályázathoz 8 700 000,-Ft önrészt biztosított.
Elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló, valamint a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló tervezeteket.
Jóváhagyta Hogya Zsolt Képviselői Alapjának a Felsőzsolcai Szent
István Katolikus Általános Iskola stúdiójának fejlesztésére és az osztálytermek bútorzatának korszerűsítésére, Nagy Zoltán Képviselői
Alapjának a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola javára fejlesztési célra, Rimán János Képviselői Alapjának a
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület javára, Kucskár Tibor Képviselői
Alapjának az Összetartozás Emlékpark kereszt felújítására való felhasználását. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
- magasabb vezetői - feladatainak ellátására pályázatot írt ki.
Hozzájárult Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek
módosításához, így a Felsőzsolca, külterület 013/10 és 018 hrsz-ú
ingatlanok útépítéssel érinett területének besorolása közlekedés
céljára szolgáló övezetbe kerül. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló javaslatot
levette napirendről. A GAMESZ igazgatói pályázatot eredménytelenné nyilvánította. A testület az Önkormányzati ösztöndíjhoz
10.728.000 Ft-ot biztosított. Döntött arról, hogy a Településkép
Védelméről szóló 24/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét
a városi főépítész közreműködésével felülvizsgálja és a hatályos
jogszabályok ﬁgyelembevételével a szükséges rendeletmódosítást végrehajtja. A Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület részére a gépjármű beszerzése megtörtént.

HIRDESSEN
A ZSOLCAI
HÍRMONDÓBAN
Több hónapi megrendelés
esetén
jelentős kedvezményt kap!
ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu

Pro Cultura
Minoritatum Hungariae díjat
kapott Németh Csaba
Magas rangú állami kitüntetést vehetett át Németh
Csaba. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díjjal ismerte el munkásságát.
A díjat a fővárosban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban
tartott gálaműsor keretében
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. A miniszterelnök általános helyettese a
Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési
tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.
A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj elismerésében olyan
Magyarországon élő elismert nemzetiséghez tartozó személyek,
szervezetek részesülhetnek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet
végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvi
kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel
hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot Felsőzsolca Város területén a térﬁgyelő kamerák elhelyezéséről.
Kameraszám
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
24 db

Telepítési helyek
Családgondozó épülete, Kassai u. 32.
Egészségház épülete, Rákóczi F. u. 29.
GAMESZ épülete, Szent I. u. 23.
Industar Kft.-nél lévő
sziréna oszlop, Állomás u. 13-27.
Szent István Katolikus
Általános Iskola udvara, Szent I. u. 2.
GAMESZ Major, Szent I. u. 1.
Körforgalom GAMESZ
épület (faoszlop), Kassai u. 6.
Emlékmű Kiserdő, Bolyai J. u. 35.
Napközi otthonos Óvoda,
Szent István utcai telephelye, Szent I. u. 43.
Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola, Sport u. 2.
Ongai utca temető (oszlop)
Berzsenyi utca – Toldi utca
kereszteződés (magánlakás)
Összesen
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda óvodavezető
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca,
Park utca 3.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca,
Szent István utca 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok
és munkaköri leírás alapján. Az óvodában folyó nevelési munka irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű,
törvényes működtetésének biztosítása, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény teljes
jogkörű képviselete.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
• óvodapedagógus munkakörben - legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• pedagógus-szakvizsga, közoktatási vezetői szakképzettség,
• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó
nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű
másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata,

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy

az annak megkéréséről szóló igazolás másolata,
• nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e pályázatának
zárt ülésen való tárgyalását,
• nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e személyes adatainak
a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Tóth Lajos József polgármester nyújt a 46/613-000-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2263-3/2019., valamint a beosztás megnevezését:
óvodavezető.
• Személyesen: Dr. Tóth Lajos József polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben leírtak alapján a
véleményezési határidő lejártát követően a pályázatok elbírálásáról Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Felsőzsolca város honlapja - 2019. május 23.
• Felsőzsolca Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019.
május 23.
• Oktatási és Kulturális Közlöny

A MUNKÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon szerezhet.

2019 május

Bébiételadomány
a nagycsaládosoknak

Kedves Családok!
Üveges gyermekkonzerv,
natúr gyümölcssűrítmény (ananász,
banán, alma)
érkezett Nagycsaládos
Egyesületünkbe
Felsőzsolca minden
gyermeke számára.
VÁRJUK AZOKNAK
A CSALÁDOKNAK
A JELENTKEZÉSÉT,
AKIK SZERETNÉNEK
AZ ÉLELMISZER
ADOMÁNYBÓL
RÉSZESÜLNI.
Érdeklődni:
30/981-6464
Lászka Béláné
Egyesület elnökénél
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Véghajrában a megyei első osztály
Tovább folytatódik a kiélezett küzdelem a dobogóért a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban, az izgalmas véghajrá egyik résztvevője a Felsőzsolca csapata.
A bőcsi győzelem után a mieink az első
szabadnapjukat tudták le, majd következett a rendkívül fontos Bánhorváti elleni
találkozó. Ellenfelünk az NB II-es Kazincbarcika ﬁókcsapata, amelyben a ﬁatalok
mellett olykor, a fontosabb mérkőzéseken
szerepet kapnak az anyaegyesületben szereplő NB-s játékosok is. Nem is volt meglepetés, hogy ezen a mérkőzésen két viszszajátszó is a kezdőben kapott helyet, de ez
sem volt elég arra, hogy ponttal, pontokkal
távozzanak Zsolcáról.
Élvezetes mérkőzést láthattak a kilátogat szurkolók, hiszen tizennyolc perc alatt
több történt, mint sokszor egy-két mecscsen: Molnár Dávid góljára azonnal érkezett a válasz, hogy aztán Szárnya Zsolt
révén ismét nálunk legyen az előny. A második játékrész első felében ismét egalizáltak a vendégek, azonban a szív és az akarás
meghozta a sikert. Hat perccel a vége előtt
Szala Ákos lőtt gólt, a hosszabbításban pedig Dávid Ferenc biztosította be a győzelmet. Fontos három pont volt ez, hiszen az
egyik riválist sikerült két vállra fektetni.
Egy héttel később a gyenge tavaszt produkáló Encs volt az ellenfél. A hazaiaknak minden pontra szükségük van, ennek
megfelelően küzdelmes játék alakult ki. A
mérkőzés egyetlen, és mint később kiderült győztes gólját Lippai Gergő szerezte
tizenegyesből. A következő játéknapon
az Onga visszalépése miatt második szabadságát is „kivette” a Felsőzsolca, majd
ráfordult a célegyenesre, az utolsó három
kör megtételére. Az első akadály rögtön a
legnehezebb volt, a már bajnok Ózd elleni
idegenbeli fellépés.
A nagy célokat szövögető, nem titkoltan
az NB III-ra készülő hazaiak hamar előnybe kerültek, de Lippai Gergő még a félidő
vége előtt egalizált. Bő egy óra elteltével a
játékvezető a gólszerzőnket kiállította, ezt
pedig a jó erőkből álló Ózd kihasználta és
4-1 arányban győzött. Ilyen eredmények
után a Felsőzsolca a táblázat ötödik helyén
áll, ugyan annyi ponttal, mint az előtte álló
Bánhorváti és Mezőkövesd. A dobogós helyezések az utolsó két fordulóban dőlnek
el, reméljük számunkra pozitívan alakul a
végjáték.

U17-es csapatunk továbbra is jó formában van, hiszen a Cigánd és a Tállya ellen
is 3-2 arányban győztek. Előbbi mérkőzésen Orosz Zétény mesterhármast szerzett,
utóbbin Durst Norman, Varga Gergő és
Orosz Zétény osztoztak a találatokon. Az
Alsózsolca elleni derbin 1-1-es eredmény
született, az elmúlt időszak gólfelelőse
Orosz Zétény volt ismét eredményes. A
ﬁúk a harmadik helyről várják az utolsó
két bajnokijukat.
A két évvel idősebbek sem adják alább,
két nagy arányú győzelem mellett egy fájó
vereség a mérleg. A Cigánd 8-0-ás kiütéséből Tirk Dániel /2/, Janó Iván /2/, Répási Roland, Kaczur Milán, Varga Gergő és
Molnár Dávid vette ki góllal a részét. Tálylyán emelték a tétet a srácok, hiszen 10-0
arányban nyertek. Gólszerzők: Tirk Dániel
/2/, Molnár Dávid /2/, Gáll Csaba /2/, Janó
Iván /2/, Kaczur Milán és Zsadányi Róbert.
Az alsózsolcai vereség szépítő gólját Molnár Dávid szerezte. Ez a korosztály is a dobogó alsó fokán áll a véghajrá előtt.
U16-os együttesünk az utolsó két mérkőzésén is megmutatta, hogy csoportjában
kimagaslóan a legjobb csapat. Az Edelény
elleni 3-2-es diadal (Orosz Zétény 2, Drizner Gábor) után már matematikailag is
eldőlt, hogy a ﬁatalok megnyerték a bajnokságot. Az utolsó forduló már jutalomjáték volt, az eredmény 12-3 a Sajószentpéter ellen. A gólfesztivál előadói: Orosz
Zétény /6/, Rencsicsovszki Bence /3/, Hankó Márkó, Kovács Levente, Iváncsik Bence.
Gratulálunk minden korosztály eredményeihez, Hajrá Zsolca.
Megyei I. osztály
2018/2019 tavaszi szezon:
17. 2019.03.02. 14:30 Edelény – Felsőzsolca
18. 2019.03.10. 14:30 Mezőkövesd Zsóry II. – Felsőzsolca
19. 2019.03.16. 14:00 Felsőzsolca – Szerencs
20. 2019.03.23. 15:00 Hidasnémeti – Felsőzsolca
21. 2019.03.31. 16:00 Felsőzsolca – Parasznya
22. 2019.04.06. 16:30 Gesztely – Felsőzsolca
23. 2019.04.14. 16:30 Felsőzsolca – Bőcs
24. 2019.04.21. – Szabadnap
25. 2019.04.28. 17:00 Felsőzsolca – Bánhorváti-KBSC
26. 2019.05.04. 17:00 Encs - Felsőzsolca
27. 2019.05.12. – Szabadnap
28. 2019.05.18. 17:00 Ózd – Felsőzsolca
29. 2019.05.26. 17:00 Felsőzsolca – Mád
30. 2019.06.01. 17:00 Bogács - Felsőzsolca

2-2
1-2
5-1
1-0
7-0
2-3
3-1
4-2
0-1
4-1
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NÉZZE
RIPORTJAINKAT,
TUDÓSÍTÁSAINKAT

A ZSOLCATV
YOUTUBE
CSATORNÁJÁN!
Az elmúlt 13 év
minden eseményéről megtalálja
képes beszámolónkat.
A ZsolcaTV Anno adásaiban
pedig a régi idők
felvételein is nosztalgiázhat,
hiszen egészen az 1990-es
évek közepéig visszamenőleg
megtalálja a ZsolcaTV
felvételeit. Igazi időutazást ígér
a ZsolcaTV YouTube
csatornáján való szörfözés.
Iratkozzon fel a csatornára
és akkor friss videóinkról email
értesítést kap.
A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV
AZ INTERNETEN IS!

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:
Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050
Szerkeszti:
Felsőzsolcai
Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.
Főszerkesztő:
Németh Csaba
Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lapunk legközelebb
2019 júniusában jelenik meg.
E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu
ISSN 1587-7310

