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A tizenkilencedik városnapon a ha-
gyományoknak megfelelően ünnepi 

ülésen adták át a város kitüntető címeit és 
díjait. Az idén új helyszínen, a Rendezvé-
nyek Házában tartott ünnepségen Zama-
tóczky Florianna, a miskolci Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójá-
nak előadásában Kodály Zoltán: A csitári 

hegyek alatt című 
népdalfeldolgozá-
sát hallhattuk, akit 
zongorán kísért 
Cseh Olga, a Bartók 
Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskola 
tanára. Nádi Gyula 
alpolgármester ün-
nepi beszéde után 
Dr. Tóth Lajos adta 
át a kitüntető címe-
ket és díjakat. 

Mint mondta, az ünnepi ülésen olya-
nok munkáját, tehetséget, tudását is-
merik el, akik már bizonyították, hogy 
városunkért dolgoztak és dolgoznak.
A kitüntettetek példája és munkája, aka-
rata és küzdelmei nélkül ma mindany-
nyian kevesebbek lennénk. Felsőzsolca 
Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016 évben Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő részére Felsőzsolca Város 
díszpolgára kitüntetést adományozta. 

Csöbör Katalin 1965-ben született Mis-
kolcon. Kétgyermekes édesanya. Felsőzsolca 
tiszteletbeli polgára. Egyetemi tanulmányait 
Miskolcon végezte. 2010-től a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei 1-es számú választókör-
zet Országgyűlési Képviselője. A 2010-es 
árvíz után Felsőzsolcán a segélyek, adomá-
nyok szétosztásánál aktívan közreműkö-
dött, az árvízi újjáépítésben tevékenyen 
részt vett. Sólyom László Köztársasági El-
nök, Orbán Viktor Miniszterelnök, Semjén 
Zsolt Miniszterelnök-helyettes, Pintér Sán-
dor Belügyminiszter urakat, valamint több 
államtitkárt fogadott és kísért településün-

kön. A 2010 előtt felhal-
mozott adósságállomány 
átvállalásánál is segített a 
jelenlegi önkormányzati 
vezetőknek a kormány 
tagjaival való találkozón. 
Az elkerülő út, a gát és 
a vápa, valamint a felső-
zsolcai csomópont, hidak 
megépítésének megszer-
vezésében aktív szerepet 
vállalt, működött közre, egészen az átadá-
sig. Neki köszönhető az, hogy megvalósult 
Felsőzsolcán, az árvízben szétszakadt, ket-
tes vízbetápláló vezeték újjáépítése, cseréje, 
helyreállítása. A fejlesztések, elképzelések, 
pályázatok elnyerésében közreműködött.  

 „Óriási megtiszteltetésben van részem, ez 
az első kitüntetés az életemben. A díjjal 
járó pénzösszeget szeretném felajánlani az
FVSC-nek. Mindig szívből tettem, amit tet-
tem Felsőzsolcáért, illetve amit rám bíztak 
a választópolgárok, hogy tevékenyen köz-
reműködjek abban, hogy minél szebb és 
biztonságosabb, jobb környezetben éljünk. 
Köszönet polgármester úrnak és Felsőzsolca 
Képviselő-testületének, az egész városnak. 
Alsózsolcán élek, ott egy átlagos polgár va-
gyok, itt Felsőzsolcán mától pedig díszpol-
gár. Köszönöm szépen.”

A Csomasz Brass Band Felsőzsolca részé-
re Pro Urbe kitüntető címet adományo-
zott a Képviselő-testület. 

A zenekar megalakulásától, 2003-tól 
kezdve fontos szerepet töltött be az iskola 
zenei életében, Számos intézményi és tele-
pülési rendezvényen léptek fel. Jelenleg 30 
növendék zenél együtt. 2010 májusában 
került megrendezésre, az első önálló fúvós 
zenekari koncert, a Szolnoki Légierő Ze-
nekarának vendégfellépésével, amely mér-
földkő a zenekar életében. 2011 és 2012 jú-
niusában, a Miskolci Operafesztivál Kísé-
rőprogramjaként lépett fel, önálló szabad-
téri koncerttel a zenekar. 2012 szeptembe-
rétől a zeneiskola a Csomasz Tóth Kálmán 
Református Alapfokú Művészeti Iskola 

tag intézmé-
nyeként mű-
ködik. 2012-
ben a zenekari 
minősítésen 
A-kategóriá-
ban, szóra-
koztató show 
aranyminősí-
tést, Koncert 

Fúvószenekar kategó-
riában ezüst minősí-
tést kapott. 2015-ben a 
devecseri Országos Fú-
vószenekari Minősítő 
Versenyen, a magasabb 
fokozatú B-kategóriában, 
arany minősítést ért el. A 
zenekarvezető különdíj-
ban részesült. Az önálló 
koncertek sora mellett 

2013 és 2014 nyarán koncertkörúton vet-
tek részt Erdélyben. 2014 szeptemberé-
ben Lengyelországban, a Nemzetközi Fú-
vószenekari Fesztiválon képviselték nagy 
sikerrel az intézményt, a települést és egye-
düli zenekarként Magyarországot is. Majd 
a következő évben harmadik helyezést, 
bronzdíjat nyertek el. A zenekar vezetője 
Molnár Attila karnagy. 

 A Pro Urbe díj egy óriási elismerés a város-
tól. Mi mindig büszkén viseltük a Felsőzsolca 
nevet. Számos nagy koncerten, fellépésen 
vagyunk túl, nemcsak itthon, hanem hatá-
rainkon túl is. Az utóbbi két év sikerei után 
nyugodtan mondhatom, hogy igazi művé-
szek alkotják az együttest, nem mondha-
tom már őket gyerekeknek, mert növöget-
nek és egyre érettebbek zeneileg is, és egy 
igazán fantasztikus társaság.

Kun Attiláné a Közösségi Munkáért Dí-
jat vehetett át. 

Tősgyökeres felsőzsolcai, itt született 
1953-ban. Mint igazi néptanító, a pedagó-

gusi munkát 
hivatásként élte 
meg. Sokat fog-
lalkozott nehéz 
sorsú gyerekek-
kel. Tanító volt 
az iskolában 
és tanító volt 
a nap minden 
percében: bu-
szon, boltban 

sportpályán. Amerre járt mindig odafi gyelt 
a környezetére, ezen belül az emberre. A 
rendszerváltás előtt mint tanácstag dolgo-
zott a közösségért, utána nagy lelkesedéssel 
fogott az Új Magyarország építésébe. Ismét 
megválasztották képviselőnek. Több ciklu-
son keresztül volt az egészségügyi és szo-
ciális, majd az oktatási, művelődési, sport 
és ifj úsági bizottság tagja, valamint elnöke. 
Sokféle közösségi munkát végzett, és végez 
ma is. A Rákóczi Szövetség alapító és veze-
tőségi tagja. Többször szervezett Rákóczi 
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vetélkedőt az iskolásoknak. Sok kirándulást 
kezdeményezett és vezetett. A hon ismerete 
és ennek kitágítása és átadása mindig fon-
tos volt számára. Alapítója volt a Női Roz-
maring Énekkarnak, és 16 éven keresztül 
irányította is annak működését. Kötődése a 
magyarsághoz mélyen gyökerezik. Otthona 
a Kárpát-medence, benne Visk, Nyikóma-
lomfalva, Magyarkanizsa és Királyhelmec. 
Évek óta odaadással végez kántori munkát 
a görög katolikus templomban. 

 „Az ember mikor él és csinálja a dolgát, ak-
kor nem nézi és nem tartja számon, hogy az 
amit éppen csinál, jóhiszeműen és jóérzés-
sel, az másoknak mennyit jelent. Olyankor 
nem méregetjük ezeknek a súlyát, jelentő-
ségét. Engem most szembesítettek az eltelt 
évekkel, és talán jó volt, amit csináltam, és 
az egy jó érzés és megnyugtató, hogy má-
sok is odafi gyeltek rá. Megköszönöm a fi -
gyelmet – az azt jelenti, hogy nem hittem, 
hogy így fi gyelnek a munkámra. Én tettem a 
szívem szerint, ahogy jónak láttam, de ha ez 
hasznos volt, örülök neki.”

Széchenyi Sándorné Közösségi Munká-
ért Díjat kapott.

Széchenyi Sándorné Derecskén szüle-
tett 1956-ban. Biológia–technika–kémia 
szakos tanár, 1977-től tanít Felsőzsolcán. 
Kezdetben az 1-es számú Általános Isko-
lában, majd a Szent István Általános Is-
kolában, 2012-től, a Felsőzsolcai Szent 

István Katolikus
Általános Isko-
lában tanított. 
2014-ben nyug-
díjazását kérte, 
jelenleg óraadó 
pedagógusként 
dolgozik a két 
helyi általános 
iskolában. Mun-
kavégzését ala-
pos szakmai fel-
készültség, lelki-

ismeretesség, pontosság jellemzi. Kiemelt 
feladatának tekintette a tanulók egészséges 
életmódra, környezetvédelemre, munkára 
nevelését. Gyakran szervezett a diákoknak 
egészségnevelési vetélkedőket, környezet-
védelmi programokat. Tevékenyen részt 
vett a tanulók szabadidős programjainak 
szervezésében. Intenzíven részt vett a 2010-
es árvízi védekezésben, és az utána követ-
kező időszakban a lakosságot ért depresszió 
csökkentésében. 2002–2010 között, majd 
2014-től önkormányzati képviselő, továbbá 
a Humánpolitikai Bizottság Elnöke, ahol 
szerepet vállal a rászorulók élethelyzetének 
javításában. Több évtizedes magas színvo-
nalú pedagógiai tevékenységének elismeré-
seként kapta a Közösségi Díjat.

   Szinte hihetetlen, hogy ilyen hirtelen elre-
pült ez a jó pár év. Nyugdíjasként dolgozom 
most a két iskolában, és még Arnóton óra-
adóként. Mindig is nagyon szerettem Zsol-
cán élni, és én azt gondolom, hogy mindkét 
iskolát magaménak tudhatom. Szerintem a 
diák az mindig tanulni vágyó, törekvő. Mert 
rájön mindenki, belátja, hogy csak a tanu-
lással viheti a későbbiekben valamire. 

A 2016-os ünnepi ülésen Közösségi 
Munkáért Díjat vehetett át Siska András is.

Siska András Bodrogzsadányban szü-
letett 1939-ben. Nős, két gyermek édes-

apja. 1958–61 
között taní-
tó Hernád-
kércsen és 
Nagykinizsen. 
1961–87 kö-
zött Szikszón
járási, majd 
megyei mun-
katárs. 1987
és 1991 kö-

zött a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
OTP igazgatója. 1991–93 között a Szeren-
csejáték Rt. Miskolci Területi Igazgatósá-
gon igazgató. 1995-től 2006-ig a Szeren-

csejáték Zrt. Szegedi Területi Igazgatóság 
igazgatója. A Munka Érdemrend arany fo-
kozata, a Honvédelemért emlékérem tulaj-
donosa. Hobbija a társadalmi –   társasági 
élet, az unokák. Nyugdíjba kerülése után 
azonnal tagja lett a Felsőzsolcai Népdal-
körnek és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesü-
letnek. Néhány éve a Népdalkör vezetőjé-
nek választották. Az Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesület Közgyűlése alelnökévé válasz-
totta. 2008-ban megalapította az egyesüle-
ten belül működő Magyar Nótaszerzők és 
Énekesek Észak-magyarországi Csoportját. 
A Rendezvények Házát minden évben meg-
töltötte nótaszerető rajongókkal, az Önkor-
mányzat támogatásával. Mint tanító, nem 
csak a hagyomány ápolását és a közönség 
szórakoztatását tűzte ki célként, hanem a 
fi atalok képzését, nótaszeretetre való taní-
tását is. Öt éve elindította kistérségünkben 
az általános iskolások nótaversenyét, és szá-
mos más nagy sikerű kulturális programot 
szervezett: harmonikás est, tárogató műsor, 
jótékonysági magyar nótaműsor, Dankó 
Rádióklub, Határon-túli magyar nótaműso-
rok. Tevékenységével nagyban hozzájárult 
Felsőzsolca hírnevének öregbítéséhez. 

 A díj elismerés és megtiszteltetés. Felsőzsol-
ca kulturális életének élénkítése, színesítése 
nekem szívügyem. Nemcsak a népdallal, 
nemcsak a magyar nótával, hanem a zene 
különböző területeivel. Az általam, általunk 
szervezett műsoroknak nagy számú közön-
sége volt, és a legnagyobb öröm számomra 
az, hogy ezek a rendezvények, most már 
mondhatnám, hogy több tízezer embernek, 
néhány óra élményt nyújtottak. 

Az ünnepi ülést követően a város veze-
tői, a testvértelepülésekről érkezett dele-
gációkkal az Összetartozás Emlékparban 
álló Trianoni kopjafáknál koszorúztak. (A 
városi ünnepen, június 4-én Zsolcán és 
az elcsatolt területek testvértelepülésein 
i megszólaltak a harangok délben.) A 19. 
városnapon Felvidékről, Királyhelmecről, 
Kárpátaljáról. Korláthelmecről a jelenlegi 
polgármester asszony Tóth Éva és a nyu-
galmazott polgármester asszony Hamnik 
Mária és delegációjuk, valamint a viski 
küldöttség koszorúzott. Erdélyből, Nyikó-
malomfalváról Magyari József tanácsos és 
delegációja, a Vajdaságból Magyarkanizsa 
delegációjában az újonnan választott pol-
gármester, Fejsztámer Róbert és Dr. Bim-
bó Mihály nyugalmazott polgármester és 
delegációjuk helyezte el a megemlékezés 
virágait. Lengyelországból, Olsztynek vá-
rosából érkezett delegáció Artur Wrohna 
polgármester vezetésével, Bulgáriából Dra-
ganovo küldöttsége, Nelly Groshkov pol-
gármester asszony vezetésével koszorúzott.
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Az egyre bővülő lehetőségeket kíná-
ló gazdasági környezet és a kormány 

támogató gazdaságpolitikája olyan sta-
bil alapot biztosít, amelyre a hazánkban 
működő vállalkozások saját sikereiket is 
építhetik – hangsúlyozta Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter a felsőzsolcai 
Sicta Kft . új részlegeinek átadásakor.

A francia tulajdonú cég mintegy   7,5 mil-
liárd forintot fektetett be eddig a zsolcai 

üzembe. Jean Francois 
Arondel, a SICTA Kft . 
ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy a követ-
kező négy évben újabb, 
   3,7 milliárd forintos bő-

vítést valósítanak meg így 
120 fővel bővítve a foglal-
koztatottak számát.

A kormány olyan gaz-
daságpolitikát követ, 
amely több oldalról is tá-
mogatja a termelővállala-
tok fejlődését – erősítette 
meg Varga Mihály. Hoz-
zátette: a hazai iparstraté-
gia, az Irinyi Terv legfontosabb célkitűzése 
a magasabb hozzáadott értékű termelés 
részarányának emelése. A kabinet továbbra 
is kiegyensúlyozott szabályozási környeze-
tet biztosít a vállalatok számára, támogat-
ja a beruházások növekedését, valamint a 
kutatás-fejlesztési tevékenység szélesítését, 
illetve komoly szerepet vállal a gazdaság 
igényeinek megfelelő szakképzési rendszer 
kialakításában is – szögezte le a tárcavezető.

A gazdasági folyamatok kedvező alakulá-
sából Borsod-Abaúj-Zemplén megye is ki-
vette a részét – tájékoztatott Varga Mihály. 
Mint mondta: a térségben 2015-ben 9 száza-
lékkal emelkedett a 4 főnél többet foglalkoz-
tató ipari vállalkozások teljesítménye, ugyan-
ez az adat a 49 főnél nagyobb létszámmal 
működő cégeknél 11%-os emelkedést mutat.

A francia tulajdonban lévő társaság alu-
míniumból készülő turbó-feltöltő komp-
resszor házak gravitációs öntésére és meg-
munkálására specializálódott, és – ebben 
a szegmensben – jelenleg Európa második 
legnagyobb autóipari beszállítója. A felső-
zsolcai gyár az elmúlt 9 évben a nemzetközi 
cégcsoport legfontosabb bázisává vált: itt 

foglalkoztatják a legtöbb 
dolgozót, 350 főt, és itt 
van a cég legnagyobb 
gyárterülete is – mondta 
André d’Alès, a SICTA 
cégcsoport elnöke, aki 
egyben az alapító tulajdo-
nos leszármazottja is.

Varga Mihály kiemelte: 
a nálunk működő francia 

cégek komoly részt vállaltak az elmúlt évek 
magyar sikereiben. Franciaország az első öt 
legfontosabb külkereskedelmi partnereink 
egyike, a kétoldalú kereskedelmi forgalom 
tavaly több mint 10 %-kal emelkedett, érté-
ke elérte 8,3 milliárd eurót. A ma átadott fej-
lesztés, valamint a cégcsoport azon bejelen-
tése, hogy újabb, mintegy 3,7 milliárd forint 
értékű beruházást valósítanak meg hazánk-
ban azt is jelenti, hogy ezek a kapcsolatok 
tovább erősödnek – fogalmazott a miniszter.

Varga Mihály a korszerű szak- és mér-
nökképzés fontosságát hangsúlyozva meg-
köszönte, hogy a Sicta cégcsoport gyártási 
tevékenysége mellett ak-
tívan részt vállal az ipar 
igényeihez szabott, ver-
senyképes hazai oktatás 
megteremtésében is. Nekik 
is köszönhetően indul újra 
a Miskolci Egyetemen idén 
ősztől az öntészképzés.

Ez a cég tíz éve itt van már, 
látjuk, hogy hosszú távra 
terveznek most is és egyre 
több munkahelyet akarnak 

teremteni. Sikeresen működnek és a helyi-
eknek biztosítanak munkát, ez mind hozzá-
járul a térségünk gazdasági fejlődéséhez – 
mondta Csöbör Katalin a térség országgyű-
lési képviselője. Az külön öröm, hogy ezt a 
felsőzsolcai gyáregységet szeretnék az egyik 
stratégiai bázisként üzemeltetni. 

Dr. Tóth Lajos polgármester részt vett a 
nemzetgazdasági miniszterrel folytatott 
szűk körű megbeszélésen. A Zsolcai Hír-
mondónak nyilatkozva elmondta: most 
látjuk csak, hogy mi lett abból a kis kon-
ténerüzemből ami tíz éve megvetette itt a 
lábát. Most láthatjuk, hogy hová fejlődött 
és örömmel tölt el, hogy 350 embert fogla-

koztat, köztük sok zsolca-
it. Ezért is fontos nekünk, 
hogy minél több üzem léte-
süljön az ipari parkunkban, 
mert azok közeli munka-
helyet biztosítanak a lakos-
ságnak. Természetesen ipa-
rűzési bevétele is van ezek-
től a cégektől a városnak, s 
ez nemcsak az önkormány-
zatnak, hanem az államnak 
is nagyon fontos. 

 SICTA –
3,7 milliárdos bővítést kezd a francia cég

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Felsőzsolcán
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Hálaadó évzáró
A görögkatolikus egyházmegye 

a fenntartásában lévő köznevelési 
intézményei részére Sajópálfalán a 
görög katolikus templomban tartot-
ta hálaadó évzáróját.

Minden évben közösségi munká-
jukért elismerésben részesülnek az 
óvodák, bölcsődék dolgozói. Idén 
Czéklás Róbertné vehetett át elis-
merő oklevelet dr. Orosz Atanáztól, 
a Miskolci Apostoli Exarchátus püs-
pökétől.

Könyvtári tábor diákoknak
„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok;

a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók,
és a legtürelmesebb tanítómesterek.”

Évről-évre könyvtárunk nyári táborának vezérfonalát egy híres 
ember gondolata köré fonjuk. Az idén Charles William Eliot gondo-
latában találtuk meg azt a célt, mely már 7. alkalommal hívta életre a 
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár által szerve-
zet Könyvtári Tábort. A tábor 2016. június 27. és július 1. között 5 na-
pig tartott. A könyvtárosok sok színes programot szervezetek a részt-
vevő 21 felsőzsolcai gyermek részére. A gyerekek között volt olyan is, 
aki már 7 alkalommal vett részt a táborozáson. A tábor fő céljainak 
tekintettük lakóhelyünk Felsőzsolca megismertetését, és általános is-
meretszerzési lehetőségek elsajátítását könyvtári környezetben.

A hét első napján a gyerekek megismerkedtek egymással, Felső-
zsolca történetével és a Bárczay-kastéllyal. Kedden délelőtt a BAZ. 
Megyei Közlekedésbiztonsági Alapítvány vezetője Szilágyi Ferenc 
Őrnagy segítette a gyermekek elmélyülését a biztonságos közlekedés 
titkaiba. Délután a bűnmegelőzésről és a gyermekjogok elsajátításá-
ról tartott előadást Dr. Gaál Nóra ügyvédnő. Szerdán Miskolcon a 
Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületében tekintettünk meg hon-
foglaló őseinkről szóló interaktív kiállítást. Csütörtökön a túrázásé 
volt a főszerep. A Bükk-helység közkedvelt barlangjait a Kecske-lyu-
kat és a Szelete barlangot barangoltuk be. A hét utolsó napját a kéz-
művesség jegyében töltöttük el. A tábor egy hete alatt ellátogattunk 
a gyermekekkel a GAMESZ Gazdasági Udvarába, ahol az itt tar-
tott állatokkal ismerkedtek és játszottak. Élményekben bővelkedő, 
hasznos ismeretekkel gazdagodva végződött a 2016-os felsőzsolcai 
Író-Olvasó Tábor. Jövőre veled ugyanitt!

Fehér Katalin könyvtárvezető

FELSŐZSOLCAI GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ 
ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992 évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot hirdet

SZAKÁCS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Az ételek elkészítése és kiszolgálása a megfelelő adagszámban
a higiénás és egyéb előírások betartásával.
A konyha működésének, rendjének koordinálása, az elkészített 
ételek megfelelő minőségének biztosítása.

Illetmény és jutattások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 szakács képesítés
  szakács munkakörben szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat,

legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 középfokú szakács képesítés
Elvárt kompetenciák:

 jó, kiváló szintű önállóság, precizitás, megbízhatóság
A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör 2016. augusztus 15-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2016. augusztus 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Sztojev Angelov Beatrix nyújt, a 06-46/383-420-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai GAMESZ címére történő 

megküldésével (3561, Felsőzsolca, Szent István utca 23.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szakács

ORSZÁGOS SPECIÁLIS
MINTA

PROGRAM
A kormányzat által elin-

dított speciális közfoglal-
koztatási mintaprogramban 
részt vesz FELSŐZSOLCA 
is öt hónap időtartamban. A 
cél: a közfoglalkozásba ne-
hezen bevonható személyek 
foglalkoztathatóságát kí-
vánjuk fejleszteni úgy, hogy 
számukra a közfoglalkoztatás mellett, szociális és egészség-
ügyi szolgáltatásokat is nyújtunk. A program országos ki-
terjesztése a tapasztalatokat alapul véve indulhatna el. Az 
önkormányzat tulajdonát képező Kassai utcai ingatlanban 
alakítják ki a helyet, ahol húsz ember alkalmazására lesz le-
hetőség. A munkát helyi vállalkozók és tíz közmunkás vég-
zik – adta hírül Dr. Tóth Lajos polgármester.    
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Diákok százai töltötték meg az Eg-
ri Bazilikát, hogy hálát adjanak az 

elmúlt tanév kihívásaiért, örömeiért és 
minden sikeréért. A tanévzáró hálaadó 
szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatta be, aki prédikációjában az 
ima erejér és jelentőségére irányította a 
jelenlévők fi gyelmét. 

Az ima megújulást, lelki feltöltődést  je-
lent a hívő ember számára, segít abban, 
hogy életünk középpontjába Istent helyez-
zük – fogalmazott a főpásztor.  Az egyház 
célja, küldetése pedig az, hogy minél több 
emberhez eljuttassa az örömhírt, minél 
több embert megtanítson rá, hogy imával 

és tettekkel bizonyítva, élete középpontjába 
Jézus Krisztust állítsa – tette hozzá.

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában 
jelenleg 45 köznevelési intézmény műkö-
dik. Nemcsak ezek pedagógusai és diákjai, 
hanem további húsz, szerzetesrendek és 
más egyházi fenntartók köznevelési intéz-
ményeinek képviselői is meghívást kaptak a 
tanévzáró Te Deumra. A zsolcai Szent István 
Katolikus Iskola húsz fős delegációja mellett 
most is részt vett a tanévzáró szentmisén
Dr. Tóth Lajos polgármester és Kovács 
Zsuzsanna, városunk jegyzője. A szentmi-
sét követően az érsek, a nyugdíjba vonulók 

között köszöntötte a zsolcai Hoskó Berta-
lannét, aki Miskolcon a Gárdonyi Géza Isko-
la igazgatójaként ment nyugdíjba. „Nagy fel-
adatot jelentett nekem mióta egyházi isko-
lában dolgoztam, hisz Isten útjára kellett ve-
zetnem nemcsak a kicsi gyermeket, hanem 
a szüleit is – mondta a Zsolcai Hírmondó-
nak meghatottan Marika néni. Nagyon nagy 
feladatnak gondolom, és úgy is végeztem a 
munkámat. Nagyon köszönöm Érsek Úr-
nak, nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
az Isten házában vehetem át ezt a kitünte-
tést, és hogy ő megköszöni az én szolgálato-
mat – tette hozzá Hoskó Bertalanné. Kiváló 
tanulmányi eredményeiért Balogh Alexand-
ra nyolcadikos zsolcai diák vehetett át ok-
levelet az érsektől. Ő ősztől a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnáziumban folytatja tanulmá-
nyait. Az ünnepséget követően Dr. Ternyák 
Csaba, városunk díszpolgára, jó hangulatú, 
kötetlen beszélgetést folytatott a polgár-
mesterrel, a kitüntetett zsolcaiakkal és az 
iskola igazgatójával. Dr. Tóth Lajos polgár-
mester az egyházi jelenlét és a biztos alapok 
továbbadásának fontosságát hangsúlyozta.
Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a zsolcai isko-
la negyedik tanévének zárása kapcsán úgy 

fogalmazott: „Mi más lehetett volna a szán-
déka mindazoknak, akik az elmúlt évek-
ben azt kérték, hogy egyházi iskola legyen 
az ő intézményük? Mi másért, minthogy a 
legfontosabbat vigye el az egyház azoknak 
a fi ataloknak az életébe, akik ott tanulnak. 
Hogy tanítsuk meg őket az Istent szeretni, az 
Istent imádni, hozzá imádkozni, és ez által 
jobb emberekké lenni. Ez a célunk.”

Szeptembertől egyébként negyvenötről 
negyvennyolcra bővül az Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő köznevelé-
si intézmények száma. 

Te Deum az Egri Bazilikában

Az egri tanévzáró után elballagtak a végzős diákok.



Közélet 2016 június Zsolcai Hírmondó

Székelykaput avattak fel a felsőzsolcai 
Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kolában. Nagy György  az iskola igazgatója 
ünnepi beszédében elmondta, hogy egy régi 
álma valósult meg. „Több éve már egy meg-
fogalmazódott terv volt bennem és alapve-
tően az anyagi lehetőségek függvényében 
tudtuk megkezdeni a munkát. 2013-ban 
Felsőzsolca Város Önkormányzatától Pe-
dagógiai díja kaptam, akkor biztossá vált 
számomra, hogy ezt a díjat és az ezzel járó 
összeget én felajánlanám a munkálatok el-
indítására. Ez meg is történt, sikerült ebből 
a faanyagnak a jó részét beszerezni és on-

nantól kezdve egy hosszú 
munka indult el.” – mondta.

„Ez a kapu nem elválaszt, 
hanem összeköt. A diákok 
számára pedig kaput jelent 
az életre” – mondta Ábrám 
Tibor, a Tiszáninneni Re-
formátus Egyház főgond-
noka a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Is-
kola új székelykapujának 
avatásakor. Hozzátette: a 
református intézmények-
nek küldetésük van a kö-
zösségekben, tehát kifelé 
nyitott intézményként kell 

működni, ahol olyan gyermekeket-fi atalokat 
nevelünk, akik felelősséget vállalnak majd  
a társadalomban. Ezt is jelképezi majd ez a 
kapu, illetve jelképezi azt, hogy bár megvan-

nak azok a természetes határaink, amelyek 
néha el is választanak bennünket, de van 
olyan hely, ahol be lehet jönni hozzánk, tehát 
a vendégszeretetnek is egy jelképe a kapu.
És örülök annak, hogy a felsőzsolcai refor-
mátus általános iskola egy olyan közösség, 
olyan intézmény, amely látható a város éle-
tében, befogadó közösség és értékeit is meg-
mutató közösség, gondolok itt csak az elmúlt 
héten ballagó, első évfolyamra. Büszkék va-
gyunk az intézményünkre.

Dr. Tóth Lajos polgármester szerint a 
kapu szimbóluma lett a városnak. Egyéb-
ként – mint mondta – nagy meghatottság 
a gyerekeknek, különösen elsőben, amikor 
először lépnek be rajta és ugyanilyen meg-
hatottság és öröm, amikor ezen a kapun 
a nyolcadik osztály elvégzése után kilép-
nek majd. Szeretettel, jósággal telve lépjék 
át minden reggel ezt a kaput, és örömmel 
lépjenek ki rajta. Mert ez azt jelenti, hogy 
jól érzik magukat az iskolában és jól szere-
peltek. Kívánok mindenkinek jó egészséget 
és jó tanulást!  – tette hozzá Dr. Tóth Lajos.

A művészi munka, a kivitelezés Forró-
Bathó László és családja munkáját dicséri, 
akik két évig készítették a kaput. A székely-
kapu avatásán színvonalas műsort adtak az 
iskola tanulói, ezzel is rangot adva az egész 
város számára fontos eseménynek.

Az első ballagók a KazinczybólAz első ballagók a Kazinczyból
„Eszköze lenni az isteni kéznek,

és nem haszontalan tagja az egésznek.”

Első ballagási ünnepségét tartotta a Rendezvények Házában a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola. A hetedikesek sorfala 
között vonultak be énekelve a nyolcadik osztályos diákok. „Eszköze 
lenni az isteni kéznek, és nem haszontalan tagja az egésznek.” Ka-
zinczy Ferenc szavaival köszöntötte a végzős diákokat Nagy György, 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója. 

– Az ember életében vannak fordulópontok, mérföldkövek, me-
lyek helyenként más és más szokást jelentenek. Nálunk ezt a szere-
pet a ballagás tölti be, ahol az iskolától búcsúzva folytatják tanulóink 
az életüket, már érettebben, tudással felvértezve, felkészülve a nagy-
betűs életre. Sikerek és csalódások, megvalósult álmok, lehetőségek, 
életre szóló barátságok és diákszerelmek helyszíne. Az a négy esz-
tendő, amit itt töltöttetek, az talán a legaktívabb, legváltozatosabb 
időszaka volt a végzős diákok életének. A tantárgyak sokszínűségén 
keresztül kaptak biztos alapokat a tudáshoz, és a tanáraitok szemé-
lyiségén keresztül kaptatok nevelést arra, hogy eligazodjatok az élet 
dolgaiban – mondta az igazgató.  Személyes volt a búcsúzás.   Nagy 
György az iskola igazgatója beszédében minden nyolcadik osztályos 
diáktól egyesével köszönt el egy-egy személyes rövid jellemzéssel, 
kedves szavakkal.

  Ábrám Tibor   a református egyház zsinatának világi elnöke Pál 
apostol szavait idézte beszédében. „Futásomat elvégeztem, hitet 
megtartottam.” Tanácsa az volt útravalóul, hogy mindig válasszanak, 
keressenek. Legyen minden évre valamilyen kitűzött céljuk. Azt kí-
vánta a diákoknak, hogy tudjanak motiváltan továbblépni az élet-
ben, a középiskolás években. 

Alexa Gábor az iskola lelkésze szerint egy adomány, ajándék, az 
iskola első gyümölcse a végzős osztály. Fontos szerepük volt az isko-
la és diáktársaik életében a kezdetektől.

Pásztor Dániel lelkészi főjegyző is részt vett a zsolcai ballagási ün-
nepségen. Köszöntő beszédében úgy fogalmazott, hogy a ballagó di-
áknak megvan az az ajándéka, hogy leteheti és elfelejtheti a sérelmeket 
és nem kell magával vinnie. Hozzátette: „Ha a sérelmeinket mindig 
magunkkal visszük, és soha nem tudjuk letenni és elfelejteni, akkor 
szomorú, megkeseredett, megfáradt emberek leszünk, vagy megfáradt 
és megkeseredett fi atalok. Ahogy Isten igéje bátorít, emlékezz meg az 
egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened. Van ebben a 
mondatban egy nagyon fontos szó. Az egész útról. Ne fél útról, ne csak 
az egyik feléről, ne csak a jobbik feléről és ne csak a rosszabbik feléről, 
hanem az egészről emlékezzünk meg. Egyben kell látni azt, amit az 
Isten adott. Mert hiszem, hogy a kövek, a buktatók, a nehézségek sem 
voltak véletlenek. Akkor és ott voltak, ahová az Isten akarta tenni.”

Székelykapu avatás
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 A Felsőzsolcai Református Egyház-
községet mindig a tenyerén hordozta 
Isten. A kis imaházból templom lett, 
amelyet már bővíteni is kellett, több 
beruházás, orgonavásárlás is a hátunk 
mögött van, az évek alatt gyarapod-
tunk lélekszámban is. 

Fontos dologra készülünk most is. A 
2010-es nagy árvíz minket sem került el. 
Templomunk falán tábla hirdeti, milyen 
magasan állt a víz. Akkor sikerült a padló, 
a falak és a padok sérüléseit kijavítanunk, 
de az évek alatt láthatóvá vált, hogy a falak 
mégsem száradtak ki teljesen. Sajnos kívül 
és belül is ledobják a vakolatot, a festést. 
Ezeket a problémákat szeretnénk ebben az 
évben megoldani. Vállalkozóktól kértünk 
árajánlatot, gyűjtést indítottunk, és meglát-
juk, mennyit sikerül megvalósítanunk az 
eltervezett felújítási munkákból. Minden 
kedves testvérünket arra kérjük, hordozza 
imádságban a református templom felújítá-
sának ügyét. Akinek a szívét pedig Isten arra 
indítja, hogy anyagilag is támogassa a szá-
munkra nagyon fontos munkákat, azt szere-
tettel elfogadjuk és megköszönjük. Pénzbeli 

adományokat Pucsok Sándorné Katikán ke-
resztül lehet hozzánk eljuttatni. Katika tele-
fonszáma: 384-988, 06-20-424-3080.

A Felsőzsolcai
Református Egyházközség közössége

„Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!”
(1Sám 7,12)

KEDVES TESTVÉRÜNK!

 Az Országos Patika Nap alkalmából 
iskolásokat, óvodásokat hívtak meg a 
felsőzsolcai Minerva Gyógyszertárba.

A téma a mai napon a házi patika, úti 
patika, melynek kapcsán egy csomagot 
állítottak össze a gyerekekkel közösen a 

patika dolgozói. Az isko-
lások megtudták azt is,
hogy mire kell vigyázniuk 
a nyári programok során, 
hogyan lehet kezelni a sé-
rüléseket.

Ezt követően kereszt-
rejtvényt oldottak meg és 

a patikában végzett munka egy részével 
ismerkedhettek meg a fi atalok. Fontos,
hogy a gyerekek az óvodában, iskolában 
hallott ismereteket a gyakorlatban is al-
kalmazni tudják, ezért csatlakozik minden 
évben a gyógyszertár az Országos Patika 
Nap rendezvényeihez.

A patika
kis vendégei voltak

Iskolások, óvodások látogatása

KÖZLEMÉNY
A mézelő méhek nyúlós költésrotha-

dásának megállapítása miatt Arnót, Fel-
sőzsolca, Onga, Sajópálfala, Sajóvámos, 
Szirmabesenyő települések teljes köz-
igazgatási területére, valamint Miskolc 
város közigazgatási területének a Szent-
péteri kapu – Búza tér – Király utca – 
Vörösmarty Mihály utca – Kisfaludy 
Károly utca képezte vonaltól keletre 
(Arnót felé) eső részére azonnali hatály-
lyal községi zárlatot rendelt el a megyei 
kormányhivatal. A zárlat ideje alatt:

–  a község közigazgatási területéről 
méhcsaládokat, méhészeti felsze-
reléseket kiszállítani csak a járási 
főállatorvos írásos engedélyével 
szabad, oda fogékony méhcsaládo-
kat beszállítani tilos.

–  a községi zárlat ideje alatt a község-
ben lévő méhészeteket megfi gyelé-
si zárlat alatt kell tartani.

–  a község méhészeteiben a méh-
egészségügyi felelős vagy a hatósá-
gi állatorvos köteles ellenőrző vizs-
gálatot tartani.

További részletek a város webolda-
lán, a ZsolcaTV Facebook oldalán!

500-500 ezer forinttal támogatta Fel-
sőzsolca Város Képviselő-testülete a 
történelmi egyházakat. A helyi plébá-
niáknak fontos szerepük van a közös-
ség építésben – mondta Dr. Tóth Lajos 
polgármester, majd hozzátette a Kép-
viselő-testület ezért anyagi lehetősége-
ihez mérten igyekszik támogatni a tör-
ténelmi egyházak helyi gyülekezeteit.



 Tavalyhoz hasonló-
an idén is a második 
helyen zárta a megyei 
I. osztályú labdarú-
gó bajnokságot az 
FVSC. 

Utolsó öt bajnoki mér-
kőzésén igazán kemény 
erőpróba várt a fi úkra. 
Első ellenfelük a szebb 
napokat megélt, pár éve 
még az NB II-ben szereplő Bőcs volt.  Az 
előzetesen várt ellenállás elmaradt a haza-
iak részéről, így könnyed játékkal kiütéses 
győzelmet arattak. A 8-1-es sikerből  Dávid 
Ferenc /3/, Szárnya Zsolt /2/, Bodnár Dávid 
/2/ és Kőműves János egy góllal vette ki a 
részét. Május 15-én sporttörténelmi pilla-
nat szemtanúja lehetett ország-világ, hiszen 
először közvetítettek élőben futball mérkő-
zést a zsolcai pályáról. Az M4 sport inter-
netes felületén lehetett nyomon követni a 
borsodi rangadót Horti Gábor, a népszerű 
kommentátor közreműködésével. A végig 
kemény és szikrázó összecsapás ellentétes 
félidőket hozott, hiszen az első félidei sa-
jóbábonyi vezetést a második játékrészben 
Dávid góljával eltüntette az FVSC, majd a 
meccs hajrájában egy öngóllal a győzelmet 
is megszerezte. Következett a helyi rangadó 
Ongán, amelyen az egész tavasz legrosszabb 
teljesítményét nyújtotta a csapat. Gyorsan 
hátrányba került a gárda, majd a második já-
tékrész elején kapott piros lap megrogyasz-
totta a fi úkat, a hazaiak pedig a végén még 
egy gólt szerezve bebiztosították sikerüket. 
Az utolsó hazai mérkőzésen a dobogó volt a 
tét, a tavasszal szintén remekül teljesítő Mád 
ellen. Egy szenvedélyes, igazi szívvel küzdő 
gárda volt a pályán, amely hiába került két-
szer is hátrányba, nem adta fel, és sikerült 
itthon tartania egy pontot. Szárnya Zsolt az 
első félidőben egyenlített, a 93. percben pe-
dig Bodnár Dávid fejese talált utat a mádi 
kapuba, majd kezdődhetett a féktelen ün-
neplés. A szezonzáróra Tokajban került sor. 
Dávid és Berecz góljaival magabiztos sikert 
aratva szerezte meg az ezüstérmet a zsolcai 
csapat, akik huszonnyolc mérkőzésen húsz 
győzelmet három döntetlent és öt vereséget 
szenvedtek, gólarányuk 89-27, megszerzett 
pontjaik száma pedig hatvanhárom lett a 
2015/2016-os bajnokság során. Az ezüstfi úk 
névsora: Pallai Gábor és Lukács Marcell ka-
pusok, Bodnár Dávid, Berecz László, Bocz-
ki Attila, Toplenszki Szabolcs, Mészáros 
Balázs, Hegedűs Csaba, Szárnya Zsolt, Kő-

műves János, Staviarszky Zoltán, Gáll Béla, 
Kiss Zsolt, Asszony Béla, Kupcsik Dávid, 
Tamók Balázs, Dávid Ferenc, Nagy Dávid, 
Bereczki Roland, Kundráth Csaba mezőny-
játékosok. A csapatot teljes odaadással és re-
mekül felkészítő vezetőedző: Sándor Zsolt. 

A bajnoki menetelés közben, a megyei 
Magyar Kupa döntőjében is érdekelt volt 
az FVSC. Az ellenfél a megyei II. osztályú 
Hidasnémeti volt, a felek pedig igazán im-
pozáns környezetben, a DVTK Stadionban 
mérkőztek meg egymással. A végig jó han-
gulatú csata (kb. 450-500 néző) szoros küz-
delmet hozott, és csak egy gól döntött. Azt 
viszont a zsolcaiak szerezték, egy formás 
támadás végén Kőműves talált az ellenfél 
kapujába. A csapat az érmeken és a kupán 
túl pénzjutalomban is részesült, amit a me-
gyei Labdarúgó Szövetség vezetői adtak át a 
mérkőzés után. Gratulálunk a szép bajnoki 
és kupaszerepléshez!

A megyei I. osztály 2015/2016 szezon ta-
vaszi sorsolása:

(U19-es csapatunk mérkőzése a felnőtt 
mérkőzés előtt két órával kezdődik)
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

16. forduló: 2016.02.28. 14.00       Az FVSC a Sátoraljaújhely
                                                   visszalépése miatt szabadnapos
17. forduló: 2016.03.06. 14.30
                                        Bogács Thermálfürdő – FVSC (0-0)
18. forduló: 2016.03.13. 14.30   FVSC – Bánhorváti (5-0)
19. forduló: 2016.03.20. 15.00   FVSC – Szerencs (2-0)
20. forduló: 2016.03.27. 16.00   MVSC – FVSC (1-2)
21. forduló: 2016.04.03. 16.30   FVSC – Edelény FC (1-0)
22. forduló: 2016.04.09. 16.30   Sárospatak – FVSC (1-2)
23. forduló: 2016.04.17. 17.00   FVSC – Encs (2-0)
24. forduló: 2016.04.23. 17.00   Ózd – FVSC (1-1)
25. forduló: 2016.05.01. 17.00   FVSC – Nagybarca       (10-0)
26. forduló: 2016.05.07. 17.00   Bőcs – FVSC (1-8)
27. forduló: 2016.05.15. 17.00   FVSC – Sajóbábony (2-1)
28. forduló: 2016.05.21. 17.00   Onga – FVSC (2-0)
29. forduló: 2016.05.29. 17.00   FVSC – Mád (2-2)
30. forduló: 2016.06.04. 17.00   Tokaj - FVSC (0-2)

Ezüstérmes a Felsőzsolca VSC

GLADICS GYULA
KŐMŰVES

VÁLLALKOZÓ
Felsőzsolca, Hunyadi út 5.

kőművesmunkák
burkolás
szigetelés

gipszkartonozás
térkövezési munkák minőségi

kivitelezése.

ÉRDEKLŐDNI:
30/322 00 33 telefonon.

Felsőzsolca Város 
Önkormányzata

Támogatási Alapjára
Felsőzsolca Város

Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT ÍR KI
Felsőzsolca közigazgatási területén 
működő kulturális, sport, gyermek 
és ifj úsági, közösségi, szabadidős 

tevékenységet folytató
nonprofi t civil szervezetek és 

közösségek, egyházak rendezvényeinek, 
programjainak, a civil társadalom 

erősítésének támogatására, 
szerepvállalásuk növelésére.

A Támogatási Alap keretösszege:
2.248.000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 10.

A pályázati kiírás megtekinthető 
Felsőzsolca Város 

Önkormányzatának honlapján,
illetve a Felsőzsolcai

Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Pályázni csak az adott évi

Pályázati adatlapon lehet, amely 
beszerezhető a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatal titkárságán,
illetve letölthető a

www.felsozsolca.hu
honlapról. 

P Á L Y Á Z A T I
K I Í R Á S
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Bővebb felvilágosítás 
a Szerkesztőség elérhetőségein

kérhető!
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ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050

Szerkeszti: 
a ZsolcaTV Nonprofi t Közhasznú Kft .

Főszerkesztő: 
Németh Csaba

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

Lapunk legközelebb
2016 augusztusában jelenik meg.

E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu

ISSN 1587-7310

M30: környezeti hatásvizsgálat
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen a Nemzeti  

Infrastruktúra Fejlesztő Kft . kérelmére az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosné-
meti szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei elérhetőek a mellékelten csatolt 
közleményben megjelölt internetes oldalon, valamint ügyfélfogadási napokon a Felsőzsol-
cai  Polgármesteri Hivatal épületében  a földszint 3-as szobában. 

A Főfelügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati enge-
délyezési eljárásról szóló 314/2005. Korm. rendelet /továbbiakban Rendelet/  9.§-ában sza-
bályozottak szerint az eljárás során közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Miskolci Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Terme (325 Mis-
kolc, Hunyadi u. 2. )

A közmeghallgatás időpontja: 2016. augusztus 3., 11 óra 30 perc.
A Rendelet 9.§ (8) bekezdése értelmében az észrevételeket a közmeghallgatás időpont-

jáig a Főfelügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkor-
mányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani

Kovács Zsuzsanna s.k.
jegyző

A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakörbe keres munkatársat.

Az álláshely betöltésének feltételei:
 középfokú végzettség
 erkölcsi bizonyítvány
 jogosítvány megléte előny

A szükséges szakképesítés megszerzése támogatott.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás

személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban 
vagy a 46/584-010-es telefonszámon.

Kovács Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

A FELSŐZSOLCAI
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

2016. JÚLIUS 25–AUGUSZTUS 21. 
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
AZ ALÁBBIAK SZERINT

BIZTOSÍTOTT

HÉTFŐ–SZERDA–PÉNTEK:
800–1200 KÖZÖTT

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM!

TISZTELETTEL:
KOVÁCS ZSUZSANNA 

JEGYZŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉG!    ÁLLÁSLEHETŐSÉG!


