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Mint a csendes eső…
A pedagógusokat ünnepeltük

Pedagógus nap alkalmából Dr. Tóth Lajos polgármester kö-
szöntötte Felsőzsolca oktatási-nevelési intézményeinek aktív 
és nyugdíjas korú dolgozóit. Kitartó munkájukat a csendes 
esőhöz hasonlította. Az esőhöz, mely életre kelti a szunny-
adó magot, táplálja a palántát, míg az életerős növénnyé vá-
lik. Oktató-nevelő munkájukkal a pedagógusok felébresztik 
a gyermekek tudásvágyát, fejlesztik képességeiket, formálják 
személyiségüket, példamutatásukkal, értékrendjükkel kísérik 
a gyermekeket a felnőtté válásig.

A Bárczay-kastélyban megtartott ünnepségen köszöntöt-

ték Nagy Béláné és Geskó Sándor nyugdíjas pedagógusokat, akik 60, 
illetve 70 évvel ezelőtt kapták meg tanítói diplomájukat.

Zárásként az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület szervezésében és meg-
hívására városunk szülöttje, Béres Tímea lírai szoprán és Pálmai Árpád 
esztergomi karnagy, tenor műsorát hallgathatta meg a közönség.

Tisztelt Középiskolások!
 Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző 
évhez hasonlóan döntött a középfokú oktatási intézményben 
tanulók támogatásáról.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. janu-
ár 1. napján a felsőzsolcai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező 14. életévet betöltött, középfokú oktatási intézmény-
ben (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nap-
pali tagozaton tanulmányokat folytató és évismétlésre nem kötelezett 
tanulókat egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás összege: 5.000.-Ft/tanuló.
A kifi zetés időtartama: 2018. július 16. – július 20.
Pótkifi zetés időpontja: 2018. augusztus 27. – augusztus 29., 

amely jogvesztő.
A támogatás összegét a támogatásban részesülő, a szülő vagy egyéb 

meghatalmazott veheti át a kijelölt időpontokban. A támogatásban 
részesülő gyermek középiskolai bizonyítványának és lakcímkártyá-
jának bemutatása (lehet másolat is) feltétele a támogatás átvételének.

A KIFIZETÉS IDŐPONTJAI:
 2018. július 16.  hétfő  1000–1200

 2018. július 17.   kedd  1300–1500 
 2018. július 18. szerda   1300–1630

 2018. július 19.   csütörtök 1000–1200

 2018. július 20.   péntek    800–1100

PÓTKIFIZETÉS IDŐPONTJAI:
 2018. augusztus 27.   hétfő  1000–1200

 2018. augusztus 29.   szerda 1300–1600 

A kifi zetések helyszíne a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal eme-
leti pénztára: Felsőzsolca, Szent István u. 20. sz.

Kérem, hogy a pénz felvételéért jelentkező saját személyi igazol-
ványát és lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni.

Dr. Tóth Lajos s. k. 
polgármester

FELHÍVÁS

Díszoklevelek
a jubiláló

mérnököknek
Ünnepi eseményt tartottak június 

23-án, a Miskolci Egyetemen. A GÉIK 
karon a 65, 60 és 50 éve a karon vég-
zettek vehették át vas-, gyémánt- és 
aranyokleveleiket, de újra össze jöttek 
a 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 és 55 éve a 
karon végzett mérnökök is.

A díszoklevelek átadása alkalmá-
ból ünnepi szenátusi ülést tartottak az 
egyetem Díszaulában. A rendezvényen 
20 fő vas-, 23 fő gyémánt- és 101 fő 
aranyoklevelet vett át. Köztük volt a ké-
peinken látható Szilárdi János is, aki fél 
évszázada végzett a Dudujka-völgyben.
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A József Attila utcában felvonultak a 
munkagépek, hosszú szakaszokon felmar-
ták az aszfaltot, feltörték a betont. A 3-as 
számú főutat a Baross Gábor csomóponttól 
egészen a Metró áruházig fogják felújítani, 
mintegy 1,7 kilométer hosszan, közel 320 
millió forintos büdzséből – tudtuk meg a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei igazgatójától csütörtö-
kön, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. 
Peiker Tamás hozzátette, a szakaszon talál-
ható buszmegálló-öblöket is olyan burko-
lattal látják el, amik hosszú távon bírják a 
forgalmat.

Egy országosan több mint 100 milliárd 
forintos projektet indítottak, hazai forrás-
ból újítják fel tehát a nagy forgalmú mis-
kolci főutat. Hozzáfűzte, ezen felül vannak 
Európai Unió által támogatott beruházá-
saik is, ez egy külön 65 milliárdos keretet 

jelent – megyénk ebből 13 milliárdot kap 
165 kilométer útszakasz felújítására.

Az ilyen infrastrukturális beruházások 
erősítik Miskolc, a régió és Magyarország 
versenyképességét – húzta alá a megye 
1-es számú választókerületének elnöke. 
Csöbör Katalin, aki a térség országgyűlési 
képviselője is, fontosnak nevezte, hogy a 
nagyvárosok mellett a vidéki települések is 
fejlődjenek, az utak karbantartása, javítása 
pedig nem csupán könnyebb és gyorsabb 
közlekedést eredményez, de egy-egy nagy-
vállalat térségbeli letelepedésénél is fontos 
szempont.

A rendszerváltozás utáni egyik legna-
gyobb volumenű útépítési, útfelújítási prog-
ramokról beszélt a kormánypárti politikus, 
megemlítve, hogy a Miskolcot Tornyosné-
metivel és Kassával összekötő autópálya 
építése mellett több útszakaszt is felújítanak 

a választókerületében, összességében 12 ki-
lométeren, mintegy 800 millió forintból: 
Szirmabesenyő és Sajóvámos között már 
felújították az útburkolatot, Sajókeresztúr-
ban szintén dolgoznak, július 2-ától pedig 
megkezdődik Felsőzsolcán is a munka, itt 
várhatóan októberre készülnek el.

A József Attila úton szeretnének még az 
iskolakezdés előtt végezni a munkával. Ad-
dig is azonban – hívta fel a fi gyelmet Peiker 
Tamás – az autósok türelmét, megértését 
szeretné kérni a Magyar Közút, ami nemré-
giben elindította forgalom-biztonsági kam-
pányát. Ebben a munkaterületeken dolgozó 
munkatársaik védelmére fi gyelmeztetnek. 
A megyei igazgató rámutatott, az utóbbi 
időben több olyan baleset is történt, ahol 
munkások sérültek, illetve haltak meg. 
Ezért kérjük az autósokat, hogy óvatosan, 
fi gyelmesen, a megváltozott forgalmi viszo-
nyoknak megfelelően, a sebességkorlátozá-
sok betartásával közlekedjenek a munka-
végzés alatt álló útszakaszokon.

Elkezdődött Miskolcon is a Magyar Közút által kezelt utak 

felújítása, a 3-ason a Baross Gábor csomóponttól közel

2 kilométer hosszan, egészen a Metróig új aszfaltréteget

raknak le. A tervek szerint az iskolakezdésre befejezik a mun-

kát. Az autósokat arra kérik, hogy fokozott óvatossággal, a 

sebességkorlátozásokat betartva, türelemmel vezessenek az 

érintett szakaszon. A kerület országgyűlési képviselője sze-

rint az ilyen infrastrukturális beruházások fontos szerepet 

játszanak egy nagyvállalat térségbeli letelepedésénél.

Megújul
a József Attila utca
Zsolcán ivóvízvezeték csere után aszfaltoznak majd

 A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2 199 999 990 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 
Széchenyi 2020 program keretében. A 2 440 000 000 Ft összkölt-
ségű fejlesztés tovább tökéletesíti az elmúlt évek eredményes be-
ruházásait. Példaértékű, modern, környezetbarát, és területi szin-
ten egységes hulladékgyűjtési és –kezelési rendszert valósít meg.

Miskolc az elmúlt években Közép-Európa egyik legkorszerűbb és 
legjobban szervezett hulladékgazdálkodási rendszerét alakította ki, 
amely abban is kiemelkedő, hogy számos szolgáltatás – úgymint a 
szelektív gyűjtés, a lomtalanítás, vagy a zöldhulladék elszállítása – in-
gyenes a lakosság számára. A mostani fejlesztéssel ez a példaértékű 
szolgáltatásrendszer kiterjed Miskolc tágabb környezetére. Ezzel a be-
ruházással 62 településen, köztük Felsőzsolcán válik elérhetővé a kor-
szerű hulladékgazdálkodás.

Ennek érdekében bővül a meglévő gyűjtési és szállítási eszközpark, 
a lakosság új gyűjtőedényeket kap, és új eszközökkel biztosítjuk a be-
gyűjtés és a hulladékkezelés hatékonyság-növelését. Az intézmények 
és gazdálkodási szervezetek részére, valamint a Társulás településén 

lévő háztartások számára térí-
tésmentesen kiosztunk 27.250 
darab hulladékgyűjtő edény, így 

egyszerűbb, kényelmesebb formában valósulhat meg a szelektív gyűjtés. 
Az edények osztásáról az érintetteket a Társulás a közeljövőben értesíti.

Új hulladékgyűjtő járművek beszerzésével fejlesztik a térség vegyes-
hulladék gyűjtési szolgáltatását.

A társasházi övezetekben elindult a házhozmenő gyűjtés, amely 
napjainkra egyre inkább kedveltté vált a lakosság körében. A tudatos, 
otthoni szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően egyre több zöld- és 
üveghulladék kerül begyűjtésre, ezek elszállítása szintén indokolttá teszi 
a járműpark bővítését.

30 m3-es acélkonténerek beszerzésével lehetővé tesszük a zárt rendsze-
rű házhozmenő lomtalanítást a társasházi övezetekben. További hulla-
dékszállító járművek megvásárlásával segítjük a hulladékudvarok és az 
átrakóállomás munkáját. Ezzel lehetővé tesszük a vegyes gyűjtéshez hasz-
nált acélkonténerek mozgatását, valamint az üveghulladék gyűjtőpontok 
folyamatos ürítését. A telephelyen a haszonanyag, valamint a hulladékud-
varokban gyűjtött hulladékok mozgatásának és rakodásának megköny-
nyítésére pedig új anyagmozgató gépet állítunk munkába. A Hejőpapi 
Regionális Hulladékkezelő Központban jelenleg is működik az ún. előke-
zelőmű, amelynek fejlesztéseként egy utóaprító kerül beszerzésére.

Hulladékgazdálkodás gazdaságosan
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Aki ismeri vagy egyszer is találkozott 
vele, nem felejti el. Ősz haja, megnyugta-
tó hangja, mosolya, barátságos gesztusai, 
emberszeretete megragadja az idegent is. 
Mindenkihez van egy jó szava, és segít az 
életben való eligazodásban. Gulybán Tibor 
esperes-plébános 2011 óta teljesít szolgála-
tot a Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyház-
község Nagyboldogasszony templomában.

 Az első kérdés önmagától adódik, miért 
lesz pap valakiből?
Természetesen a környezet, a szülői példa 

és a gyermekkor meghatározó. Rakacán szü-
lettem, a kis borsodi falu egyik fő nevezetes-
sége a csodálatos görög katolikus templom, 
és sok papi hivatás. Gyakran gondolkodtam 
iskolás koromban is, hogy hol és hogyan tel-
jesedhet ki az életem?  Hiteles emberek, pa-
pok voltak előttem, akik vonzóan élték meg 
hívatásukat. Egészen a középiskola elvégzé-
séig halasztottam a döntést. Rendszeresen 
ministráltam, környezetem szinte eldön-
tötte, hogy pap leszek. Bennem akkor még 
nem született meg az elköteleződés. Sokat 
vívódtam magamban. Lassan érlelődött, de 
jól döntöttem.  Sikerek és kudarcok, mellet-
te és ellene szóló érvek kavarogtak bennem. 
Mindkettőt fel kellett dolgozni. De egyszer 
csak jött egy felső-belső hang: válaszd a papi 
hívatást. Természetesen nem elég a személyes 

döntésem, hogy pap szeretnék lenni. Felvéte-
linél a püspök és a szemináriumi elöljárók is 
az Ön által is feltett kérdést tették fel: miért 
akarok pap lenni? Az ember ilyenkor dadog, 
mert nehéz megfogalmazni. Végül megszüle-
tett a válasz, amely a püspök és az elöljárók 
számára is elfogadható volt. Visszaemlékez-
ve az egyik válaszom az volt, hogy segíteni 
akarok az embereknek. A jövőképemet pap-
ként már így fogalmaztam meg magamnak: 
legyenek hívek, akikhez küldetünk, legyenek 
lelkipásztori feladatok, és a szükséges javak is 
az életünk fenntartásához. Tudom ez utób-
bi furcsán hangzik, de humorosan szoktam 
mondani: „Lélek, lélek, de miből élek?”

 Rakaca mennyire volt meghatározó a 
döntésében?
Nagyon nagy hatással volt rám a falum. 

Olyan vallási közösség alakult ki a környe-
zetemben, amely egész életemben elkísért. 
Meg kell említenem Bobák János kanonok 
Urat, akinek öt fi a pap lett. Olyan papi életet 
élt közöttünk, amely sok hivatást ihletője volt. 
Élhető, megvalósítható modellt tett elénk. A 

mindennapi élet kihívásaira is adott fele-
letet, és a vallásos életet is ember közelbe 
hozta. Így érlelődött az Ő időszakában is 
több papi hívatás. Nagyon intenzív lelki 
élet volt a községünkben. Az utóda, aki 
tanítványa is volt, nekem is nagyon sokat 
adott. Ez a hiteles pap Kisfalusi János atya 
volt. Az ő egyénisége, kisugárzása jelen-
tős hatással volt a hivatásomra és egész 
emberi és papi életemre. Mindig hálás 
szívvel gondolok rá. Természetesen az ér-
lelődéshez hozzájárultak a tanáraim, elöl-
járóim. Mindenkitől igyekeztem tanulni.

Nagyon szereti az embereket!
Igen, szeretem az embereket.  Na-

gyobb szükségük van a szeretetre, mint 
a kenyérre. Ezt Istentől kell megtanul-
nunk, aki feltétel nélkül szeret bennün-
ket. Ahogy a Szentírás mondja: „A szív 
bőségéből szól a száj!” , tehát nekünk 
formálnunk, alakítanunk kell magunkat, 

hogy jó szócsöve legyünk annak az értékek-
nek, amit Istentől kaptunk. A másik ember 
iránti tisztelet, és a szeretet, mindig jó ajánló-
levél. Ha találkozom valakivel, azzal ajándé-
koztam meg, hogy ismeretlenül is szeretem. 
Ha bizonyítja a másik ember, hogy méltó a 
szeretetre akkor szárnyalunk, és a kapcso-
latunk erősödik. Ha nem ez történik, akkor 
is megmarad a tisztelet és szeretet, és várjuk 
az alkalmas pillanatot, hogy a szeretetet sza-
vakban és tettekben megjelenjen közöttünk. 
A kölcsönös szeretetnek olyannak kell lenni, 
mint a cipzár. Együtt záródni, és együtt nyit-
ni, mert így mélyülhet a kapcsolat. 

 A családjában is van a hivatásában kö-
vetője.
Három gyermekünk van, két fi ú és egy lány. 

Az első fi unk követett a hivatásban. Kisebbik 
fi unk fi zikus, a lányunk pedig gyógytornász 
lett, tehát megtalálták a helyüket az életben. 
Mindhárman megmaradtak az egyház, a 
templom közelében. Életvitelükben, arra tö-
rekszenek, hogy az emberi és a vallásos ér-
tékeket megéljék, és tovább adják. Marika, a 
feleségem pedig az iskolai hitoktatásban, és a 
többi lelkipásztori munkában is segítőm. 

2011 óta él Felsőzsolcán, hogyan fogadták?
Nagy-nagy szeretettel. Nyíradony, Buda-

pest, Pécs és Miskolc után kerültem Felső-
zsolcára. Itt voltam az elődöm aranymisé-
jén, akivel nagyon jó kapcsolatban álltunk. 
Az aranymise utáni fogadáson megszólított 
Dr. Tóth Lajos polgármester Úr, aki már 
tudta, hogy mi jövünk Felsőzsolcára. Az első 
kérdése az volt, hogy miben segíthet? Ez a 
mondat, ez a gesztus ma is hálával tölt el. Az-
óta is él ez a fi gyelmesség, nem tudok olyan 
kéréssel fordulni a polgármester úrhoz, vagy 
az általa vezetett testülethez, amelyben ne 
kapnánk támogatást, segítséget.  Nagy öröm 
látni a város fejlődését, amihez a mi szerény 
lehetőségeinkkel mi is hozzájárulunk. 

 Ön olyan ember, aki mindig tervez, előre 
gondolkodik.
Amikor ide kerültem, álmodtunk, hogy 

ezt és ezt szeretném megvalósítani. Először 
a parókiát raktuk rendbe.  A templomnál 
több tennivalót láttam (a belső festés, oltár 
felújítása, villamos hálózat cseréje, tetőfelújí-
tás, stb.) örömmel mondhatom, hogy sokat 
sikerült megvalósítanunk a tervezetből. Most 
a templom külső festése következik. A lelki 
életben is fejlődünk. Az élet rendje, hogy el-
mennek embertársaink, de mindig jönnek 
újak is. Jelenleg nyolcszáz és ezer között van 
a híveink száma. Vannak még megszólítható 
személyek, akiket váruk a közösségünkbe. 
Hogy a jövő még mit hoz, azt nem tudom, 
csak Isten tudja. Mi Marikával, a feleségem-
mel együtt készen állunk arra, hogy továbbra 
is szolgáljuk a közösségünket és a várost.

G. I.

Befogadott Felsőzsolca Befogadott Felsőzsolca 
Vendégségben

Gulybán Tibor esperes 

parókusnál
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Itt a tavasz! A Felsőzsolcai Nyug-
díjas Klub tagjaiként megkezdtük 

az évre tervezett gazdag kirándulós 
programjainkat. Az ötletek sorából 
most a Miskolc-Görömbölyi pincesor 
egyik látványosságát tekintettük meg, 
a GRÁL pincét. Bredács László társunk 
javaslata és szervezőmunkája nyomán 
16-an tettünk botkóstolással egybe-
kötött pincelátogatást ebbe a csodaor-
szágba, amit Ducsai Attila és felesége, 
Ági alkotott.

A pince, de inkább „borház” kívülről 
nem is sejteti a belső látnivalót, bár a pin-
cék sorából is kitűnik a takaros kis épít-
mény, ami az ács családfő ügyességét di-
cséri, s amely egyben a család komfortos 
lakása is. A vásárlásakor a gazda azon-
ban többet álmodott a 2-3 hordót tároló 
pincénél…, bővítgetni kezdte. Fúrt, vájt, 
ásott, faragott a tufába sok éven át. Újabb 
álmok, tervek születtek és születnek, va-
lósulnak meg ennek a nagyon szimpa-

tikus fi atal házaspárnak a kreatív, 
szorgalmas munkája nyomán. És a 
látogatók csak ámuldoznak!

A belső terek ötletessége, mérete, 
funkciói olyan látványosságok, ami 
sokkal több látogatót is vonzana, 
ha tudna róla. Sajnálatos, mint a 
csoportot kísérő feleségtől tudjuk, 
hogy a turisztikai látnivalók közé 
még nem sikerült feltetetniük.

A munkájuk és a terveik nagyon 
imponálóak! Jó szívvel ajánljuk a 
meglátogatásukat minden lokál-
patriótának, érdeklődőnek. 

Csoportos (legalább 8 fő) láto-
gatót fogadnak bejelentkezés után.

ELÉRHETŐSÉGÜK:
ducsaiattila@gmail.com
vagy: +36/30-912-7080

Várszeginé Kiss Katalin

GÖRÖMBÖLYI CSODA

Biztonságos Óvoda Kupa
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

győzelme
Idén először került or-

szágos szinten megrende-
zésre a Biztonságos Óvoda 
programmal összefüggés-
ben tervezett „Biztonsá-
gos Óvoda Kupa” projekt, 
melynek szervezője és tá-
mogatója az Innovációs 
és Technológiai Miniszté-
rium, illetve a KTI Közle-
kedéstudományi Intézet 
Nonprofi t Kft . 

A Biztonságos Óvoda 
Kupa egy játékos vetélkedő-
sorozat volt a középső-, de 
leginkább  nagycsoportos gyermekek részére, amely korspecifi kus 
közlekedésbiztonsági témájú mozgásos játékok mellett elméleti fel-
adatokból állt, illetve a részvétel feltétele volt, egy biztonságos köz-
lekedéshez kapcsolódó témájú „alkotás” létrehozása és beküldése.

Óvodánk is elküldte nevezését a megmérettetésre, a regisztrá-
ció során viszont szomorúan vettük tudomásul, hogy egy OM 
azonosító alatt csak egy csapatot indíthat az intézmény. Így ne-
hezünkre esett a döntés, hogy óvodánk két egysége közül (Park u. 
és Szent I. u. óvodák) melyik óvodából állítsuk ki a csapatot. Végül 
a praktikum győzött (osztott nagycsoport a könnyebb felkészülés 
érdekében), a Park u. óvoda nagycsoportjára esett a választásunk. 
A csoport óvodapedagógus kollégái különböző feladatok segítsé-
gével választották ki a csoportból azt a tíz óvodást, akik képvisel-
ték a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodát ezen a versenyen.

A „Biztonságos Óvoda Kupa” célja volt, hogy növelje az intéz-
mények nyitottságát a közlekedésbiztonság iránt. A programban 

összeállított feladatsorozat támogatta a folyamatos közlekedésre 
nevelést, mely a közlekedési kultúra fejlődését segítette. 

A Kupára jelentkező óvodák 15 db láthatósági mellényt kap-
nak, mellyel a Biztonságos Óvoda Program az óvodások bizton-
ságos közlekedését segítette, egyben támogatta a bekapcsolódó  
intézmények – így óvodánk – erőfeszítéseit. 

A programot egy felkészítő feladatsorozat előzte meg, amelynek 
eredményeképpen minden megyéből egy óvoda csapata jutott to-
vább. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a mi óvodánk képviselte, 
az elődöntők során a mi óvodánk bizonyult a legjobbnak!

Ezáltal továbbjutottunk a régiós Kupára! 
A „Biztonságos Óvoda Kupa régiós döntő – Észak-Magyaror-

szág” rendezvény helyszíne a Füzesabonyi Városi Sportcsarnok volt. 
A mi csapatunk Nógrád és Heves megye egy-egy óvodájával ver-
senyzett és nem is akárhogyan. A két óvodát legyőzve a Felsőzsolcai 
Napközi Otthonos Óvoda A „Biztonságos Óvoda Kupa” Észak-Ma-
gyarország Régió első helyezését érte el. Az élményen túl sok-sok 
ajándékot kaptak a gyerekek, de ajándékot kapott az óvoda is. 

Gratulálok a nyuszi csa-
patból kiállított csapatta-
goknak, az őket felkészítő 
kollégáimnak!

Nagyon büszkék va-
gyunk rátok!

És köszönöm mindnyá-
jatoknak!

Hasonló sikerek remé-
nyében kellemes és szép 
nyarat, jó pihenést kívánok 
valamennyi óvodásunk-
nak, szüleiknek és minden 
kollégámnak!

Szeretettel várjuk mind-
két óvodaépületben ősztől 
az újonnan érkező kicsiket!

Csonka Ferencné
óvodavezető
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Az ENVIRO-PHARM Kft. 2017-ben

elnyerte a benyújtott prototípus pályázatot
A támogatási kérelem tárgya olyan szeny-

nyvíziszap szárító és égető berendezés, 
melynek segítségével külső energiaforrás 
felhasználása nélkül, folytonos üzemben 
a szennyvíztisztító üzem elővíztelenített 
iszapját (20% szárazanyag tartalom) szárít-
va, majd elégetve a keletkezett hamut mező-
gazdasági tápanyag pótlásra tudjuk felhasz-
nálni foszfor- és kálium tartalmú, makro- és 
mikro elemekkel együtt (Fe, Mn, Ca, Zn 
és Cu). Az alap rendszer 15-20 ezer lakos 
egyenértéknek megfelelő 1000 tonna/év 
szennyvíziszap szárítására, majd a BAT elő-
írásoknak megfelelő elégetésére alkalmas. 
Az eljárás során a rendszer indítása igényel 
csak (célszerűen) PB gáz használatot 30-50 
perc időtartamig, ezt követően a nyert szá-
raz iszap fűtőértéke több hőt termel, mint 
a szárítási folyamat energia igénye. Az ége-
tés során nyert hamu jelentős, a növényzet 
számára felvehető kálium- és foszfát tartal-
ma révén kisegítő, megúju-
lónak tekinthető szervetlen
trágyaszerként használható, 
mely (nitrogén tartalom hiá-
nyában) a vegetáció bármely 
időszakában felhasználható. 
A vizsgálatok szerint nem tar-
talmaz semmilyen biológiai 
veszélyt jelentő komponenst. 
Mivel az adott szennyvíz-
tisztító ellenőrzött összeté-
telű iszapját használjuk fel, 
jól nyomon követhető, hogy 
toxikus szervetlen kompo-
nenseket ne tartalmazzon. A 
Pyrochar FP7 programban 
végzett vizsgálatok igazolták, 
hogy az alkalmazott szenny-
víziszap (Sajószentpéteri ÉRV 
tisztító telep) megfelel az EU 
erre vonatkozó előírásainak. 

Lényeges eleme 
a szennyvíztisz-
títók elővíztele-
nítésének direkt 
összekötése a szá-
rító rendszerrel, 
mely megszün-
teti a szenny-
víziszap szállítás 
energetikai költ-
ségeit és környe-
zet szennyezé-
sét, illetve rendel-
kezésre áll az a 
szennyvíztisztító, 
melybe az eltávolított gőzök kondenzálása 
utáni kapott víz költségmentesen vissza-
juttatható. A nyert hamu éves mennyisége 
mintegy 70 tonna, mely már nem hulladék, 
hanem az üzem BAT ellenőrzését követően 
a hulladék státus megszűnésével szabadon 

forgalmazható szántóföldi alkalmazásra. A 
rendszer kialakításával pilot és demonstrá-
ciós modell méretben már igazoltuk a meg-
valósíthatóságot, most a fajlagos mutatók 
és a környezeti hatások optimalizálásához 
szükséges átalakításokat kell elvégeznünk.

Szárító egység az iszap adagolóval

Forró füstgáz előállításSzárító levegő ventillátor
Iszap és előmelegített levegő 

beadagolás

Vezérlő PLC rendszerIszap beadagoló csiga
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A Magyar Posta tájékoztatása alap-
ján elszaporodtak a postai kézbesítők 
elleni kutyatámadások. Felhívjuk az 
ebtartók fi gyelmét, postaládáikat úgy 
helyezzék el, hogy a postai kézbesí-
tők biztonságosan tudják végezni 
munkájukat. 

Bővebb tájékoztató
a http://www.felsozsolca.hu/

linken található.

Kovács Zsuzsanna s.k.
jegyző

Felhívás
ebtartóknak

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Ezüstérmes a Felsőzsolca!
 Zsinórban negyedszer végzett a bajnok-
ság második helyén a felnőtt labdarúgó 
csapat, de az utánpótlás együttesek sze-
replésére sem lehet panasz a nem rég vé-
get ért idényben.

Az idény egyik legfontosabb bajnokija várt a 
fi úkra május utolsó szombatján, Ózdon. A haj-
danán az NB I-ben is szerepelő Kohász utódjai 
az elmúlt években hullámvasúton szerepeltek, 
megjárva a legalsóbb osztályt is. Tavaly nyá-
ron azonban olyan személyi változások tör-
téntek a csapatnál, ami után tudni lehetett erős 
együttes lesz a városban. A bajnokság hajrájá-
ban az ózdiak a harmadik, a mieink pedig az 
első helyért harcoltak, ez pedig meg is látszott 
a sokat megélt stadion lelátóin. Jó pár első 
osztályú csapat is megirigyelte volna a több 
mint ezer fős nézőszámot, ilyen hangulatban 
kezdődött a találkozó. Sokáig igazi taktikai 
harc folyt a pályán, mind a két együttes küz-
dött, hajtott becsülettel. Már csak öt perc volt 
hátra a mérkőzésből, amikor a hazaiak fi atal 
csatára, a későbbi gólkirály Ádám Ferenc meg-
szerezte a vezetést az Ózdnak, majd ugyanő a 
89-ik percben bebiztosította a fekete-fehérek 
győzelmét. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy a 
Felsőzsolca már nem lehet bajnok, így az egy 
héttel később lejátszott Sajóbábony elleni mér-
kőzésnek a presztízsen kívül más tétje nem 
volt. A bajnokcsapat ugyan a második félidő 
közepén vezetést szerzett, de a lefújás előtt öt 
perccel most mi szereztünk gólt, Lippai Gergő 
állította be az 1-1-es döntetlent. A Felsőzsol-
ca így a 2017/2018-as megyei I. osztályú baj-
nokságban a második helyen végzett, harminc 
mérkőzésből huszonkét győzelmet aratott, öt 
döntetlen és három vereség mellett. Gólará-
nya 84-32, a házi gólkirály pedig 22 találattal 
Lippai Gergő lett. A csapat tagjai: Roza László, 
Gável Balázs – kapusok, Bodnár Dávid, Csat-
tos Csaba, Csendom Róbert, Germán Gábor, 
Hegedűs Csaba, Kupcsik Dávid, Richvalszky 
Ádám, Sikur Péter, Sipos Gergő, Szala Ákos, 
Szárnya Zsolt, Valóczki Ádám, Varga László – 
mezőnyjátékosok, Sándor Zsolt – vezetőedző. 

Utánpótlás csapataink közül a Szabó Béla 

edzette ifj úsági csapat az ötödik helyen vég-
zett. Róluk elmondható, hogy hazai pályán 
jobban érezték magukat, az itt elért eredmé-
nyek alapján harmadik helyen állnak, de a 
Zsolca tábla elhagyása után már gyengébben 
szerepeltek, több váratlan illetve kiütéses ve-
reség is becsúszott. A győzelmi oldalon ér-
demes megemlíteni a Mád és a Karcsa elleni 
meccseket, utóbbinak tizennyolc gólt rúgtak. 
A legeredményesebb gólszerző Balogh Patrik 
volt, a maga húsz találatával. 

U16-os együttesünknek a bajnokság utolsó 
fordulójában sikerült az, ami a felnőtteknek 
nem: nyerni Ózdon. A dobogós helyezésekről 
döntő összecsapás nem kezdődött gól, hamar 
vezetést szereztek a hazaiak. Aztán majd egy 
óra elteltével már két gólos volt a hátrány, de a 
srácok nem adták fel és Szarka Kristóf mester-
hármasával megfordították a meccset, és sze-
rezték meg az ezüstérmet. Cservenyák Ádám 
edző tanítványai tizennégy mérkőzésen tíz 
győzelmet értek el, egy döntetlen és három ve-
reség mellett. Százhét rúgott góljuk önmagáért 
beszél, de a védelem is jól működött, hiszen a 
huszonkét kapott gól a legkevesebb a bajnok-
ságban. A legeredményesebb játékos Rencsi-
csovszki Bence volt, aki 22 góllal terhelte meg 
az ellenfelek kapuját. Minden korosztály ered-
ményeihez gratulálunk, a megérdemelt pihe-
nő után pedig kezdődhet a felkészülés – egy 
hasonlóan eredményes idényre. 

17.  2018.04.25.   17.00   Felsőzsolca - Hidasnémeti 
18.  2018.03.11.   14.30   Bőcs - Felsőzsolca 1-4
19.  2018.03.17.   14.00   Szerencs - Felsőzsolca 0-1
20.  2018.03.25.   15.00   Felsőzsolca - Szendrő   6-1
21.  2018.03.31.   15.00   Bánhorváti - Felsőzsolca 1-5
22.  2018.04.07.   16.30   Felsőzsolca - Varbó 8-1
23.  2018.04.14.   16.30   Onga - Felsőzsolca 1-1
24.  2018.04.22.   17.00   Felsőzsolca - Karcsa 4-1
25.  2018.04.28.   17.00   Bogács - Felsőzsolca 0-2
26.  2018.05.05.   17.00   Felsőzsolca - Edelény 2-1
27.  2018.05.12.   17.00   Encs - Felsőzsolca 0-1
28.  2018.05.19.   17.00   Felsőzsolca - Gesztely 7-2
29.  2018.05.26.   17.00   Ózd - Felsőzsolca 2-0
30.  2018.06.02.   17.00   Felsőzsolca - Sajóbábony 1-1

HIRDESSEN
A ZSOLCAI HÍRMONDÓBAN

Több hónapi megrendelés esetén jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu

Fejlemény
a felsőzsolcai

csecsemőgyilkosság 
ügyében

A nő a családjával elhitette, hogy da-
ganatos betegsége miatt nőt meg a hasa.

Fegyházbüntetést kér az ügyészség arra 
a 42 éves nőre, aki tavaly tavasszal Felső-
zsolcán a kerti vécébe dobta újszülöttjét 
- tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei főügyész. Miskolci László közöl-
te: a vádlott - aki a férjével hat gyermeket 
nevel - eltitkolta  terhességét környezete 
előtt. Testalkatának megváltozását daga-
natos betegségre fogta, orvoshoz menni 
azonban családja kérésére sem volt haj-
landó. Tavaly májusban az asszony erős 
hasi görcsökre panaszkodott, ezért férje 
és lánya a kerti árnyékszékhez kísérte. 
Ott szülte meg a csaknem háromkilós, 
életképes fi út, akit aztán a vécébe dobott. 
Mivel a nő erősen vérzett, mentővel kór-
házba vitték, ahol megállapították, hogy 
nem sokkal korábban szült, ezért értesí-
tették a rendőrséget.

A nőt a főügyészség tizennegyedik 
életévét be nem töltött személy sérel-
mére elkövetett emberölés bűntettével 
vádolja és fegyházbüntetés kiszabását 
indítványozza.

Vádat emeltek
a hatgyerekes asszony

ellen
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NÉZZE
RIPORTJAINKAT,

TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV YOUTUBE 

CSATORNÁJÁN!

Az elmúlt 13 év minden eseményéről meg-
találja képes beszámolónkat. A ZsolcaTV 
Anno adásaiban pedig a régi idők felvéte-
lein is nosutalgiázhat, hiszen egészen az 
1990-es évek közepéig visszamenőleg meg-
találja a ZsolcaTV fl vételeit. Igazi időutazást 
ígér a ZsolcaTV YouTube csatornáján való 
szörfözés. Iratkozzon fel a csatornára és ak-
kor friss videóinkról email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV AZ INTERNETEN IS!

BORSODABAÚJZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2.

FELSŐZSOLCAI KORMÁNYABLAK
3561 Felsőzsolca, Szent István utca 25.

VEZETŐJE: Nagy Tibor főosztályvezető
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

KORMÁNYABLAK

Kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 
Péntek: 8:00-18:00 

Időpontfoglalás:
a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, vagy a 
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon le-
hetséges 

A kormányablak feladatai közé tartozik:
 személy igazolvánnyal,
 lakcím igazolvánnyal,
 útlevéllel kapcsolatos feladatok,
  közlekedési igazgatási feladatok

(vezetői, forgalmi engedély),
  vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 

feladatok,
  mozgáskorlátozott parkolási igazolványok 

kiadása, 
  ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos 

feladatok ellátása,
 továbbá a kormányablakos ügykörök.

A felsőzsolcai kormányablakban
a feladatokat az alábbi ügyintézők végzik:

JÁSZKAI KRISZTINA ügyintéző:
személyazonosító igazolvánnyal kapcsola-
tos feladatok, útlevéllel kapcsolatos felada-
tok,  diákigazolvánnyal kapcsolatos fel-

adatok,  lakcímigazolvánnyal kapcsolatos 
feladatok, lakcímbejelentés
telefonszám: + 36 (46) 795-323
e-mail cím:
jaszkai.krisztina@borsod.gov.hu

KOCSISNÉ PAPCZUN MÁRIA ügyintéző:
közlekedési igazgatási feladatok (jármű-
igazgatás) 
telefonszám: +36 (46) 795-256
e-mail cím:
kocsisne.maria@borsod.gov.hu

LIBICS GYULÁNÉ  ügyintéző: 
közlekedési igazgatási feladatok (jármű-
igazgatás) 
telefonszám: +36 (46) 795-255
e-mail cím: libics.gyulane@borsod.gov.hu

DR. VAS RÉKA ügyintéző:
vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos fel-
adatok, ügyfélkapuval kapcsolatos feladatok, 
vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, 
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal 
kapcsolatos feladatok
telefonszám: +36 (46) 795-326
e-mail cím: vas.reka@borsod.gov.hu

KOZMA JÁNOSNÉ ügyintéző:
kormányablakos ügykörök
telefonszám: + 36 (46) 795-325
e-mail cím: 
kozma.janosne@borsod.gov.hu


