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MEGHÍVÓ
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
szeretettel és tisztelettel vár minden érdeklődőt

2015. AUGUSZTUS 20-ÁN 18.30 ÓRÁTÓL

MUZSINSZKI NAGY ENDRE
FESTŐMŰVÉSZ

„Én vagyok a világ világossága” című kollekciójából összeállított
gyűjteményrész kiállításának megnyitójára a Bárczay-kastélyba.
(3561 Felsőzsolca, Szent István u. 2.)

A kiállítás 2015. augusztus 20 és november 30. között tekinthető meg. 

Az egyházkerület idén 
is megrendezte nyári 
gyermek- és ifj úsági 

táborát a hit-
oktatásban, a gyermek 

istentiszteleten 
résztvevő és az egyházi 

intézményekben 
tanulók számára.

A programnak
a hagyományokhoz 

híven a nagy 
múltú Sárospataki 

Református Kollégium 
adott otthont július 
harmadik hetében.
(CIKK A 2. OLDALON.)

NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR
SÁROSPATAKON

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja városunk lakóit 

2015. augusztus 20-án (csütörtökön) 

Államalapító Szent István ünnepére
17.15-kor csendes főhajtás és koszorúzás 
a Városháza falán (Szent István út 20.)
elhelyezett Szent István emléktáblánál.
17.30 órakor a Bárczay-kastély udvarán 
álló Szent István emlékműnél ünnepi 
megemlékezés. Köszöntőt mond: Csöbör 

Katalin választókerületünk országgyűlési képviselője.
Koszorúzás, kenyéráldás – kenyérszentelés.
Közreműködnek: Kramcsák Jánosné versmondó, Orosz Gá-
bor népzenész, a Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör és a 
Felsőzsolcai Férfi  Népdalkör.
18.30 órakor a Bárczay-kastély földszinti kiállítótermében 
Muzsinszki Nagy Endre festőművész Emlékkiállításának 
megnyitója. 

Katalin álas tók

A vajdasági testvértelepülésünkről Magyarkanizsáról indulva 7 testvér-
várost érintve, 14 nap alatt 1230 kilométert biciklizve első alkalommal 
szervezik meg a I. Barátság Kerékpártúrát. A csoport augusztus 16-án 
Egerből érkezik Felsőzsolcára, ahonnan másnap Királyhelmecre indul-
nak tovább, és egynapos pihenő után, 130 km kerekezés után  térnek 
vissza Felsőzsolcára. Innen augusztus 20-án Szolnok felé veszik az irányt.

(Részletek az . oldalon.)

Zsolcai delegációk látogatása
a külföldi testvértelepüléseken

Két testvértelepülésünkön is járt az elmúlt hetekben zsolcai delegáció. A lengyelországi 
Olsztynek városával újjáéledő kapcsolat jegyében június végén az ottani városnapon, jú-
lius végén pedig a negyedszázados múltra visszatekintő erdélyi Nyikómalomfalván ren-
dezett falunapon vettek részt a Dr. Tóth Lajos polgármester vezette delegációk. Erdélyi 
barátainknál a képviselő-testület száz ezer forintos támogatását kiváló tanulmányi ered-
ményeiért Sinka Fanni vehette át. A kislány megható köszönő levelét újságunk 4. olda-
lán olvashatják. Dr. Tóth Lajos látogatása során elmondta, augusztusban várja Felsőzsol-
cára szeretettel a 25 éves testvértelepülési kapcsolat megünneplésére a malomfalviakat.

A hősökre emlékeztek
A Zsolcai Csata 166. évfordulójára emlékeztek júli-
us 24-én a déli harangszót követően a Hősök terén. 
Az emlékmű talapzatánál Kramcsák Katica olvasott 
fel történelmi visszaemlékezést a csatáról. Majd a 
város vezetése, a Közművelődési Intézet és a civil 
szervezetek koszorúztak az 1848/49-es szabadság-
harc hőseinek emlékművénél.

I. Barátság Kerékpártúra
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Az egyházke-
rület idén is meg-
rendezte nyári 
gyermek- és ifj úsági táborát a hitoktatásban, 
a gyermek istentiszteleten résztvevő és az 
egyházi intézményekben tanulók számára. 
A programnak a hagyományokhoz híven a 
nagy múltú Sárospataki Református Kollégi-
um adott otthont július harmadik hetében.

A négy egyházmegyéből és a határon 
túlról érkezett résztvevők a tábor központi 
témájának megfelelően, Nehémiás tör-
ténetén keresztül arra keresték a választ, 
hogy hogyan építhetik együtt Isten orszá-
gát. A programok, foglalkozások, és főként 
a bibliaórák ennek jegyében zajlottak.

A Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola immár harmadik éve vesz részt 
a táborban, idén mintegy félszáz gyermek 

és több pedagógus is ott volt a sárospataki 
bentlakásos táborban. A szervezők külön 
is kiemelték, hogy a zsolcai iskola taná-
rai önkéntes munkájukkal segítik a tábor 
lebonyolítását.  Kolumbán Gábor főszer-
vező elmondta, arra törekedtek, hogy né-
hány nap alatt lelki házzá épüljenek és ki-
alakítsanak egy olyan közösséget, melyben 
a gyerekek nem csak jól érzik magukat, 
hanem megélik a Jézus Krisztussal való 
kapcsolatot.

Délelőttönként áhítatokat, énektanulást, 
és bibliai történet-feldolgozást tartottak, 
a csoportos játékok azt a célt szolgálták, 
hogy a gyerekek megismerjék egymást és 

könnyebben feloldódjanak. Délutánon-
ként kézműves foglalkozások, strandolás, 
sportjátékok, előadások közül választhat-
tak, tetszés szerint, a lényeg az volt, hogy 
mindenki találjon számára szórakoztató, 
ugyanakkor építő programot.

A tábor másodnapján Mónus József 
íjász világbajnok és csúcstartó a távol-
lövés rejtelmeibe vezette be a fi atalokat, 
aki a történelmi áttekintés után a fegy-
verhasználat fortélyait mutatta be. Egy má-

sik helyszínen, a Kossuth Kol-
légium tornatermében Mészá-
ros László tábori lelkész tar-
tott vetített képes előadást
külföldi, kihívásokkal és ta-
nulságokkal teli szolgálatáról. 
Az idei táborban a nagyon
kedvelt akadályverseny sem 
maradhatott el, volt vár, mú-
zeum és könyvtárlátogatás és 
nagy hangsúlyt fektettek a re-
formátus értékek megismeré-
sére is.

MEGÉLNI A KÖZÖSSÉGET
Nyári ifj úsági tábor Sárospatakon

Felhívás!
Felsőzsolca lakosainak szélesebb körű tájékoztatása érdekében a Zsolcai Hírmondó 

új közéleti arculat kialakítását tervezi. 
A következő tartalmak szerepelnének újításaink között: 

            kedvenceink, pl. receptek, 
            természetes  gyógymódok,
            új családtagok érkezésének örömhíre, 
            házasságkötés,
            halálesetek közlése. 

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben szeretnék,
hogy híreik, eseményeik megjelenjenek, nyilvánosságra kerüljenek, küldjék

az alábbi e-mail címre azokat: fzsolcakonyvtar@gmail.com
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 2015. június 17-én, szerda reggel izgatot-
tan várták a Felsőzsolcai Szent István Kato-
likus Általános Iskola tanulói, hogy elindul-
jon a busz Mátraszentimre-Bagolyirtásra. 
A TÁMOP 3.4.1. C pályázat keretében 25 
tanuló és 3 pedagógus vehetett részt ebben 
a táborban, ami élményekkel volt teli.

Úti célunk első állomása Gyöngyös volt. 
A Mátra Múzeumban megcsodáltuk az 
állatok és növények életközösségét, csodá-
latos környezetben sétálva. Ezt követően 
bepillantottunk az Állatkertben élő orosz-
lánok, oroszlánkölykök, szurikáták, lámák, 
tevék életébe, a játszótér pedig az 
önfeledt játék helyszíne volt. 

Utunk következő állomása a Ké-
kestető volt. Az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk, a hideg miatt
(7-8 °C volt délután 2 órakor) a Ki-
látóba nem mentünk fel. Mátra-
házán megnéztük a Naphimnusz 
Parkot, ahol a lelkünk melegedett 
meg. Végül, ennyi kaland után meg-
érkeztünk szálláshelyünkre, a Stel-
la Katolikus Üdülőbe, Mátraszent-
imre – Bagolyirtásra. A szobák ké-
nyelmesek, otthonosak voltak, ven-

déglátóink igyekez-
tek minden jóval 
ellátni, kiszolgálni,  
segíteni bennünket. 

Az elkövetkező 
két nap a „felhőtlen” 
játékok, túrák napja 

volt. Az erdőn keresztül sétálva jutottunk el 
Mátraszentimrére, ami az ország legmaga-
sabban lakott települése. (830 m)  

Mátraszentimrén a Szlovák Tájház 
megtekintésekor képzeletben kicsit visz-
szamehettünk a múlt század elejére. A 
Mátra Ásványház Múzeumban Magyar-
országon, Romániában és a nagyvilágban 
található ásványokból látható kiállítást 
néztük meg, és bepillantottuk egy műkö-
dő ásványcsiszoló műhelybe. A Fallóskút 
melletti erdőben egy gyönyörű Mária 
templomot fedeztünk fel egy izgalmas tú-

rával egybekötve. Nagy izgalmat és kihí-
vást jelentett az éjszakai bátorság próba az 
üdülő kertjében.

Június 20-án, a tábor utolsó napján, 
Parádsasváron egy üvegmanufaktúrába 
látogattunk el. Itt az üvegfújás csínjátbín-
ját csodálhattuk meg. Az önként vállalko-

zók ki is próbálhatták ezt a mesterséget. 
Parádfürdőn a Cifra Istállóba és a Kocsi 
Múzeumba tértünk be. Megmásztuk a 
Siroki várat, ahol csodálatos panoráma 
tárult elénk. A vár múzeumában a tö-
rök időkhöz tértünk vissza, a ruhák és a 
fegyverek által. A közelben kiemelkedik 
a BARÁT és APÁCA nevű sziklatömbök, 
amelyek a néphagyomány szerint a sze-
relmi boldogtalanságtól kővé dermedt 
párt rejtenek magukban. Úti célunk utol-
só állomásaként, az Egri várba érkeztünk. 
Itt kevés időt töltöttünk, mert az időjárás 

ismét megtréfált minket: egy ha-
talmas vihar csapott le, ez elől a 
buszba menekültünk. 

Fáradtan, de élményekkel gazda-
godva érkeztünk haza, bízva abban, 
hogy egy életre szóló kedves kaland 
marad a tábor mindenki számára.

Sándorné Lakatos Ágnes
tanár

Mátyusné Juhász Tímea
tanár

Hogyáné Mede Ilona
tanár

ÖKO TÁBOR
MÁTRASZENTIMRÉN

F E L H Í V Á S 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófa-

védelmi Kirendeltségének tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban meg-
növekedett a közterületi  út-  és közműépítési munkálatok, valamint a ma-
gánterületi tereprendezési, kerti munkák során a gázelosztó-, gázcsatlakozó 
vezetékek átvágásával, megsértésével kapcsolatos események száma.   

A  balesetveszély, illetve az  életveszély  elkerülése érdekében  kérem a 
felsőzsolcai  lakosokat, hogy   saját ingatlanjaikon munkálataikat a gázve-
zeték környezetében fokozott fi gyelemmel végezzék.  

Felsőzsolca Város Önkormányzata    
Dr. Tóth Lajos polgármester 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
Gazgasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgató

(magasabb vezető) munkakör betöltésére
teljes munkaidőben, határozatlan idejű közalkalmazotti

jogviszonyba, 5 évre szóló vezetői megbízással.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. augusztus 15.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.kozigallas.gov.hu és a www.felsozsolca.hu

weboldalakon, továbbá
a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
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 A Felsőzsolcai Szent István Katolikus 
Általános iskola 18 tanulója és szüleik 
2015 július 1-jén reggel  izgatottan gyü-
lekeztek az iskola kapuja előtt.  Gyerekek 
és felnőttek egyaránt nagyon várták már 
az indulást, hiszen hittantábor szervezé-
sére először került sor iskolánk életében, 
valamint sok gyerek nem is volt még 
több napra, ilyen távol a szüleitől.

Az egri Szent József Érseki Kollégiumban 
volt a szállásunk és az éttermében napi há-
romszor bőséges és fi nom ételekkel láttak 
vendégül  minket.

Úgy próbáltuk összeállítani a programo-
kat, hogy azok a gyerekek lelki, szellemi 
fejlődését szolgálják, de emellett legyen al-
kalmuk a játékra, egymás alaposabb megis-
merésére is. 

Megcsodáltuk az Egri Bazilikát, gyönyör-
ködtünk a templom orgonistájának virtuóz 
játékában. 

A  várlátogatáskor az egri hősök közé 

képzelhettük magun-
kat a vár történelmét 
bemutató 3D-s kisfi lm, 
a tárlatok és a Minaret 
megtekintése során. 

Élményt jelentett 
mindenkinek a Város a 
város alatt című kiállí-
tás, mely az Eger alatt 
futó pincerendszerben 
mutatja be az elmúlt ko-
rok embereinek életét. 
A városnéző kisvonaton 
utazva, a legszebb utcákon áthaladva, ju-
tottunk el a Szépasszony völgybe, ahonnan 
egy fagyizás és séta után vissza is szállított 
minket a hangulatos kis jármű. 

Bízunk benne, hogy a közös imák, az esti és 
a programok közötti beszélgetések, elmélke-
dések, a szentmisén való részvétel mindany-
nyiunk lelki életének fejlődését szolgálta. Na-
gyon gyorsan eltelt a három nap, és az isteni 
gondviselésnek hála, kellemes nyári idő volt. 

 Reméljük mindenki jól érezte magát, és 
testi-lelki feltöltődését segítette ez a tábor!

Köszönjük fenntartónknak, az Egri Fő-
egyházmegyének, hogy az EGYH-KCP-15.
pályázat segítségével a hittantábor megva-
lósulhatott, és a gyerekek térítésmentesen 
vehettek részt benne.

Balla Józsefné
és Sipkóné Nemcsik Margit

hitoktatók

„Egy szép regény, amelyet
egykor gyönyörrel olvastunk, 
megér annyit legalább, mint

egy szép emlék.”
Mikszáth Kálmán idézetében megtalálhatjuk azt a célt, azt 

az eszmét, amely már 6. alkalommal keltette életre a Felső-
zsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár szervezé-
sében az 1 hétig tartó nyári író-olvasó tábort 2015. június 
29 és július 3-a között. Az első reggelen sok ismerős arc kö-
szöntötte a könyvtárosokat. A gyerekek között akadt olyan 
gyermek is, aki már 6 alkalommal vett részt a táborozáson. A 
tábor fő céljainak tekintettük lakóhelyünk Felsőzsolca meg-
ismertetését, és általános ismeretszerzési lehetőségek elsajá-
títását könyvtári környezetben. A tetteik jelentőségét, a fele-
lősség tudat elsajátítását segítette elő dr. Gaál Nóra ügyvéd-
nő „Felelős vagy tetteidért” előadása. Élményekben gazdag 
keddi napon vettek részt a táborozó gyermekek a Harsányi 
Kalandparkban. A bátor lányok és fi úk a fák között, kötélpá-
lyák segítségével csúsztak, másztak, félelmeik leküzdésével 
teljesítették az akadálypályákat. Csütörtöki napon a B.-A.-Z. 
Megyei Közlekedésbiztonsági Alapítvány vezetője Szilágyi 
Ferenc őrnagy segítette a gyermekek elmélyülését a biz-
tonságos közlekedés titkaiba. A tábor egy hete alatt kétszer 
látogattunk el a GAMESZ Gazdasági Udvarába, ahol az itt 
tartott állatokkal megismerkedtek és játszottak a gyermekek. 
Élményekben bővelkedő, hasznos ismeretekkel gazdagodva 
végződött a 2015-ös felsőzsolcai Író-Olvasó Tábor. Jövőre 
várunk Téged is!

Fehér Katalin
könyvtárvezető

Hittantábor Egerben

Köszönet…
Engedjék meg, hogy hálámat fejezzem ki 

testvértelepülésünknek, Felsőzsolcának e 
nem mindennapi ajándékért. Ugyanakkor 
hálás vagyok tanáraimnak, hiszen az ők ta-
nácsait, intelmeit megfogadva sikerült ezt az 
eredményt elérnem. Azt gondolom, hogy én 
csak tettem a dolgom, mint ahogy a szüleink 
is végzik nap, mint nap a rájuk mért mun-

kát. Olyan sikerélmény ez nekem, mint egy építőnek egy kulcsrakész 
ház, otthon, vagy mint egy varrónőnek egy kész ruhadarab, viselet.

Én azt tudom, azt szeretném javasolni minden malomfalvi kis-
diáknak, hogy fi gyeljenek a tanítók és a szülők intelmeire, mert ők 
azon dolgoznak, hogy a jövőnk ösvényeit kitapossák előttünk.

Köszönöm szépen!
Sinka Fanni
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 Javában tombol a nyári 
szünet a megyei labda-
rúgó bajnokságokban, 
ilyenkor szokás számot 
vetni az előző idényről. 
Nézzük, mit mutat az 
FVSC kórlapja.

A 2014/2015-ös idényt ki-
csattanó egészséggel kezdte a 
felsőzsolcai csapat. Az első tíz 
mérkőzésből nyolcat meg-
nyertek a fi úk, némelyiket 
imponáló magabiztossággal 
(MVSC 5-0, Nagybarca 3-0), 
és csupán két döntetlen ron-
dított bele az eredménysor-
ba. Ahogy az ilyenkor lenni 
szokott, minden csapat a 
legjobbra feni a fogát, ő akarja elsőnek le-
teríteni a vadat. Az első harapást Bogácson 
szenvedte el a csapat, a 2-0 arányú vereség 
azonban nem volt halálos. Az ősz hátrale-
vő részét még az eddiginél is nagyobb ha-
tározottsággal tudták le. Négy gólt rúgtak a 
Bőcs, az Onga és a később visszalépett Ti-
szalúc csapatának is. Ezen eredmények után 
nem meglepő, hogy az őszi szezon után az 
FVSC az első helyen telelt, imponáló ered-
ménysorral, mindössze öt kapott gólt enge-
délyezvén az ellenfeleinek. 

A téli álom azonban alaposan elcsúszott, 
hiszen a kezdeti három tavaszi győzelem 
után rendesen bealudt a csapat. A meg-
magyarázhatatlan hazai 1-1-et a teljesen 
újonc Nagybarca ellen két idegenbeli bot-
lás követett (Bükkábrány 0-0, Szentistván 
1-1). A nem várt eredmények következ-
ménye az volt hogy a riválisok megkö-
zelítették, sőt a nagy rivális Tállya meg is 
előzte a mieinket. Hiába harcolt ki ezek 
után értékes döntetlent a későbbi bajnok 
otthonában az FVSC, két újabb remi (Sá-
toraljaújhely 2-2, Sajóbábony 2-2) világos-
sá tette, hogy idén csak az ezüstérem lehet 
a cél. Ezt teljesítette is a csapat, hiszen 60 
ponttal, négy egységgel megelőzve a har-
madik Sajóbábonyt, a második helyen 
végzett a bajnokságban. A tavaszi tabellán 
a negyedik pozíciót szerezte meg csapat, 
hat győzelem és hét döntetlen mellett csu-
pán egyszer szenvedett vereséget (Onga 
1-2). Érdekes képet fest a hazai tabella, 
hiszen a lejátszott 14 mérkőzésből csak a 
Zsolca maradt veretlen így kijelenthető 
igazi oroszlánbarlang a felsőzsolcai pálya. 
Idegenben már látható hogy többször nem 
sikerült koncentrálni, hiszen hat döntetlen 
is becsúszott. Az idény során 15 játékos ért 
el gólt a csapat színeiben, a házi dobogó-
sok Sikur Péter 17 góllal (aki az összetett 
második helyén zárt) Halder Péter 11 és 
Zsarnai Róbert 9 góllal.

A csapat egész éves teljesítményéhez gra-
tulálunk és játékosnak vezetőnek egyaránt 
sikeres folytatást kívánunk a következő 
idényben. 

Nagy Gábor

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Ezüstérmes a csapat!
Az FVSC mérlege – jó kezdés után jött a hidegzuhany

HORGÁSZOK,
FIGYELEM!

A Berki-tó HE Horgászegyesületek Kö-
zösségének támogatásával Horgászversenyt 
rendez 2015. 08. 08-án. Helye: Berki-tó. Jó 
megközelítési lehetőség. 26-os elkerülő 
úton. Értékes tárgy jutalmak! Gyülekezés 
reggel 6 órakor.

További információ: 0620-551-2196.

I. BARÁTSÁG
KERÉKPÁRTÚRA

A márciusi Zsolcai Hírmondóban tettük 
közzé a hírt, hogy vajdasági testvértelepülé-
sünkről Magyarkanizsáról indulva 7 testvér-
várost érintve, 14 nap alatt 1230 kilométert 
biciklizve első alkalommal szervezik meg a
I. Barátság Kerékpártúrát. A 19 fős csoport
augusztus 16-án Egerből érkezik Felsőzsol-
cára. A Rendezvények Házában töltik az éj-
szakát, majd a felvidékre, Királyhelmecre 
indulnak tovább, ahol egy pihenő napot kö-
vetően augusztus 19-én szerdán 130 km ke-
rekezés után ismét Felsőzsolcára térnek visz-
sza. Városunkból augusztus 20-án indulnak 
tovább Szolnokra.

A kerékpártúra résztvevőit szerviz autó kí-
séri, amiben lehetőség van a csomagok (sát-
rak, hálózsákok) elhelyezésére is. A túra útvo-
naláról, napi kilométer távjairól, a szállás lehe-
tőségekről a fi gyelemre méltó részletességgel 
kidolgozott weboldalukon tájékozódhatnak:
http://baratsag-kerekpartura.blogspot.hu/

Felsőzsolca Város Önkormányzata újra él azzal a lehetőséggel, hogy igazgatási szü-
netet rendel el a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünettel kap-
csolatban 2012. márciusában jelent meg az a kormányrendelet, amely ajánlást fogalmaz 
meg, hogy a köztisztviselőket foglalkoztató szervek, hivatalok éljenek az igazgatási szünet 
elrendelésének lehetőségével. Ennek megfelelően a város Képviselő-testülete a 2015. ja-
nuári ülésén döntött úgy, hogy a 2015. augusztus 7-től 2015. augusztus 23-ig terjedő 
időszakban nyári igazgatási szünetet rendel el. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a 
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban csak telefonos ügyelet fog működni.

Rendkívüli és azonnali ügyek (haláleset anyakönyvezése) intézésére telefonügyeletet 
tartunk munkanapokon 800-1200 óra között az alábbi számokon:

    2015.08.07-től (08.08-án is) 2015.08.12-ig  20/430-4275
    2015.08.13-tól 2015.08.19-ig  30/456-9949
A hivatalban dolgozó köztisztviselőknek, ügykezelőknek valamint a Munka Törvény-

könyve hatálya alá tartozó munkavállalóknak 15 nap szabadságot ki kell venniük az éves 
szabadságkeretük terhére, ebből a Képviselő-testület döntése alapján a fent megjelölt idő-
pontban 10 nap szabadság kerül kiadásra. 

A nyár további részében az állampolgároknak zökkenőmentes ügyintézésre lesz lehető-
ségük. Ezen intézkedéssel kapcsolatban kérjük a lakosság türelmét, és bízunk abban, hogy 
közösen megoldható a zökkenőmentes nyári ügyfélforgalom fogadása és kiszolgálása.

dr. Pataki Anett s. k.
jegyző

FELHÍVÁS

Itthon – Otthon
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