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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
Felsőzsolcát 1997. július 1-én
avatta várossá Göncz Árpád
akkori köztársasági elnök. A település a jeles eseményt ebben az
évben a 20. Jubileumi Városnappal ünnepelte meg. Dr. Tóth Lajos
polgármester a reggeli Díszülésen
kitüntetéseket és elismeréseket
adott át a város kiválóságainak, és
ezzel megkezdődött az egész napos színvonalas rendezvénysorozat, mely a városi ranghoz méltó
módon, igazi ünnepet varázsolt
a város 5 különböző pontjára kiA 20. Jubileumi Városnap kitüntetettjei balról jobbra: Hankó Ernő, Agócs Ferenc, Karamarinov Jordánka Jordánova, látogató többezer érdeklődőnek.
Bővebben a 2–4. oldalon
Major Ádámné, Csáki István, dr. Tóth Lajos polgármester, Lászka Béláné, Alakszainé Dr. Oláh Annamária

Felsőzsolca 20 éve város

KICSENGETTEK,

ELBALLAGTAK...

 Közélet
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Kitüntetések a Városnapon
Idén húszéves városunk, Felsőzsolca június 24-én nagyszabású látványos és színes
programsorozattal ünnepelte születésnapját. A Városnap kiemelkedő eseménye a Rendezvények Házában megtartott Ünnepi Díszülés és az azt követő ökumenikus istentisztelet volt. Csöbör Katalin, térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a 20 éves
város valamennyi polgárát. Beszédében kiemelte, hogy Felsőzsolca az utóbbi években milyen jelentős fejlődést ért el, és biztosította az itt élőket azok folytatásáról.
Dr. Tóth Lajos polgármester ünnepi előadásában a település hagyományairól, az elmúlt
évek sikereiről, és a város összetartó közösségéről emlékezett meg. Városunk vezetője külön köszöntötte a 20. Jubileumi Városnapot jelenlétével megtisztelő valamennyi
testvértelepülés polgármestereit, és magas rangú képviselőit. A díszülés emlékezetes
eseménye Felsőzsolca város kitüntető címeinek és elismeréseinek átadása volt.
Délelőtt a Rendezvények Házában ünnepi ülést és ökumenikus istentiszteletet
tartottak. A díszülés elején Csöbör Katalin
térségünk országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy Felsőzsolca az elmúlt
20 évben sokat fejlődött. Dr. Tóth Lajos
polgármester ünnepi beszédében az elmúlt
évek sikereiről és a város hagyományairól,
összetartó közösségeiről beszélt.

Csáki István Pro Urbe kitüntető címet vehetett át. A helyi közösségi életben való aktív
részvétel, civil szervezetek vezetése, rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezése, ﬁnanszírozása, nemes célok megvalósítása érdekében gyűjtés vezetése fűződik a nevéhez.

Polgármester úr az alábbi szavakkal méltatta a kitüntetetteket: Felsőzsolca Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Alakszainé Dr. Oláh Annamária részére Felsőzsolca Város Díszpolgára kitüntető címet
adományozta, aki számára fontos, hogy a
város lakossága mindenkor előnyét élvezze annak, hogy a településen helyi, magyar
tulajdonban lévő, tradicionális értékekkel
rendelkező pénzintézettől közvetlenül vehessék igénybe a mai kor modern pénzügyi szolgáltatásait. Mindenkor nyitott
a város kéréseire, fejlesztéseire, terveire,
minden esetben lojálisan képviseli a város
igényeit, és azonnali, rugalmas megoldással igyekszik választ adni, partneri együttműködést nyújtani.

Agócs Ferencet polgárőr parancsnokként
végzett áldozatos tevékenységéért tüntette ki
a testület Közösségi Munkáért díjjal, hiszen
mindent megtesz azért, hogy városunkban a
közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés megfelelő szinten maradjon, polgárőrtársaival
együtt gondoskodik a város lakóinak nyugalmáról, biztonságáról.
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére fennállása 15. évfordulója alkalmából adományozott Közösségi munkáért díjat a Képviselő-testület. A közösség tagjai sokat tettek
a bolgár hagyományok, szokások ápolásáért,
kulturális értékeik fenntartásáért, azok meg-

ismertetéséért. Rendezvényeiken keresztül a
bolgár kulturális élet számtalan területével és
szereplőjével ismertették meg a résztvevőket.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Felsőzsolcai Tagegyesülete elnökeként
végzett munkája elismeréseként adott a testület Közösségi munkáért díjat Lászka Béláné részére, aki szívügyének tekinti a családok
segítését, támogatását, képviseletét. Egyesületük a több gyermeket vállaló szülők társadalmi egyesülése, ebben képviseli érdeküket.

Hankó Ernő részére a Képviselő-testület
elismerést adott a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánpolitikai
Bizottsága és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként kifejtett tevékenységéért.
A díszülésen részt vettek Felsőzsolca testvértelepüléseinek delegációi, akik az Öszszetartozás emlékparkban álló Trianoni
emlékműnél együtt koszorúztak. A Nyikómalomfalváról, Királyhelmecről, Magyarkanizsáról, Korláthelmecről, Draganovoból
és Olsztynekről érkezett vendégek mind elismerően beszéltek a testvérvárosi kapcsolatról, a települések közös terveiről.
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JUBILEUMI VÁROSNAP
A „20 éves jubileumi városnap” szervezői ez évben minden korábbinál változatosabb és magas színvonalú programokkal várták a rendezvénysorozatra kilátogatókat. Szerencsére az
időjárás is kegyeibe fogadta az érdeklődőket, hiszen minden korosztály találhatott magának
igényes szórakozási lehetőséget az 5 különböző helyszínen lebonyolított programokból.
A Hősök terére
kilátogatók nagy
tetszéssel fogadták
az új, egységes arculatú pavilonokat,
ahol az igényes
portékák
között
válogatva hallgathatták és nézhették
a népzenészekből és
komolyzenészekből
álló Zivatar együttes
produkcióját, közösen táncolhattak a Zsolca táncegyüttes ifjú tagjaival. A legkisebbek megsimogathatták Katengát,
a dínót, arcfestésen, közös zenés tornán vehették
részt Ilkóval és Zsuzskóval, hogy utána Régi Művelődési Házban izgulják végig a Macskakirály,
vagy a Varázslatos Mesekártya gyermekszínházi
előadásokat.
A ﬁatalok számára délelőtt a Halas, a GY.I.K, a
Csomasz Brass Band és az M.Show Drum zenekarok nyújtottak kivételes zenei élményt.

A sportpályán előbb hagyományosan zsolcai
és a királyhelmec öregﬁú csapatai csaptak öszsze, majd következett a DIGI-Sport által élőben
közvetített HFL mérközés a Miskolc Steelers és a
Budapest Wolves csapatai között – hazai sikerrel!
A Rendezvények Házában este kezdődő teltházas Hevesi Tamás Életút koncert minden várakozást felülmúlt. A népszerű zenésszel együtt
lépett színpadra a Zsolca Táncegyüttes, a Csicsergők és Hopka Bence.

A Hősök terén a Zivatar együttes kezdte a városnapi programok sorát. A népzenészekből és
komolyzenészekből álló
együttes muzsikájára a
Zsolca Utánpótlás ifjú
táncosai hívták közös táncra az ott lévőket. Majd
Katenga, a méretes, de barátságos dínó szórakoztatta a nézőket. A régi Művelődési Házban
arcfestésre és kézműves foglalkozásra várták a
gyerekeket, akik délelőtt a Macskakirály című
zenés mesejátékot nézhették meg, délután pedig
a dalok szárnyán repülhettek Meseországba. A
színpadon fellépett a GY.I.K. és a Halas zenekar,
majd a Csomasz Brass Band Felsőzsolca játszott.
A délutánt az M. Show Drum együttes látvány
szinkrondobolása zárta. A zenei produkciók
között rendőrségi és taekwondo harcművészeti
bemutatót láthattak a térre kilátogatók, valamint
móka tornán vehettek részt Ilkóval és Zsuzskóval. A pavilonsoron bemutatkoztak Felsőzsolca
oktatási-nevelési intézményei, valamint a Korona Takarék várta játékra az érdeklődőket. A
szerencsések értékes jutalomban is részesültek.
Vilk János „látvány konyhájában” nyárson forgott a malacka, a csirkék, sült a kolbász – amit
délidőben bárki megkóstolhatott.
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A sportpályán délben kezdődött a már hagyományos összecsapás Felsőzsolca és Királyhelmec öregﬁúk-focicsapata között,
hosszú évek óta most végre nyert
a zsolcai csapat.
A barátságos mérkőzés után
pedig kőkemény amerikai focimeccset szurkolhattak végig a
sportkedvelők. A sportpályán
a Digi-Sport élő közvetítésével
az egész ország láthatta a jubileumi városnapon a Miskolc Steelers győzelmét a Budapest Wolves csapata ellen.
A Rendezvények Házában Hevesi Tamás
Életút koncertjén tapsolhatott a közönség. Az ismert rockzenész a Csicsergők,
a Zsolca Táncegyüttes és Hopka Bence
közreműködésével nagysikerű koncertet
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adott. Hevesi Tamás több mint
100 országban
járt, végig gitározta és énekelte a
világot. Hatalmas
energiák szabadultak fel a színpadon, az egyik
pillanatban melankólikus a másikban komikus előadót a közönség szeretete
tölti fel igazán. Több hangszeren játszik és
több stílus is közel áll hozzá. A több mint félezres közönség a koncert végén állva tapsolt.
A Bárczay-kastély udvarán kora estétől
zenei produkciókkal és „Kastély élj, mesélj!”
címmel interaktív tárlatvezetéssel várták az
érdeklődőket a Múzeumok éjszakája prog-
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ramban. Fellépett a Kréta és az Önkontroll
együttes, a Kamaramarimba formáció és a
Verskoncert zenekar. Szent Iván éjjelén tűzszelídítő tűzzsonglőrök szórakoztatták a közönséget, majd lángra lobbant a máglya is.
Az este és vele a jubileumi városnap a
sportpályáról indított emlékezetes tűzijátékkal zárult.
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Jubiláló bolgárok
Felsőzsolca várossá válásának 20 jubileumát ünnepeli. A városnapi programsorozat nyitányaként gálaműsorral ünnepelte 15 éves évfordulóját a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat június 23-án a Rendezvények Házában.
Az ünnepségen részt vett Uliana Bogdanska a Bolgár Köztársaság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete, Varga Szimeon az Országgyűlés bolgár szószólója, Nelli Groskova, Draganovó polgármestere és delegációja, valamint
a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke, Tanev Dimiter is.
A bulgáriai testvértelepülésünkről, Draganovoból érkezett négy
fős delegáció Dr. Tóth Lajos polgármesterrel közösen megkoszorúzta a
Bárczay-kastély kertjében álló bolgár
emlékművet. A Rendezvények Házában egy bolgár festőművész, Ivan
Bocsev professzor kiállítását láthatta
a közönség, aki maga is Draganovó
szülötte.
Az ünnepségen Bolgár állam képviselője, Uliana Bogdanska nagykövet asszony, akinek első
hivatalos vidéki útja Felsőzsolcára vezetett. Úgy fogalmazott,
hogy a nemzetiségek egyik legfőbb és alapvető feladata, hogy
hidat és kapcsolatot teremtsenek a két kultúra között. Méltatta
és köszönetét fejezte ki a magyaroknak, Magyarországnak és a
magyar kormánynak azért a politikáért, amit a nemzetiségekkel szemben tanúsít.
Dr. Tóth Lajos polgármester ünnepi beszédében felidézte
az elmúlt 15 év eredményeit, többek között méltatta, hogy
az országban elsőként itt állítottak emlékművet a bolgárkertészeknek. A polgármester örömtelinek és fontosnak nevezte
azt a közéleti szerepet, amelyet a város életében tizenöt esztendeje a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat képvisel.
Felsőzsolca városának és Dr. Tóth Lajos polgármesternek

mondott köszönetet az itt élő bolgárság támogatásáért Varga Szimeon parlamenti szószóló, aki a tavaly
elfogadott bolgár-magyar barátság
napja alkalmából kiadott plakettet
adományozott
polgármesterünknek. Tanev Dimiter, a Magyarországi Bolgár Egyesület elnöke méltatta
a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat elmúlt tizenöt évének eredményeit, külön is kiemelve
az elnök, Major Ádámné munkáját.
Mint mondta, országosan is ﬁgye-

lemre méltó a zsolcai bolgárok tevékenysége, elért eredményeik pedig példamutatók a
diaszpórában élő bolgárok számára.
A Felsőzsolcán élő bolgár közösség legnagyobb része Bulgária egykori fővárosának, Veliko Tarnovonak a közelében
található Draganovó városából származnak. A városban élő
bolgárok nem felejtették el egykori
hazájukat és szülővárosukat, ennek
is köszönhető, hogy Felsőzsolca és
Draganovó között 2008-ban testvérvárosi kapcsolat jött létre. Nelli Groskova polgármester asszony ünnepi
beszédében egyaránt méltatta a bolgár
ősök és a leszármazottaik munkásságát és támogatásáról biztosította a
jubileumát ünneplő zsolcai bolgár közösséget.
Major Ádámné, a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem csak az itt élő
bolgároknak, hanem a zsolcai polgároknak is
megköszönte a befogadást, a támogatást és az érdeklődést a bolgár kultúra és hagyományok iránt.
A gálaműsoron a Békéscsabai Balkán Táncegyüttes, Básits Bránka énekesnő és a Rila zenekar lépett a színpadra. A Balkán-félsziget néptánc és népzene hagyományai rendkívül archaikus vonásokat mutatnak.
Az ötszáz éves török uralom alatt kialakult,
etnikai, vallási és kulturális keveredés izgalmas
tánc- és zenei kultúrát hozott
létre. A balkáni zenei világban az ortodox egyházi zene, a
szláv többszólamúság és a keleties dallamok keverednek és
igen gyakoriak a páratlan ritmusú dallamok is. E sajátosságok hiteles tolmácsolására
törekedtek a fellépők. A Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat 15 éves jubileumi gálaműsora közös táncházzal és bolgár ételkóstolóval zárult.
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TESTÜLETI NAPLÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 júniusában kétszer ülésezett.

dálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Jóváhagyta Felsőzsolca Város Településszerkezeti Tervének módosítását.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola területén lévő faházat köznevelési feladat ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala
részére alapfokú iskolai oktatás, valamint
zeneművészeti oktatás nyújtása céljából
ingyenes használatába adta, ennek következtében a város veszélyelhárítási tervét
módosítani kell.

A Felsőzsolca város közigazgatási területére
vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv
és településképi rendelet előkészítésével a
Műépítész Kft.-t bízta meg, egyúttal döntött
arról, hogy az elkészített kézikönyv, mint szellemi termék az Önkormányzat tulajdona.
Engedélyezte Felsőzsolca város címerének térítésmentes használatát a Miskolci
Amerikai Futball és Szabadidő Sportegyesület részére, illetve a Felsőzsolcai Férﬁ
Népdalkör részére a kiadásra kerülő CD és
DVD kiadványokon.
Döntött a testület a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Kacsa-köz felőli utcafronti
kerítésének felújításáról.
Támogatásban részesítette mindkét helyi általános iskolát, döntött a középiskolások támogatásáról, valamint helyt adott
Magyarkanizsa Község Önkormányzata
kérelmének és támogatta a táborozást,
amelyről bővebb tájékoztatást olvashatnak
a Zsolcai Hírmondó jelen számában.
Támogatta a testület a város közterületein
történő virágosítást.
Megtárgyalta és elfogadta Felsőzsolca
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési év munkájáról készített beszámolókat, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2016.
évi ellátásáról szóló értékelést.
A 2017/2018-as nevelési évre engedélyezte a Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvodába a felvehető gyermeklétszám
10%-kal történő megemelését, így az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 275 fő.
Felsőzsolca Város Önkormányzata jóváhagyta a Miskolci Regionális Hulladékgaz-

ÚJ ROVATOT
INDÍTUNK!
Kérjük, szöveggel és képpel küldjön email-t az alábbi címre, aki
szeretné ingyenesen megjelentetni
újszülött gyermeke érkezésének
örömhírét.
kozenkerkezett@zsolcatv.hu

Hozzájárult a Felsőzsolca, Szent István
utca 25. szám alatti ingatlan - jelenleg
Okmányirodaként működő - földszinti
részének Kormányablakká történő átalakításához.
Köszönettel elfogadta a Felsőzsolcai Református Egyházközség közösségének felajánlását az egyházközség tulajdonában
lévő nagy eszmei értékű tárgyak helytörténeti kiállításon történő bemutatásra.
2017. évre 1.980.000,-Ft összegű Képviselői Alapot hozott létre a céltartalék terhére
(9 fő x 220.000,-Ft), amelynek felhasználására szabályzat elkészítését határozta meg.

Köszöntés
a 90. születésnap
alkalmából
Dr. Tóth Lajos polgármester és
Kovács Zsuzsanna jegyző köszöntötte
Kollár Józsefnét
90. születésnapja alkalmából.

A Zsolca TV Kft. 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót nem fogadta el.
A Képviselő-testület munkaterve szerint
2017. szeptember 20-án ülésezik.

A poroszlói
édesvízi akváriumban jártunk
2017. június 6-án 34 alsó tagozatos tanulóval kirándultunk Poroszlón. A kirándulásra elkísért bennünket Zajacz Ernő Plébános Úr.
A kicsik izgatottan várták a kirándulást, hiszen előzetesen már sokat meséltünk
nekik a látnivalókról. Különbusszal érkeztünk Poroszlóra másfél órás utazás után.
Először sétáltunk a tó partján. Gyönyörködtünk a csodálatos látványban, élveztük a
csendet, nyugalmat, melyet a tó áraszt.
Ezután következett az Ökocentrum, melyben Európa legnagyobb édesvízi akváriuma található. A látvány lenyűgöző volt. A gyerekek izgatottan nézelődtek, a vidraetetés, az édesvízi halak látványa elvarázsolta őket.
Mindent kipróbáltunk, amit lehetett: a kaland játszótéren tutajoztunk, gyönyörködtünk a pelikánokban. A tájházban értékes információt gyűjtöttünk elődeink életéről.
Rövid séta után várták csoportunkat a Csicsman kikötőben, ahonnan 1 órás csónakkiránduláson vettünk részt. Ez volt napunk fénypontja, hiszen ragyogó napsütésben,
remek túravezetés mellett zajlott a túra. A gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak a
nap során.
Köszönjük Felsőzsolca Város Önkormányzatának, hogy lehetővé tette számunkra
ezt a szép kirándulást!
Karlakiné Balog Edina, Molnár Krisztiánné,
Tóthné Rimaszécsi Zsuzsanna, Tulipán Györgyné
Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusai
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Endrei Judittal – korhatártalanul
A népszerű tévésből lett írónő
könyvbemutatója Felsőzsolcán
Az Ünnepi Könyvhét
alkalmából Endrei
Judit volt a vendége
a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtárnak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
Bárczay-kastély belső
udvarán tartottuk az
író-olvasó találkozót.
A Magyar Televízió egykor népszerű bemondó-műsorvezetője
mostanság könyveket ír, illetve könyvkiadással foglalkozik. Gyerekkoráról, tanulmányairól, pályája indulásáról, tévés feladatairól, a
váltás külső és belső okairól is mesélt a szépszámú hallgatóságnak.
Proﬁzmusával, közvetlenségével, a régről ismert és összetéveszthetetlen Endrei Judit-os hangjával azonnal közülünk valónak éreztük. Fiatalabbak és idősebbek,
nők és férﬁak valamennyien.
Korhatártalanul –, ami egyben új könyvének a címe.
Judit mesélt, egyszerűen és
hitelesen mesélt… Nem oktatott, nem terjesztett új eszmét vagy csoda gyógymódot,
nem hirdette, hogy nála van
a boldog élet receptje. Szavaival, gondolataival bedobta a
vízbe azt a bizonyos kavicsot,
ami hullámokat gerjesztett a
hallgatóságban, könyvének
majdani olvasóiban.

HIRDESSEN

a
Zsolcai Hírmondóban
és
a ZsolcaTV Képújság
oldalain!
Együttes, több heti
megrendelés esetén jelentős
kedvezményt kap!
ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu

A találkozó dedikálással,
könyvvásárlással,
kötetlen,
személyes beszélgetésekkel folytatódott
a levendula illatú
udvaron. Vendégeink
megkóstolhatták az
egészséges falatkákat,
ízes gyümölcsöket
és gyümölcsleveket,
szörpöket és különféle mézeket, amit jóakaratú és segítő támogatóink ajánlottak fel. Köszönet nekik érte ezúton is.
Kedves Olvasó! Kívánom, hogy legyen részünk a későbbiekben is
hasonló, a lehetőség-élmény-tartalom (LÉT) egységét megteremtő
találkozásokra. Mert tudják: felelősek vagyunk... Mindenek előtt
önmagunkért! Korhatártalanul...
Mezei Marianna
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár igazgatója

IDÉN HADAR BEA A DÍJAZOTT
2017. június 5-én Korláthelmecen Dr. Tóth Lajos polgármester átadta a
Képviselő-testület támogatását a magyar nyelven
tanuló legjobb diáknak,
Hadar Beátának. Az ünnepségen részt vettek
a korábbi évek díjazott
diákjai is, Ádám Sándor
(2015.) és Palaticz Mátyás Miklós (2016.).
Képünkön balról jobbra:
Tóth Éva polgármester, Palaticz Mátyás Miklós, Hadar Beáta, Ádám Sándor,
Dr. Tóth Lajos polgármester
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LÉPJ BE A BÁRCZAYKASTÉLY
VILÁGÁBA!
„Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik,
hogy valami maradandót csináljon azok számára,
akik a nyomába jönnek.” (Wass Albert)

A házat, amely mellett nap, mint nap elmennek, szinte észre sem veszik. Mert a ház kívülről semmit sem változik, mégis tágra nyílt
szemmel és szívvel lépik át a küszöbét. A tanév
utolsó napjaiban a Felsőzsolcai Szent István
Katolikus Általános Iskola diákjai látogattak
el a Bárczay-kastélyba, amely a Felsőzsolcai
Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár intézményének és egyben Felsőzsolca város kulturális életének ad helyet.
Az előtérben, a kiállítószekrényben sokan
felfedezték Arany János műveit és néhányan tudták is, hogy azok az Arany János-emlék év miatt lettek kiállítva. Arany János születésének 200. évfordulójára készített
„Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon” című időszaki kiállítás tablóin a költő életének, munkásságának fontosabb momentumait tekintették meg. A gyerekek örömmel
fedezték fel osztálytársaik, barátaik vagy éppen saját rajzaikat a kiállítás tablói között,
amelyeket az intézményünk által meghirdetett rajzversenyre készítettek és része lett
a kiállításnak. „Századok útkereszteződésében - Képek Felsőszolca történetéből” című
állandó kiállításunk segítségével megismerték szülőföldjük, lakóhelyük gazdag történelmi múltját, elődeink küzdelmes életét, az összegyűjtött írásos és tárgyi emlékeket.
Beléptünk a könyvek birodalmába. Legtöbben már jártak a könyvtárban, mégis
nagy lelkesedéssel emelték le a polcokról a könyveket. A gyerekek játékos foglalkozásokon megismerkedtek a könyvtár használatával, a beiratkozás módjával, a könyvtárban való tartózkodás és kölcsönzés szabályaival, a könyvtárosok munkájával. A felső
tagozatos tanulók csoportos feladatmegoldó játékban vettek részt, ahol
számot adhattak az eddigi és újonnan
szerzett ismereteikről.
A jövőben is célunk, hogy a gyerekeknek készséget, képességet fejlesztő,
érzelemvilágukat gazdagító találkozásokat szervezzünk, szem előtt tartva az
irodalmi, művészeti ismeretterjesztés
központi szerepét és feladatát.
Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár

Tájékoztatás a szúnyogirtásról
Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történő csípőszúnyog gyérítést,
amelynek koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg. A gyérítést földi és légi biológiai
módszerekkel, valamint földi és légi kémiai módszerekkel a szakértők által meghatározott területen
végezték. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a szúnyoglárvákat pusztította el, a környezetre nincs káros hatással. A szúnyoggyérítés városunkban 2017. június 15-én és június 26-án megtörtént. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.
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„Kizöldül”
Felsőzsolca
Várossá nyilvánításának huszadik évében jelentős fejlesztések lesznek Felsőzsolcán. A Magyar Államkincstár két hónappal ezelőtt 277 millió forintos támogatást
nyújtott a „Zöld Város” kialakításához. A
projekt megvalósítását szakértők bevonásával készítették elő, így már ebben az
évben megindulhatnak az építkezések. A
programban első helyen szerepel a település kertvárosi jellegének erősítése, ezért új
parkokat, zöldfelületet alakítanak ki, de a
terv fontos része egy olyan elektromos autók feltöltését szolgáló állomás felépítése,
amely a – ma ismert legmodernebb technikával – alig egy óra alatt feltölti a környezetkímélő járművek akkumulátorait. Már
a helyszínt is kijelölték, és a megvalósítási
terv is elkészült. Az új töltőállomás a Szent
István utcai körforgalomhoz közelebb eső
zöldmezős részen valósul meg.

A program részét képezi egy vállalkozást segítő központ felépítése. Ebben az
adminisztrációs központban mindenki elintézheti majd a vállalkozások indításához,
működéséhez szükséges ügyes-bajos dolgát. Érdekes újítás, hogy felnőtt edzőpark is
szerepel a megvalósítási tanulmányokban,
lehetőséget adva a közép- vagy idősebb
korúak testmozgásához. A térﬁgyelő kamerarendszer kialakításával, fejlesztésével a
megvalósuló értékeket védik majd. Az építkezést már ebben az évben elkezdik és az
ütemterv szerint a nagyszabású beruházást
2019 év végére teljes egészében befejezik,
és egy élhetőbb, közösségi létnek is új teret
adó várost hoznak létre.
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Véget ért a labdarúgó megyei I. osztály
2016/2017-es szezonja, így ideje számot
vetni a különböző korosztályok idei eredményeiről.
A felnőtt csapat a bajnokság utolsó két mérkőzését már tét nélkül játszhatta le, hiszen már
korábban eldőlt, hogy ezüstérmes pozícióban
végeznek. A hazai búcsú remekül sikerült, hiszen
a nagy rivális Edelény kiütése nem mindennapi
eredmény. A négy gólos győzelem azt mutatja
csak egy csapat volt a pályán, igazi örömfocit
láthattak a zsolcai sportbarátok. A legboldogabb
minden bizonnyal Menougong George volt, aki

ötvenöt perc alatt klasszikus mesterhármast szerzett, a negyedik gól szerzője Potyka Attila. A záró
felvonásra Encsen került sor, a szép búcsú azonban elmaradt. Kovács Szilárd szerezte a mérkőzés
első és utolsó gólját is, a hazaiak viszont eközben
háromszor is betaláltak, így minimális arányban győztek. A Mojito–Lemon BTE Felsőzsolca harminc bajnoki mérkőzés alatt huszonegy
győzelmet aratott, öt döntetlen mellett négyszer
vesztesen hagyta el a pályát, ez a teljesítmény a
második helyezéshez volt elég. Hetvenhárom a
szerzett gólok száma, amely a negyedik legjobb
a bajnokságban, Roza kapujába ellenben huszonkilencszer találtak be az ellenfelek, amely a máso-
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Tripláztak a felsőzsolcai focisták
dik legjobb eredmény, csak a bajnok Mád kapott
kevesebb gólt. A házi góllövő listán Menougong
George zárt az élen 15 góllal, utána jön Kovács
Szilárd 11, Orosz Tamás pedig 8 találattal.
Az utánpótlás csapatok felemás szezonon
vannak túl. A Szabó Béla által edzett ifjúsági
együttes egész idényben hullámzóan teljesített,
bravúros eredmények (ősszel pontszerzés a végül
második Encs otthonában, tavasszal győzelem a
bronzérmes Ongán) után bosszantó vereségek (a
tabellán a csapat mögött végző Tiszakeszi
oda-vissza legyőzte a
ﬁúkat) következtek,
így meg kellett elégedniük a tizenegyedik
pozícióval. Dicséretet
érdemel Tamók Balázs, aki a végelszámolásnál 17 góllal a legeredményesebb zsolcai
volt, mögötte Balogh Patrik kilenc, Richvalszky
Ádám hat találattal zárta a bajnokságot.
Az U16-osok tizenegy csapat közül a nyolcadik helyen végeztek, azonban az ő teljesítményüket ketté kell venni. Az őszi szezonban
mindössze egyetlen győzelmet arattak, és csak a
jobb gólkülönbségük miatt nem voltak utolsók.
A télen elvégzett munka tavasszal már látszott
is, hiszen hat győzelem egy döntetlen és három
vereség volt a mérleg. Itt is van egy játékos – Rencsicsovszki Bence személyében – aki kimagaslott
a házi góllövő listán. Tizenkilenc gólja magasan a
legjobb a csapatban, hiszen Hankó Zsolt kilenc,
Takács János pedig ötször zörgette meg az el-

AMERIKAI FUTBALL
Egy alapszakasz mérkőzése még hátra volt a rájátszás előtt a Miskolc Steelers amerikai futball csapatának. A festői szépségű felsőtárkányi pályán az az Eger Heroes várt az acélos csapatra, ahol több miskolci játékos is játszik. Kemény és szoros mérkőzésen – ezt is várták a
borsodiak – egy touchdown-nyi különbséggel sikerült ismét győzni, amely azt jelentette, hogy
az alapszakaszt száz százalékosan és első helyen zárta a csapat. Végeredmény: Eger Heroes–
Miskolc Steelers 34-40. Jöhettek a farkasok és hogy mennyire éhesek voltak a sikerre már a
mérkőzés elején kiderült. Az elődöntőt június 24-én rendezték Felsőzsolcán, amely mérkőzés
a várossá avatás huszadik évfordulóját ünneplő városnapok egyik leglátványosabb programja
volt. A tűző napon és hatalmas forróságban sorra kerülő csatát láthatta az egész ország, hiszen
a DIGI TV ismét élőben közvetített településünkről. Az első negyedben a címvédő hét pontos
előnyt szerzett, amelyet a másodikban még eggyel megtoldott. A harmadik negyedben viszont
beütött a krach és a vendégek egy 13-0-s rohammal átvették a vezetést. A záró játékrész óriási
izgalmakat hozott: a Miskolc visszavette a vezetést, amelyet kemény védekezésének hála meg
is tartott. Egy újabb jó hazai akció végén már-már eldőlni látszottak a dolgok, de a fővárosi
csapat nem adta fel és egy TD-vel agyvérzés közeli állapotba küldte a Steelers szurkolókat.
Az extra két pontos akciót megállította a hazai fal, majd a legvégén az onside kick is piros mezes játékos kezében landolt, így óriási csata után döntős a csapat: Miskolc Steelers – Budapest
Wolves 27-25. A magyar bajnokság döntőjét, a Hungarian Bowl-t július 8-án rendezik a fővárosi
Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A párosítás: Budapest Cowbells – Miskolc Steelers.

lenfelek hálóját. A tavaszi teljesítmény folytatása
jövőre bizakodásra adhat okot, és egy év múlva
még nagyobb sikerekről számolhatunk be.
Az U14-esek bajnoksága a csapatok létszáma
miatt nem szokványosan zajlott. Az öt résztvevő csapat két-három hetente az egyik résztvevő
csapat otthonában körmérkőzéses formában
játszott a bajnoki pontokért. A szezon során
negyven mérkőzésen kellett helyt állni, ami a
srácoknak jól sikerült, hiszen a végelszámolásnál
bronzérmet akasztottak a csapattagok nyakába.
Rencsicsovszki Bence ebben a korosztályban is
remek teljesítményt nyújtott, hiszen 49 góllal
nem csak a házi, de a bajnokság összesített góllövő listáján is élen zárt. Őt követte Hopka Bálint tizennégy, testvére Hopka Bence és Sramkó
Krisztofer tizenhárom góllal.
Ilyen teljesítmények után nem marad más,
csak a szórakozás, amelyre június 11-én került
sor a felsőzsolcai futballpályán. Az egész napos
BTE Családi Nap is megmutatta mennyire öszszetartó az egyesület a felnőtt csapattól kezdve
a legkisebb generáció tagjaiig. A résztvevőket
ping-pong asztal, trambulin, streetball palánk
és persze rengeteg foci várta. A legnagyobb érdeklődést a labdarúgó bajnokság váltotta ki, ahol
rendhagyó felállásban léptek pályára a csapatok.
Egy-egy csapat összeállításában találhattunk
felnőtt, ifjúsági, serdülő és Bozsik programban
szereplő játékost, de a szülők is megmutathatták
az edzőknek, hogyan is tudnak bánni a labdával.
A különleges és jó hangulatú mérkőzések után
egy tál étel – amelyet a zsolcai törzsszurkolók
készítettek bográcsban – mellett mindenki számot vethetett a véget ért szezon történéseiről. A
Zsolca Hírmondó és a cikk szerzője gratulál az
elért eredményekhez, köszönetét fejezi ki játékosoknak, edzőknek, hogy öregbítették a város
hírnevét. Hajrá Zsolca!
EREDMÉNYEK:
17. forduló: 2017.03.05. 14.30. Tokaj – Felsőzsolca
18. forduló: 2017.03.12. 14.30. Felsőzsolca – Szendrő
19. forduló: 2017.03.18. 15.00. Onga – Felsőzsolca
20. forduló: 2017.03.26. 16.00. Felsőzsolca – Tiszakeszi
21. forduló: 2017.04.01. 16.30. Bőcs – Felsőzsolca
22. forduló: 2017.04.09. 16.30. Felsőzsolca – Bogács
23. forduló: 2017.04.15. 16.30. Mád – Felsőzsolca
24. forduló: 2017.04.22. 17.00. Bánhorváti – Felsőzsolca
25. forduló: 2017.04.30. 17.00. MVSC – Felsőzsolca
26. forduló: 2017.05.07. 17.00. Felsőzsolca – Sajóbábony
27. forduló: 2017.05.13. 17.00. Ózd – Felsőzsolca
28. forduló: 2017.05.21. 17.00. Felsőzsolca – Szerencs
29. forduló: 2017.05.28. 17.00. Felsőzsolca – Edelény
30. forduló: 2017.06.03. 17.00. Encs - Felsőzsolca
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GONDOZATLAN
INGATLANOK
RENDBETÉTELE
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013.
(XI. 25.) önkormányzati rendelet 6-7. §-ai
alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha az
ingatlan telekhatárától mért 5 méteres területsávba (a továbbiakban: tisztántartási
sáv) eső járda, zöldfelület, árok és annak
műtárgyai tisztántartásáról a közút szegélyéig nem gondoskodik, a tisztántartási
sávban összegyűlt hulladékkal az úttestet,
zöld felületet beszennyezi, az ingatlanának rendbentartásáról, tisztántartásáról,
gyommentesítéséről, allergén növények
kiirtásáról nem gondoskodik, ingatlanán
hulladékot raktároz, magatartásával a rovarok és a rágcsálók elszaporodását elősegíti.
A közterület-felügyelő helyszíni ellenőrzés keretében folyamatosan ﬁgyelemmel
kíséri az ingatlanok állapotát. A gazos, gondozatlan ingatlanok tulajdonosát felszólítja a terület rendbetételére és a folyamatos
gondozására. Ha az utóellenőrzés során
megállapítja, hogy a felszólításban foglaltakat nem hajtották maradéktalanul végre,
közigazgatási eljárást kell indítani.

Városnapi
anzix

Kovács Zsuzsanna
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