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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

A 21. Felsőzsolcai Városnap nyitá-
nyaként a Rendezvények Házában ün-
nepi testületi ülésen emlékeztek az eltelt 
időszakra. Dr. Tóth Lajos a város pol-
gármestere köszöntőjében kiemelte:

„Ez a város nem fejlődött volna ilyen 
eredményesen ha az itt élők nem segítik 
a testületünk munkáját, ha nem támo-
gatják az elképzeléseinket. Nehéz lenne 
bármely területet kiemelni, de egysé-
gesen mindenki azon igyekezett, hogy 
egy élhető település alakuljon ki. Ezt
csak közösen tudtuk, tudjuk megolda-
ni. Meg kell említenem a térség ország-
gyűlési képviselőjét, Csöbör Katalint, 
aki minden lépésünknél segítő kezet 
nyújtott, de a civil szervezetek, intézmé-
nyek, egyházak és természetesen a helyi 
lakosok is mellettünk voltak. Sorolhat-
nám azt, hogy csak az elmúlt egy évben 
mi mindent értünk el, de Önök ezt sa-
ját maguk is látják, érzékelik. Arra kérek 

mindenkit, hogy tekintse ezt a 21-es szá-
mot nyerőnek, mint az ismert kártyajá-
tékban, és élvezzük ennek az örömeit.”

A meghívott vendégeket, valamint 
a testvértelepülések képviselőit külön 
köszöntötte Csöbör Katalin a térség or-
szággyűlési képviselője:

„Örömmel jövök mindig a városukba, 
hiszen szinte együtt éljük a napjainkat. 
Együtt örülünk az elért sikereknek és bi-
zony együtt szomorkodunk, ha valamit 
nem sikerül megoldanunk. Szerencsére 
az elmúlt időszakban inkább az öröm 
volt jelen, kívánom, hogy a jövőben is 
legalább ilyen szinten fejlődjön a telepü-
lés. Jó érzés volt a testvértelepülések jelen 
lévő vezetőivel elbeszélgetni, a barátság, 
az együtt gondolkodás segít mindannyi-
unk fejlődésében.”

(Folytatás a 2. oldalon)

A zsolcai lakosság nagyban hozzájárult 
lakóhelyük fejlődéséhez

Kitüntetések, jutalmazások a 21. Városnapon
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepi testületi ülésen kitüntető címek 
és jutalmak átadására is sor került:

 Miközben a Rendezvények Házában a 
21. Felsőzsolcai Városnap ünnepi pilla-
natai zajlottak, a Hősök terén a Kazin-
czy Ferenc Református Iskola és a Szent 
Miklós Görögkatolikus Óvoda gyerekei-
nek a műsorát láthatta a közönség.

Sok éves hagyomány már, hogy a város-
napon a testvértelepülések delegációival 
együtt ünneplünk. Az ünnepi díszülést 
követően az Összetartozás Emlékparban 

álló Trianoni kopjafáknál Mezei Mariann 
emlékező beszéde után Ködöböcz Viktor 
klarinét muzsikája mellett Dr. Tóth Lajos 
polgármester vezetésével a Királyhelmecről, 
Korláthelmecről, Farkaslakáról, Magyarka-
nizsáról és a lengyelországi Olsztynekből 
érkezett delegációk közösen koszorúztak.

A Hősök terén a Cso-
masz Brass Band és a 30 
perc zenekar koncer-
tezett, ugrálóvár, Xbox 
játékok, kirakodó vásár 
és a Miskolc Steelers be-
mutatója várta délután a 
közönséget. A sportpá-
lyán a kirakodóvásár, a 
körhinták és a céllövölde 
mellett a focipályán ba-
rátságos labdarúgó mér-
kőzést játszottak idén is 
Felsőzsolca és Királyhel-
mec öregfi úk csapatai.

Az esti koncertek 
sorát a Rendezvények 
Házában Barna Barna-
bás szervezésében Var-
ga Andrea és Cselepák 
Balázs színművészek 
könnyűzenei program-
ja nyitotta meg. A fel-

vidéki születésű Varga Andrea a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze, Cselepák 
Balázs pedig ugyan most Győrben játszik, 
de szintén miskolci származású, így egyi-
kük sem volt ismeretlen a zsolcai közön-
ség előtt. Őket követte Csibész Tóth Miki, 
aki mulatós slágerekkel állt színpadra.
Barna Barnabás a 
tőle megszokott jó 
hangulatot hozta 
el újra Felsőzsol-
cára és most sem 
érkezett üres kéz-
zel, hiszen lelkes 
rajongóinak CD-
ket és egy plüss fi -
gurát is ajándéko-
zott. Az esti kon-
certsorozatot az
egzotikus szép-
ség, Singh Viki (képünkön) zárta. Az indiai 
gyökerekkel rendelkező énekesnőt Király 
Viktor vokalistájaként ismerte meg a széle-
sebb nagyközönség, mielőtt bemutatkozott 
volna önállóanis a 2014-es Rising Starban. 
Zsolcára még régi kedvenc zenéit hozta el, 
de elárulta, hogy már készül az új önálló 
albuma, amelyről titokzatosan csak annyit 
mondott: bollywoodi hangulatú zenéiben 
igazán önmagát adja majd.

Kitüntetések, jutalmazások a Városnapon

NÁDI GYULA
DÍSZPOLGÁR

Felsőzsolca Férfi  Népdalkör 
PRO URBE

Pásztor József
Közösségi Munkáért díj

Orosz Gábor
Közösségi Munkáért díj

Hankó Ernő
Közösségi Munkáért díj

Nagy Béláné
gyémánt diploma

Geskó Sándor
rubint díszoklevél

TOVÁBBI KITÜNTETETTEK:

Csöbör Katalin
a térség országgyűlési képviselője, Felsőzsolca díszpolgára

JUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK:

Nagy József
a város korábbi jegyzője

Fehér Attila
a város korábbi polgármestere
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Hány éve is ismerjük egymást?
„Még kimondani is sok, de ugye mindket-

ten a Földes Ferenc Gimnáziumba jártunk, 
igaz én pár osztállyal lejjebb, de jól ismertük 
egymást, ez bizony az 1960-as évek elején 
volt. Aztán jó néhány év múlva ismét össze-
futottunk, amikor 1990-ben megválasztottak 
polgármesternek, elsőnek jelentkeztél egy 
bemutatkozó riport készítésére, amelynek 
felvételét ma is őrzöm, és arra is emlékszem, 
hogy jelezted, szóljak ha bármi érdekes, 
vagy fontos témád van, jövök! Ezt köve-
tően valóban majdnem napi kapcsolatban 
voltunk, hiszen a kollégáimmal egy – hosszú 
nevű – területfejlesztési társulást hoztunk 
létre, ez elsősorban a kistérségi problémákkal 
foglalkozott. 2010-ig elnöke is voltam, ennek 
a szervezetnek, érdekes feladat volt ma is úgy 
érzem sokat tettünk a térség fejlődéséért.”

 A város jelenlegi polgármestere Dr. Tóth 
Lajos a köszöntőjében is megemlítette, 
hogy Fehér Attila neve és a várossá nyil-
vánítás ténye összeforr. Hogyan sikerült 
ezt folyamatot végig vinni?
„Nem volt könnyű, és ezzel még azt hi-

szem nem is nagyon túlzok, hiszen egy 

olyan folyamatot kellett el-
indítani amelynek ezer szála 
volt, kicsit labirintusnak tűnt 
akkor. Főépítész, minisztériumi vezető, diák 
kori kapcsolatok, minden előkerült. A tele-
pülésről elszármazó embereket is megkeres-
tem, azzal hogy mennyi a realitása egy ilyen 
kérelemnek? 1993-ban sikerült lecsalni egy 
kis terepszemlére az akkori Belügymiszté-
rium egy olyan vezetőjét aki a várossá nyil-
vánításokban illetékes volt, és akkor jelezte 
is hogy körülbelül 1996-97-re valósulhat 
meg a tervünk. Tudni kell ugyanis, hogy 
agglomerációs település addig nem kapha-
tott városi rangot. Szerencsénkre a helyi or-
szággyűlési képviselők, és sok-sok támoga-
tónk segítségével végül Szendrő után mi is 
sorra kerülhettünk 1997-ben. Életem egyik 
legszebb napja volt amikor Göncz Árpád, 
akkori köztársasági elnöktől átvehettem a 
városi rangot jelentő oklevelet.”

Milyen ma Felsőzsolca?
„Úgy látom, hogy amit mi annak idején 

megfogalmaztunk városi kép elvárásként 
azt az utódjaink végigcsinálták. Polgár-
mester Úr is említette, hogy a városi címet 

nem célnak, hanem inkább eszköznek te-
kintjük. Itt nem feltétlenül a pályázati pén-
zekre gondolok, hanem az információk 
beszerzésére, felhasználására. Az alapkér-
désre visszatérve: természetesen látom a 
fejlődést, és furcsa lenne, ha nem örülnék 
ennek. Az utódom nehéz időszakban, a 
nagy árvíz után vette át a város vezetését, 
ez bizony nem volt könnyű feladat szeren-
csére akkor már több kormánytámogatás 
rendelkezésre állt.”

 Amit látok, hogy Dr. Tóth Lajos polgár-
mester Úr jól használja fel a kapcsolatait, 
és ez látszik a város jelentős fejlődésén is.
„Nem lennék őszinte, ha nem mondanék 

egy mondatot arról, hogy nehéz éveket él-
tem át a családommal együtt. A társadalmi 
életből nem vonultam ki, a Magyar Nóta 
szerzők Észak-magyarországi Csoportjá-
nak a vezetője vagyok, tíz éve van egy cso-
portunk, amely a többek között az elhur-
coltak emlékével foglalkozik. Mindenem 
az unoka, meg a sok-sok barát és ott van a 
kert is. Szeretem a várost, nagyapáim is itt 
születtek, többgenerációs családban nőt-
tem fel, most is úgy van. Három generáció 
él azon a portán amelyet 1900-ban az egyik 
nagyapám megvett Szatmári Király Páltól, 
és arra építkezett, most is ott élünk a fele-
ségemmel, egyik lányommal és unokával, 
ez az anyai vonal és Édesapám húsz házzal 
odébb, ott született. A vérünkben is benne 
van a családhoz kötődés, és a közösséget is 
igényli a mi lelkünk.”

Milyen jövő előtt áll a 21 éves város?
„Mint azt már említettem, látom a fej-

lődést, a város gyarapodását, ez jó érzéssel
tölt el. Én azt szeretném, ha mindenki oda-
fi gyelne a mindenkori mozgásokra, bé-
kesség legyen, és nyugalom. A mai városi 
ünnepség talán jó példa a megbékélésre,
az ünnep mindig szép, csak fel kell öltöz-
tetni a lelket hozzá.”

Nehéz egy olyan beszélgetést bevezetni amelynek gyökerei több mint fél 
évszázadra nyúlnak vissza. A gyakorlott fi rkász is gondolkodóba esik, 
hogyan fogalmazza meg azt a közel fél órás baráti beszélgetést, amelyre 
néhány napja került sor, abból az alkalomból, hogy Felsőzsolca várossá 
nyilvánításának 21-ik évfordulóján Fehér Attila, a város előző polgár-
mestere jutalmat vehetett át utódjától, Dr. Tóth Lajostól. Egy ilyen rend-
hagyó alkalom óhatatlanul a visszaemlékezésre is lehetőséget adott.

„Öltöztessük fel az ünnepre
a lelkünket is.”

BESZÉLGETÉS FEHÉR ATTILÁVAL

1849. július 25-én kemény ágyúzással kezdődött az 1848/49-es szabadságharc egy újabb ütközete, 
melyet zsolcai csata néven őriz a történelem. A magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért 
harcoló katonáinkra emlékezve koszorúztak az országban másodikként emelt hősi emlékműnél idén 
is a város vezetői. 69 évvel ezelőtt történtekre felsőzsolcai fi atalok műsora emlékeztetett. Közremű-
ködtek a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban nyári diákmunkát végző ifj ak.
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A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezetői – magasabb vezetői – álláshelyének
betöltésére.

A pályázati kiírás megtekinthető
Felsőzsolca Város Önkormányzatának honlapján. 

Kissné dr. Tóth Tímea
ügyintéző

FELHÍVÁS

Felsőzsolcán a Szent István utcában meg-
kezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója. 
Az alkalmazott technológia lehetővé teszi a 
csővezeték feltárás nélküli cseréjét ezáltal nem kell olyan mértékű 
forgalomkorlátozással környezetterheléssel, valamint burkolatbon-
tással számolni mint nyílt árkos építés esetén. Mivel az új vízvezeték 
a régi helyére kerül a régi cső alkalmatlanná válik a vízszolgáltatás 
fenntartására, ezért a kivitelezés idejére ideiglenes vízvezeték ki-
építése szükséges melyen a fogyasztók folyamatosan, zavartalanul 
kapják az ivóvizet, ez az úgynevezett provizor vízvezeték, vagy más 
néven „repülővezeték”, mely a talaj felszínén kerül kiépítésre és a 
város gerinchálózatára kapcsolódva biztosítja az érintett fogyasztók 
ellátását. Kiépítése után a repülővezetéken szállított víz ugyan olyan 

minőségi követelményeknek kell megfeleljen, 
mint a hálózat bármely pontján szállított víz-
nek, ezt a kivitelezőnek laborvizsgálatokkal is 

igazolnia kell. Az új vízvezeték kiépítése ezután kezdődik meg bur-
kolatok bontására csak a csatlakozások helyén van szükség. A teljes 
hálózat kiépítése után az új cső mosatása és fertőtlenítése következik, 
ezzel a vezeték alkalmassá válik az ivóvíz szolgáltatásra, ez az új ve-
zetékből vett vízminta laborvizsgálatával igazolásra kerül. Miután az 
új hálózat elkészült és üzemel az ideiglenes vezetékről a fogyasztókat 
rákötik az új vízvezetékre, és a repülővezeték elbontásra kerül.

Penta Általános Építőipari Kft .
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Email: iroda@pentakft .hu

Ivóvíz rekonstrukció kezdődött Felsőzsolcán
„Repülővezeték” épült

Malomfalvi vendégeink programja
Augusztus 6-án hétfőn, a kora esti órákban érkeznek Nyikómalomfal-

váról  vendégek Felsőzsolcára. A kedd délutánt a Barlangfürdőben töltik, 
estére egy borospincébe látogatnak. Szerdán Budapestre, a Parlamentbe 
utaznak, a vacsorát a Pokol csárdában fogyasztják el.

Kedden és csütörtökön a délelőtt kötetlenül, egyéni tervezés alapján telik.
Augusztus 9-én, csütörtökön délután 16 órától az Összetartozás Emlék-

parkban (a sportpályánál) felavatásra kerül a Malomfalva által Felsőzsolca kö-
zösségének ajándékozott köztéri pad és mellé ültetnek az immáron 28 éve tar-
tó testvértelepülési kapcsolat emlékére két hársfát. 17 órától a Rendezvények 
Házában közös műsort ad a malomfalvi egyházi kórus és a zsolcai fúvószene-
kar. Közreműködik a könyvtár irodalombaráti köre. Este fél nyolctól batyus 
rendezvény: némi ital, sütemény mellett baráti beszélgetésre, éneklésre várjuk 
a zsolcaiakat, régi barátokat, új ismerősöket, ismerkedni vágyókat egyaránt. 

Csütörtöki rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
   Mezei Marianna és Kun Attiláné

Felhívás!
A FELSŐZSOLCAI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
A ZSOLCA KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL KÖZÖSEN

versenyt hirdet
a tartalmas szabadidő-eltöltést kedvelő

IDŐS KORÚ
SAKKOZÓK,

KERESZTREJTVÉNY FEJTŐK, 
SUDOKU FEJTŐK RÉSZÉRE

2018. szeptember 13-án (csütörtök) 14 órára
a Bárczay-kastélyba.

JELENTKEZÉSÜKET SZEPTEMBER 10-IG VÁRJUK
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

VÁRSZEGINÉ KATI: 30/374-5757
KASTÉLY: 584-313

(VAGY SZEMÉLYESEN NYITVATARTÁSI IDŐBEN)
 

A résztvevők aktivitását
tárgyjutalommal köszönjük meg 

2018. október 13-án
az Idősek Napja alkalmából rendezett

 műsoros esten a Rendezvények Házában.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
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„Az évnek egyik napján (…) az ország 
minden városában és falujában könyv-
nap rendeztessék, amely (…) az írót és a 
közönséget közvetlen kontaktusba hozza 
egymással, hogy ezen a napon egyszer 
egy évben a könyvírás és a könyvkiadás 
művészete is kimenjen az utcára, éspedig 
ingujjban, közvetlen, bohém formában.” 
1927-ben Supka Géza a nagy műveltségű, 
ismert újságíró, író, történész, művelő-
déstörténész, polihisztor javasolta Mis-
kolctapolcán, a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egyletének 
közgyűlésén, hogy Magyarországon is 
kellene szervezni egy könyves ünnepet, 
évenként megrendezendő könyves ese-
ményt. Magyarországon az egyedülálló 

kulturális rendezvény-
sorozatot először 1929-
ben tartották meg. 

A 89. Ünnepi Könyv-
hét alkalmából Felső-
zsolcán a Felsőzsolcai 
Közművelődési Intézet és Városi Könyv-
tár földszinti kiállítótermében az érdek-
lődő vendégek dr. Kádár Annamária 
pszichológus, trénerrel (képünkön) ta-
lálkoztak. Számára legfontosabb terület-
ről mesélt, amivel már körülbelül 20 éve 
foglalkozik: a mesékről. Előadásának a 
címe: „Az én mesém. Hogyan írjuk meg
és hogyan írjuk át gyermekünk életmesé-
jét?” Beszélt arról, hogy milyen fontos 
szerepet játszanak az életünkben a csa-

ládtörténetek. Hogyan lehet 
megírni egy gyerek életme-
séjét, hogyan írhatjuk át a 
saját élettörténetünket és mi 
az, amit megtanulhatunk egy 
mesehőstől. Elmondta, hogy 
miért is segítenek ezek a csa-
ládtörténetek, a családmesék 
abban, hogy egy gyerekben 
az önbecsülés, a küzdőképes-
ség, a rugalmas alkalmazko-
dóképesség ki tudjon alakul-
ni. Egy hatalmas erőforrás, 
egy hatalmas hamuban sült 
pogácsa, hogyha a gyerek 

tudja a családjának a történetét. Szülő-
ként, pedagógusként gyermekeinknek 
meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy 
belső érzelmi biztonságuk kialakulhas-
son, amihez nekünk gyökereket és szár-
nyakat kell számukra biztosítanunk. 

A lebilincselő előadás után a szerzőnő 
könyveit lehetett megvásárolni, amit sze-
mélyesen is dedikált. 

Farkas Tünde
mb. könyvtárvezető

AZ ÉN MESÉM
„(…) a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami 
nagyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s aki
az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, 
anyját, nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára min-
denki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá”

(Lázár Ervin)

VÁROSNAPI VENDÉGEK
A közös múlt összeköt

Felsőzsolca várossá nyilvánításának 21-ik évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepi eseményen minden testvértelepülés képviselője tiszteletét 
tette, Ukrajnától, Székelyföldig, Lengyelországtól, Bulgáriáig bezárólag. A 
már lassan évtizedes kapcsolatok a barátságról, a kulturális együttműkö-
désről, a magyar kötődés fenntartásáról szólnak. A rendszeres találkozá-
sok alkalmat adnak a barátság elmélyítéséhez.

A határon túlról érkezett vendégek vélemé-
nyét Artur Wrochna a lengyelországi Olsztynek 
város polgármestere összegezte:

„Talán a kisvárosunkról annyit, hogy
Olsztynek és a hozzá tartozó közigazgatási 
egység a Mazuri-tóhátság, az ún. Nagytavak-
vidékén, Lengyelország zöld tüdején helyez-
kedik el. A gazdagon formázott, dimbes-
dombos felszínt több folyó, völgy szeli át.
Olsztynek legnagyobb értéke a Warmia-Ma-

zury történelmi vidék kulturális öröksége, valamint maga a természet.
Felsőzsolcával még 2004-ben kötöttünk Együttműködési szerződést, ez a szer-

ződés az élet szinte minden területére kiterjed. Kulturális, sportcélú és idegenfor-
galmi, vállalkozásfejlesztés és közös projektek kiépítése, kidolgozása is szerepel 
ebben a dokumentumban. Természetesen az intézményeink is együttműködnek.

Mi akik most itt vagyunk a város ünnepén jól ismerjük egymást legyen az 
kárpátaljai, vagy székelyföldi magyar, a történelmünk összeköt minden tekin-
tetben. Jó látni Felsőzsolcát egy ilyen szép jubileum alkalmából, látszik a váro-
son, hogy Dr. Tóth Lajos polgármester és a képviselő-testület minden tagja kö-
zösen munkálkodik azon hogy a városi jelleg erősödjön. Minden alkalommal 
szívesen találkozunk a barátainkkal, olyan mint ha hazaérkeznénk.”

Pappá szentelé-
sének 40. évfordu-
lóján családja, az 
egyházközség tag-
jai köszöntötték 
július 29-én Guly-
bán Tibor görög-
katolikus parókust. 
A szentmisén fi a, 
Gulybán Gergely a 
Budapest-Rákos-
menti Görögkatolikus Parókia parókusa prédikációjá-
ban édesapja Istennek szentelt életét, a család megtartó 
erejét és a hívek szolgálatát hangsúlyozta. A szentmisét 
követően Kucskár Tibor köszöntötte az egyházköz-

ség és az önkormányzat 
nevében a zsolcai paró-
kust, aki hét esztendeje 
szolgál Felsőzsolcán. 
Gulybán Tibor az elmúlt 
negyven esztendőben 
több helyen is szolgált: 
Nyíradony segédlelkész 
(1978-1979), Budapest 
II. segédlelkész (1979-
1985),  Pécs parókus 

(1985-1998), Miskolc-Belváros parókus (1998-2011), 
Miskolci Esperesi Kerület kerületi esperes (1999-
2011), 2011 óta pedig Felsőzsolca parókusa, 2011-2016 
Sajópálfalai Esperesi Kerület kerületi esperese volt. 
Pappá szentelése mellett feleségével,  Szabados Máriá-
val házassági évfordulójukat is most ünnepelték.

Gulybán atya ünnepeGulybán atya ünnepe
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Lopott bankkártyával 
vásároltak

A Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály lopás gyanúja miatt indított eljárást 
ismeretlen tettesekkel szemben. Az ismeretlen 
férfi ak június 8-án, a Miskolc-Felsőzsolca kö-
zött közlekedő városi buszon eltulajdonítottak 
egy övtáskát. A táskában készpénz, személyes 
iratok, bankkártya volt. Az elkövetők a lopást 
követően több alkalommal vásároltak az el-
tulajdonított bankkártyával. Az esettel kap-
csolatban szükségessé vált a képeken látható 
férfi ak személyazonosságának megállapítása.

Zsolcaiak is
felléptek a szolnoki 

nyugdíjas partin
Szolnokra kapott meghívást a Felsőzsolcai 

Nyugdíjas Klub. Dr. Tóth Lajos polgármester tá-
mogatásával 40 fős csapat utazott az országos ta-
lálkozóra, amit a strandon rendeztek meg, így a 
szereplési lehetőség mellett a fürdőzésre is mód 
nyílt. Fellépett Ködöböcz Viktor klarinéttal, a férfi  és női énekkarok mellett pedig
Rimaszécsiné Iluska verssel állt a színpadra. Remek hangulatú találkozón Bozsó József 
operetténekes előadásán tapsoltak a zsolcai nyugdíjasok.

Színes, vidám, a könyvtárbusz hangulatá-
ról és az általa kínált lehetőségekről egya-
ránt árulkodó külsőt szeretne új, kamion-
méretű könyvtárbuszának a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár. Ehhez kéri 
a megye gyermekeinek ötleteit: rajzolják le, 
ők mit látnának szívesen a „mozgókönyv-
tár” külső felületén.

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár új könyvtárbusza 2019. 
második felétől látogatja majd a megye 
kistelepüléseit. A kamion nagyságú „moz-
gó könyvtár” nem csak könyveket visz a 
megye 27 településére, hanem gyors inter-
netre csatlakoztatott számítógépeket, LED 
televíziót, multifunkcionális nyomtatót, 
programokat, tanfolyamokat, játékokat – 
tehát nagyon sok lehetőséget is. Olyan lesz, 
mint a többi modern könyvtár, csak sok 
kerékre épített változatban.

A „mozgó” ruhája is ehhez illő legyen, 
már messziről hirdesse, nem egy átlagos 
jármű halad az úton – ezt szeretné a II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár. Ezért a külső felület 
festéséhez, képének kialakításához várják a 
gyerekek ötleteit, javaslatait Az én könyv-
tárbuszom címmel, 1–8. osztályos általános 

iskolai tanulók számára meghirdetett me-
gyei rajzpályázat keretében.

A kép technikája szabadon választható, 
bármilyen eszköz (vízfesték, ceruza, zsírk-
réta stb.) használható. Az alkotások mérete 
A/4-es és A/3-as is lehet! A rajzlap hátol-
dalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, osz-
tályát, iskoláját, elérhetőségét, valamint azt 
is rá kell írni, hogy művészeti képzésben 
részt vesz-e a tanuló. A legszebb és legöt-
letesebb alkotások készítői ajándékot kap-
nak. A legsikerültebb alkotásokból kiállítás 
is nyílik a könyvtár központi épületében.

A pályaműveket 2018. szeptember 
27-ig kell eljuttatni személyesen (Gyer-
mekkönyvtár, Miskolc, Görgey A. u. 11.)
vagy postán (3501 Miskolc, Pf.: 176.) a 
könyvtárba.

INGYENES
JOGI

TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István

ügyvéd

ingyenes jogi tanácsadással áll
Felsőzsolca város polgárai részére

rendelkezésre,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A fogadóórák idpontja:
szerdai napokon

15:30 perctől 17:00 óráig
A tanácsadás kiemelten a következő 
jogterületek körében vehető igénybe:

– családjogi ügyek
–  ingatlannal kapcsolatos szerződések 

és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
–  büntetőjoggal kapcsolatban felmerült 

kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon:

06-30-3888-223
Email:

drbollaistvan@gmail.comDEKORÁLD A KÖNYVTÁRBUSZT!
Megyei rajzpályázat általános iskolásoknak
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MAGYAR AMERIKAIFUTBALLBAJNOKSÁG

Másodszor is ezüstérmes lett
a Miskolc Steelers

 A döntőig küzdötte fel ma-
gát az idei szezonban is a 
Miskolc Steelers. A Steelers 
az utóbbi három évben nem 
kapott ki a bajnokságban 
csak a Budapest Cowbells-
től, minden más ellenfelét 
legyőzte, az alapszakaszt és 
a rájátszást is beleértve, a
Wolves-t szintén megverte 
idén a bajnokság első kö-
rében.

Zsinórban harmadszor jutott 
el az utolsó csatáig a magyar 
amerikaifutball-bajnokság elitligájában az
Acélcsapat, s játszhatott az elsőségért. S 
mint a korábbi két alkalommal, tette ezt úgy, 
hogy mindvégig volt esélye a győzelemre, 
vezetett a mérkőzésen és csak az utolsó per-
cek adok-kapokjában dőlt el, éppen kinek 
jut az arany és kinek az ezüst. Most, tavaly 
után másodszor, a kevésbé fényes érem lett 
az acélosok teljesítményének jutalma.

A Budapest Wolves, amely szezon köz-
ben Felsőzsolcán még vereséget szenvedett 
a borsodi gárdától, most visszavágott és el-
hódította a Hungarian Bowl kupáját. De ez 
megint csak hajszálon múlt - a Steelersnek 
az utolsó fél percben is megvolt a sansza, 
minimális hátrányban támadhatott a for-
dításért és győzelemért... a szerencse pedig 
ezúttal nem állt a miskolciak mellé.



A Miskolc Steelers utánpótlása egy hét 
múlva elkezdi az edzéseket, augusztus kö-
zepén egy háromnapos táborba is men-
nek. Szeptember elején pedig már az újabb 

szezon kezdődik, nem beszélve arról, hogy 
már most kezdenek készülni majd a 2020-
as világbajnokságra is.

Tombol a nyári szünet, a Felsőzsolca labdarúgói 
azonban már gőzerővel készülnek a 2018/2019-es 
szezonra.

A holtszezon legfontosabb kérdései mindig 
ugyan azok. Melyik csapat tud erősíteni, ki hová 
igazol, hogyan alakul a sorsolás és mely együttesek 
tudnak egyáltalán elindulni. Idén sincs ez másképp 
és a válaszok is lassan megvannak ezekre a kérdé-
sekre. Az új idény párosításait július 30-án készí-
tik el, következő lapszámunkban már olvasható is 
lesz a csapat teljes őszi menetrendje. A játékosok 
jövés-menése mindig ad témát a szurkolóknak, 
hiszen egy-egy edzés alatt ki lehet ezeket beszélni. 
Tényleges fejleményekről ezen a téren is az elkövet-
kezendőkben számolunk be. A megyei foci helyzete 
évről évre változik, hiszen vannak olyan települések 
ahol stabil a háttér, míg vannak olyanok is akik már 
ifj úsági csapatot sem tudnak kiállítani. Ennek is kö-
szönhető az, amire nagyon régen volt példa, hogy 
a megyei első osztályú bajnokságba nem sikerült 
tizenhat csapatot „összelasszózni”. A tavalyi bajnok 
Sajóbábony együttese a sikeres osztályozó után vál-
lalta az NB III-as szereplést, amely osztályból nem 
esett ki a megyei elitbe borsodi csapat. A megyei 
kettes bajnokok közül a Cigánd II. nem élt a feljutás 
lehetőségével, sőt jövőre a másodosztályban sem 
szerepel. Az Északi csoport bajnoka a Parasznya és 
a Közép csoport győztese a Bükkzsérc azonban ab-
szolút újoncként csatlakozik a mezőnyhöz. Hosszú 
tervezgetés után a NB 1-es Mezőkövesd csapata is 
úgy döntött, hogy a fi atalok számára játéklehetőség 
nyújt egy felnőtt bajnokságban, és elindítja máso-
dik csapatát a megyei bajnokságban. A labdarúgó 
szövetség vezetői a kieső csapatok közül a Varbó-
nak és a Karcsának is felajánlotta, hogy továbbra is 
szerepeljenek ebben az osztályban, azonban egyik 
csapat sem élt a felkínált lehetőséggel. Így nem ma-
radt más, tizenöt csapattal rajtol a bajnokság, még-
hozzá Augusztus 11-12-én.

Ahogy a bajnokságban, úgy a Magyar Kupa 
megyei selejtezőjére is kevés csapat nevezett, így 
a tervezett öt forduló helyett csak három kört ren-
deznek. Az elsőben a Felsőzsolca rögtön erőnyerő 
lett, így első selejtezőjét augusztus 22-én idegen-
ben az Onga-Bőcs párharc győztesével játsza. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály 
2018/2019-es szezonjának mezőnye

Bánhorváti
Bogács
Bőcs
Bükkzsérc
BTE Felsőzsolca
Edelény
Encs
Gesztely
Hidasnémeti
Mezőkövesd Zsóry II.
Mád
Onga
Ózd
Parasznya
Szerencs

  LABDARÚGÁS  
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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!


