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A halálhír mindig megAktivitása, emberszereterendítő, legyen szó idősről,
te, segítőkészsége példaként
középkorúról vagy ﬁatalról.
szolgált. Az általa vezetett
Nem lehet, nem tudjuk megvendéglátóhely fogalom volt,
érteni miért Ő az, aki elhasok-sok baráti találkozó kelgyott Bennünket?
lemes helyszíne.
1961. július 8-án született
Nemcsak
Felsőzsolcán,
Szerencsen, az akkoriban
hanem a környéken is megMonokon élő család tagjahatározó jelentőségű gasztként. Gyermekéveit és ifjúronómiai, vendéglátói teságát Miskolc-Görömbölyön
vékenysége, a Pokol Csárda
élte meg, ahol kezdetben legneve országosan ismert. A
inkább a futball vonzotta. A
békebeli vendéglátás mesteHerman Ottó Gimnáziumre, a lakosságért, az embereban érettségizett.
kért tenni akaró a város kiváló polgára volt.
1979 óta dolgozik a Pokol
Csárdában, melynek 1990
Szakmai tudása, odaﬁgyeóta vezetője, 1998-tól tulajlése vonzotta a kikapcsolódonosa volt.
dásra vágyókat. Sportszeretete legendás, de nem csak az
1986-ban kötött házasságot,
amerikai futball, hanem min1988-ban született Máté ﬁuk.
den sport érdekelte.
2002-ben választották önkormányzati képviselőnek
A bajban segítő kezet
első ízben. 2002-2010 között
nyújtott, amelyet a várost
tagja volt a Gazdasági Bizottért katasztrófában is megta„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.”
ságnak, 2006-2010 között
pasztalhattunk, amikor időt,
(Dosztojevszkij)
már az Ügyrendi Bizottságpénzt, energiát nem kímélve
nak is. 2011-től tagja, majd
elsők között vett részt az elelnöke a Humánpolitikai Bizottságnak. A Bizottságokban hárításban, helyreállításban. A legﬁatalabbaktól a legidősebb
végzett munkája során aktívan részt vett a Képviselő-testület korosztályig szinte mindenkin segített rendezvényeik, progdöntéseinek jogi-, pénzügyi előkészítésében, együtt érzett a ramjaik lebonyolításában, közéleti vagy magánéleti gondjaik
segítségre szoruló felsőzsolcai lakosokkal a problémáik meg- megoldásában.
oldásához támogatást nyújtott.
A város számos civil szervezete számára nyújtott anyagi vagy
2014-ben a Képviselő-testület alpolgármesterré választotta, valamilyen más formában segítséget. Többek között támogatta
az önazonosságra törekvő bolgár nemzetiséget, rendezvényeamely tisztséget haláláig betöltötte.
Nádi Gyula alpolgármesterünk ereje teljében volt, hirtelen iknek egyik fő támogatója, kitűzött céljaik elérésében elkötetávozása megdöbbentő. Bölcsességével, nyugalmával, szé- lezetten segíti őket. Mindezek mellett a társadalom önszerveles látókörével, kiváló helyismeretével kimagasló segítséget ződő közösségeit is patronálta a sporton keresztül a kulturális
nyújtott az önkormányzatunk munkájában. Véleményeire, élet számos területén át egészen a családi összefogásokig.
javaslataira érdemes volt odaﬁgyelnünk, hiszen mindig a váSzervezőmunkájának köszönhetően a Felsőzsolcai Városrosunkért dolgozott. Fontos volt nekünk a léte, hatalmas űrt napok lebonyolításában aktívan részt vett, melynek keretében
hagyott maga után.
a város lakossága olyan élménnyel gazdagodott, amely örök
Érdemei elismeréseként 2009-ben a Városért „PRO emlék lesz valamennyiünk életében. Közéleti munkája során
URBE” díjat, 2013-ban Közösségi munkáért díjat, 2018-ban fontosnak tartotta a város kapcsolatainak ápolását, szívén via „Város Díszpolgára” címet adományozta részére az Ön- selte a testvértelepülések sorsát.
Felsőzsolca kiemelkedő személyisége, sokunknak jó barátja
kormányzat. 2018-ban a Miskolc Steelers Amerikai Football
és Szabadidő Sport Egyesület alapítójának, támogatójának, volt. Tevékenységét folytatni kell, személyét, alakját elfeledni
alelnökének tevékenysége alapján méltóvá tette a „Civilek nem szabad. Meg kell őriznünk Őt az utókor számára, hogy
élt közöttünk egy „felsőzsolcai arany ember”.
Támogatásáért” díjra.
Dr. Tóth Lajos
2018. évben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától
Felsőzsolca Város polgármestere
Miskolc Város Napján „A Civilek Támogatásáért” díjat nyerte el.
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Nyári kalandos élmények

és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!
Együttes, több heti
megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu

TISZTELT MÉHTARTÓ!
Hamarosan megkezdődik a napraforgó
virágzása, amikor is a méhészek gyakran
tapasztalják a méhcsaládok pusztulását. A
méhelhullási esetek hatékony és szakszerű
kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhelhullási eseteket a
Nébih Zöld Számán (06-80/263-244) jelentsék.
A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat.
Az előírásoknak megfelelő felhasználás
biztonságos és nem okozhat méh mérgezést. Ha azonban a növényvédő szer kijuttatás méh elhullást okoz, haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években csupán a méhpusztulási esetek töredékéről történt tájékoztatás. A kivizsgálás érdekében a szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a
méhészek azonnal jelezzék.
A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket, laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis
nagyobb eséllyel tárható fel, mi okozta az
állatok pusztulását.
A vizsgálati eredmények hosszú távon
hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szükséges intézkedést megtehessenek. Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld
Számát – 06-80/263-244.
Tisztelettel:
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

A gyermekek azért látják a csodát,
mert keresik azt. Rácsodálkoznak
minden pillanatra. A pillanat lenyűgözi őket és azt akarják megélni.
A már hagyománnyá vált „JÁTÉK A
KASTÉLYBAN” NYÁRI KÖNYVTÁRI TÁBORUNKBA nagy izgalommal
és kíváncsisággal érkeztek a gyerekek. A
Bárczay-kastély termei megteltek csengő

gyermekhangokkal. Akik
még nem jártak a könyvtárban nagy érdeklődéssel
kóboroltak a polcok között,
gyorsan néhány könyv le is
került az asztalra. A tábor
egyik célja, hogy hasznos
szórakozást tudjunk nyújtani számukra a nyári szünet egyik hetében. A másik célja, hogy játékos feladatokkal, diavetítéssel, papírszínház előadással
felkeltsük az érdeklődésüket az olvasás
iránt, a kézműves foglalkozásokkal fejleszszük a kreatív képességeiket illetve fontos szempont az egészséges életmódra
nevelés is. Kirándulással színesítve a heti programokat a Miskolci Állatkert
és Kultúrparkban

a gyerekek különleges erdei környezetben,
a fák között sétálva a Kárpát-medence vadon élő állataival és egzotikus fajokkal, ősi
magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal ismerkedtek meg. Következő napon
vendégünk volt a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi
Csoportja. A Sajó parton madárgyűrűzést
láttunk és egy játékos ismeretterjesztő foglalkozáson vettünk részt. Másnap LEGO, a
terápiás kutya látogatott el
gyerekekhez. Lego ismeri
a vakvezető kutyák munkáját, dolgozott számtalan
érzékenyítésen, kölyökkora
óta részt vesz mentőkutya
tréningeken. Az interaktív játékos vetélkedőkön
komoly munkája során vidám hangulatot teremtett.
Utolsó nap a gyermekjógán
a gyerekek átváltoztak gólyává, elefánttá, békává, dühös oroszlánná. A varázsúton – leküzdve az akadályokat – eljutottak „JÓGAORSZÁGBA”.
Péntek délután orr lógatva távoztak, hogy már
másnap nem fognak jönni, de felejthetetlen élményekkel, sok nevetéssel, új
barátságokkal, új ismeretekkel indultak
haza. „Lehetne még vagy 105 nap” hangzott el a pénteki ebédnél. A gyerekek azzal
vigasztalták magukat, hogy hamarosan
találkozni fognak, mert a könyvtári éjszaka is kalandos
élményeket ígér.
A találkozáshoz
hozzá tartozik
az elválás, az elváláshoz pedig a
viszontlátás. Viszontlátásra októberben!
Farkas Tünde
könyvtárvezető
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Városnapi kitüntetettek, 2019
Gulybán Tibor
Rakacán született 1952. október 11-én, a család ötödik gyermekeként. 1979-ben szentelték pappá és kötött házasságot Szabados Máriával. Három felnőtt gyermekük és nyolc unokájuk született.
Első kinevezését Nyíradonyba kapta, amit közel egy év után
budapesti szolgálat váltott, amely 6 évig tartott. 1985-ben Pécsett
folytatta papi tevékenységét a dunántúli szórványban élő görög katolikusok szolgálatában. A szórványban eltöltött 19 évet követően
a Miskolc Búza téri görög katolikus egyház vezető lelkésze. Az itt
eltöltött évek alatt 9 káplánt és számos kispapot vezetett és segített
a papi élet gyakorlatának elmélyítésében. 2000-ben kapta kerületi
esperesi kinevezését.
2011-től teljesít papi szolgálatot Felsőzsolcán. A város legnagyobb
tragédiája után nemcsak a ﬁzikai felújításban segített, hanem a sokkal
nehezebb, lassúbb folyamatból is tevékenyen kivette részét, az emberek lelki gyógyításában és megnyugvás-keresésben.
Elsődleges lelkipásztori küldetésének az emberek üdvösség útjára
segítését, valamint a tevékeny, mindenki számára nyitott egyházközségi légkör megteremtését tekinti. Papi állomáshelyein a lelki vezetés
mellett a közösséghez tartozó épületek rendbetételére, felújítására is
komoly hangsúlyt helyez – így történt ez városunkban is – azért, hogy
a templomi szertartások, összejövetelek, hittanórák a megújult környezetben, jó légkörben teljenek.
Az óvodás, általános- és középiskolai hitoktatás mellett a közösségépítés részeként több zarándokutakat és hittanos tábort szervezett. Az

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulybán
Tibor részére 2019-ben a Felsőzsolca Város Díszpolgára kitüntető címet adományozta.

részt vesz a munkában, számítanak rá. Ott is szívesen
és sok szeretettel mutatja be
városunkat. Azon munkálkodik, hogy megbecsülést
szerezzen a többgyermekes
családok részére. Fontos
számára az anyaság, apaság
tisztelete,
megbecsülése.
Férjével három felnőtt-korú gyermeket nevelnek,
jó példával járnak elől az
egyesület tagjai és a város
lakossága előtt. Fontos,
hogy a mai társadalom számára olyan gyermekeket és
ﬁatal felnőtteket neveljenek, akik majd megállják a
helyüket az életben. Megygyőződése, hogy a jövő nemzedéke az ilyen
típusú családmodellen nyugszik. Az egyesület családjaiból sikerült olyan közösséget építenie, hogy mára már teljes „családbarátok”.
Munkája nagy részében napi kapcsolatban
van a családokkal, mindig érzi, ha valahol
rendkívüli segítségre van szükség. Nagyon
sok pályázatot ír.
Számtalan közös, úgy nevezett nyitott rendezvényt szerveznek a város családjai részére

Lászka Béláné
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Felsőzsolcai Tagegyesületét 15 évvel
ezelőtt 15 nagycsaládos családdal alapították meg, melynek mai napig is - a családjaik
kívánságára - az elnöke. Azóta folyamatosan
fogadják a hozzájuk fordulók kéréseit. Lászka
Béláné az egyesület elnökeként szívügyének
tekinti a családok segítését, támogatását, képviseletét. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében is választmányi tag, rendszeresen

egyházközségi jótékonysági bálok és a helyi világi közösségben való
aktív részvétel mellett a történelmi egyházak képviselőivel is keresi az
együttműködést az ökumenizmus jegyében. Komoly imádságos lelki
élete mellett az egészséges testi életet is fontosnak tartja, jelenleg is
hetente kétszer jár el focizni, valamint csapatkapitánya a görög katolikus focicsapatnak.
Közvetlen, megszólítható és emberközeli parókus, aki feleségével a
reábízott egyházközség lelki gyarapodásáért tevékenykedik.

is, például: a városi Gyermeknap, Sütőtök- és
krumpli fesztivál, Mikulásautó indítása településünkön.
A Nagycsaládosok Egyesülete, Lászka Béláné szervezésében került sor a Családok Éve
2018 programsorozatra, melynek keretében
a már hagyományos programokon kívül
megrendezték a Házasság-hetét, sor került a
Tavaszváró-húsvéti ünnepkör megünneplésére, Ciróka-maróka foglalkozáson vehettek
részt a legkisebbek, Babaköszöntő ünnepségen köszöntötték Felsőzsolca legifjabb
lakóit, óévbúcsúztatót tartottak, valamint
Újévköszöntő rendezvénnyel zárták a 2018as évet. Az elmúlt években számos népszerű
művész, sportoló látogatott el közreműködésével városunkba.
A Képviselő-testület tagjaival személyes
kapcsolata van. Tevékenységét szívvel-lélekkel, teljes odaadással végzi, a családok
mindig elismerik a munkáját, gondolatait
támogatják.
Jelszava, amit képvisel és folyamatosan
erősít: „Ahol gyermek születik, ott család
születik.”
Ismertetett érdemei alapján a Képviselő-testület Lászka Béláné részére - a 2017-es
Közösségi munkáért díj után - 2019-ben a
Pro Urbe kitüntető címet adományozta.
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• háromszor is felújította az 1919-es

Blázsevics János
1953. június 24-én született Emődön. Iskolai végzettsége műkőkészítő. Szaktudását
folyamatosan hasznosítja Felsőzsolca város
szépítésére is.
Az évek során nagyon sok társadalmi
munkát végzett városunkban, amelyek közül
néhány a teljesség igénye nélkül:

emlékművet,
• a Szent István Általános Iskola tornaterméhez járdát, valamint az iskola
névadójáról szobrot készített, amelyet
2018-ban felújított,
• műkövezte a sportöltöző lépcsőjét,
• lecsiszolta az egykori Tanácsháza műkőpárkányát, felújította, aranyozta az
ott található emléktáblát,
• összecsiszolta a Kegyeleti Parkban a
díszkövet,
• idén a Római Katolikus templomkertben a nagy keresztet újítja fel.
Blázsevics János mindig nyitott szemmel jár, észreveszi hol tud segíteni, folyamatosan munkálkodik városunk szebbé
tételén. Fontos, hogy a mai ﬁatalok számára példát mutasson önzetlenségből, ﬁgyelemből. Mindez rengeteg időt és energiát
kíván tőle, ő mégis fáradhatatlanul dolgozik.
Tevékenységét szívvel-lélekkel, teljes odaadással végzi, a felsőzsolcai lakosok mindig
elismerik a munkáját.
Fentiek miatt a Képviselő-testület Blázsevics János részére 2019-ben Közösségi munkáért díjat adományozott.

Miskolcon született 1964. május 2-án, de születése óta Felsőzsolcán él. Érettségi után 10 évig
a Kohászati Művekben dolgozott,
25 éve saját vállalkozását vezeti.
Három gyermek édesapja.
Mindig közösségi ember volt, ma
is az. Alapító tagja az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek, melynek 10
éve alelnöke is. A Nagycsaládosok
Egyesületének is 10 éve tagja, szeretett és szeret a ﬁatalokkal foglalkozni. Vallja, a példamutatás sokat számít, hiszen a jövő nemzedékének
hozzáállása, véleménye változhat az
ő munkájának eredményeként.
Mindkét egyesület munkájában
tevékenyen vesz részt, mindig a közösség érdekében munkálkodik, sőt
közösséget épít. Minden településen, városban szükség van olyan emberekre, akik időt, fáradságot nem kímélve tesznek a szűkebb és tágabb környezetük jobbá tételéért. Fontos számára, hogy
a közösség fejlődjön, az együttműködés, a tenni akarás természetes legyen mindenki számára.
A jó célok érdekében bármikor mozgósítható, közösségi főzések, lángossütés nem lehet nélküle.
A városi események állandó résztvevője. Felsőzsolca fejlődése érdekében javaslatokat tesz,
pályázatokat, lehetőségeket keres, majd a kidolgozásban, a megvalósításban is folyamatosan
részt vesz. A feladatok megtalálják, a fejlődésért, a várospolitikai célok megvalósításáért mindig aktivizálható. A városban mindenki ismeri, sőt példamutató magatartásáért, közösségi
munkájáért elismerik.
Egy dolog azonban biztos: az ő tenni akarása töretlen, s ennek jegyében nemcsak újítani
szeretne, hanem továbbvinni a már meglévő hasznos programokat és továbbépíteni, szépíteni
Felsőzsolcát.

Macsuga György

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsuga György részére Közösségi munkáért díjat adományozott 2019. évben.
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Lippai József

1969. február10-én született Ricsén.
1983-1986 között az NBl-es DVTK igazolt
ifjúsági játékosa. Kiváló tehetségét bizonyította, hogy két éven keresztül tagja volt a Magyar serdülő válogatottnak, amelynek labdarúgójaként mérkőzéseket játszhatott bel- és
külföldön. Őszi szezonjában igazolt a Felsőzsolca város labdarúgó csapatába.
1992 novemberétől látta el az egyesület
gondnoki feladatait, és minden hétvégén
kimagasló sportteljesítményével szerettette
meg magát csapattársaival és a mérkőzésekre kilátogató zsolcai közönséggel. A gyors, jól
cselező játékos a csapat egyik meghatározó
vezéregyénisége volt, balszélső, baloldali középpályás, majd balhátvéd poszton egyaránt.
Számos mérkőzést nyertek meg az ő góljaival.
1994-ben megyei másodosztályú labdarúgó bajnoki címet szerzett a csapattal.
Aktív futball pályafutását a 2005/2006-os
Megyei 1. osztályos labdarúgó szezon végén,
bajnokcsapat tagjaként fejezte be.
Ez idő alatt elvégezte a Magyar Labdarúgó Szövetség által indított „D” licenszes edzői
tanfolyamot, és megbízást is kapott a klub elnökségétől a serdülő csapat irányítására.
Volt olyan időszak is, amikor a Felsőzsolca Városi Sport Club valamennyi utánpótlás
csapatát egy személyben irányította. A labdarúgás szeretete és szimpatikus magatartása
nagyon népszerűvé tette a gyerekek, ﬁatalok
körében. A 2009/2010-es szezonban a klub
elnöksége megbízta a felnőtt csapat szakmai
irányításával, tevékenysége ekkor is kiváltotta
az egyesület vezetőinek elismerését.
Edzői és gondnoki tevékenységét mindig
alázattal, hittel, szeretettel végezte egészen
2015 áprilisáig. 2015. május 23-án - sokak fájdalmára - az örök focicsapathoz igazolt.
Fentiek alapján néhai Lippai József részére
a Képviselő-testület a Közösségi munkáért
posztumusz díjat adományozta.
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Nehezen találok oda a kavicsbányához, pedig a szélerőmű hatalmas
tornya és most néma lapátjai iránytűként
magaslanak a határban. A telephelyen gépek sorakoznak, és a távolban nagy csápok emelik ki a kavicsot, a kotrógépek
pedig a homokot. A mérlegház és irodaépület a vállalkozás szíve. Nagy Zoltán,
vagyis ahogy a legtöbben ismerik: Dzsumi fogad. Úgy negyven éve ismerjük egymást, így maradunk a tegeződésnél, talán
egyszerűbb lesz a beszélgetésünk. Természetesen előszőr a furcsa név eredetéről
kérdezek, ha már eddig soha nem tettem.

A bánya az élete
Ki is az a Dzsumibá?
„Gyerek koromban a napköziben sokat
játszottuk az Egri Csillagok harci jeleneteit
a társaimmal, én voltam általában a Jumurdzsák, a félszemű janicsár, aztán. miután ez
a név hosszú volt „Dzsumi”-ra rövidült, ma
már szinte mindenki így szólít. Csak érdekességként jegyzem meg: a régi szavazólapomon, ha ezen a néven jelölnek, akkor
nem 1800, hanem kétszer annyi szavazatot
kapok, de így is a képviselők közül a legtöbbet. - De visszatérve a kezdetekre, már gyerek koromban homokot fuvaroztunk két
muraközi lóval Alsózsolcáról, Tubujkáról,
Apám a vasúton volt, a Bátyám a kavicsbányában én meg hajtottam oda-vissza a lovat
már nyolcéves koromban. Délelőtt iskola,

délután fuvarozás és vagonpakolás. Amikor
Édesapám meghalt 1970-ben, rám maradtak a dolgok. Lovak után jöttek a Skodából
fabrikált motoros szállítóeszközök, most
pedig már látod, hogy hol járunk. 1978-ban
megnősültem, két csodás lányom és három
tündéri unokám van. Ők a mindeneim.”
– Most nyugodnak tűnik minden körülötted, bár a telefonok gyakran megszakítják a beszélgetésünket, mindenki
mindent szeretne, persze azonnal, nincs
megállás. Azért voltak az életednek zavarosabb időszakai is!
„Igen voltak, nehéz lenne felsorolni, de a
helyiek ezeket ismerik. Voltam előzetesben,
voltam üzérkedő 1978-ban, volt vagyonosodási vizsgálatom, voltam közműrongáló…
Na erre egy mondatot hagy mondjak: az
emlékezetes 2010-es nagy árvíznél, - hogy
ﬁnoman fogalmazzak- még az arra illetékesek sem voltak a helyzetük magaslatán, én
bizony voltam olyan „felelőtlen”, hogy a gépemmel rövid úton megoldottam azt, hogy
ne vigye el az egész zsolcát az árvíz. Emiatt
bizony gyakran megfordultam a bíróságon,
míg felmentettek, igaz nem kaptam kitüntetést a mentőakciómért. A mendemondákat
pedig Te is ismered ezzel kapcsolatban.”
– Kényes témához érünk, politika! Ahogy
én emlékszem voltak ambícióid, voltak
elképzeléseid!
„Talán még emlékszel rá, 1989-ben Iván
Géza bácsival mi alakítottuk a Független
Kisgazda Pártot. Aztán ezt a mostani hatalom szétverte a kétezres évek elején, utána beléptem a Jobbikba, de azóta amióta a
Jobbik a nép pártosodásra lépett, feladtam

azt is, mondhatom független vagyok manapság. 66 éves vagyok nem szeretnék már
aktívan politizálni. Ugye nem titok, hogy
az egyik apropója ennek a beszélgetésnek
az volt, hogy polgármester felkért és jelölt
alpolgármesternek Felsőzsolca, de már
nem vállaltam, szerintem nem is lett volna
szerencsés most arra a kér-három hónapra
beleavatkozni a dolgokba. Én 1956 óta Felsőzsolcán élek, szeretem a várost, segítek,
ahol tudok, segítem az iskolát a református egyházat, a helyi önkormányzatot, és jó
kapcsolatban állok, a vitáink ellenére is, a
polgármesterrel.”
– Van olyan, ami bántja, vagy amin szeretne változtatni?
„Egy dolog zavar, ez pedig az emberi
irigység! Nézd, én reggel fél 6-tól délután
5-ig itt vagyok a bányában, a munkámmal
értem el, amit elértem, csinálják utánam.
Tudom Te is dolgoztál rádiósként, tévésként úgy, hogy hajnalban keltél, amikor
más még javában horkolt. Akkor senki nem
irigyelt, csak akkor, amikor az első nyugatról behozható használt autódat megvetted.
Engem lehet szeretni, lehet utálni, lehet
megvetni, lehet megjegyzéseket tenni az
új és drága autómra, vagy motoromra. De
megdolgoztam érte, ma is dolgozom. Szerencsére van munka, az M30-as út építése
rengeteg feladatot, megrendelést hoz, de az
anyagiakon túl úgy érzem: egy picit hozzátettem ahhoz, hogy a városunk a megyénk
fejlettebb legyen. Talán még azt is megérem,
hogy a szélerőművem lapátjai a sok hivatali
bürokrácia után egyszer csak megint forogni kezdenek, nekem ez azt jelentené, hogy
az élet megy tovább.”
Gajdos Imre
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Tájékoztatás
A matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás
bevezetéséről
BMH Nonproﬁt Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint
ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes
szolgáltatási területen matricás
hulladékgyűjtő edényzet azonítást
vezet be.
A közszolgáltató közeljövőben az
ingatlanhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainak megfelelő, sorszámozott matricát küld ki, melyet a
vegyes (kommunális) hulladékgyűjtő
edényzetre kell felragasztani.
Ez a matrica igazolja, hogy az adott
ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. A matricát az edényzeten jól látható helyen
kell elhelyezni. A matricán szereplő
méretnek (liter) meg kell egyeznie
az edény tényleges méretével, illetve azzal az űrmértékkel, ami alapján
a közszolgáltatási díj megﬁzetésre
kerül.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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F E L H Í VÁ S
Tisztelt Középiskolások!
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évhez hasonlóan döntött a középfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról.
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január l. napján
felsőzsolcai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 9–12.
évfolyamot sikeresen befejezett (eredeti, vagy hiteles másolat) középiskolai
bizonyítványt bemutató középiskolásokat egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A támogatás összege: 5.000.- Ft/tanuló.
A kiﬁzetés időtartama:
2019. július 15. – július 19.
Pótkiﬁzetés időpontja:
2019. szeptember 9., 2019. szeptember 11., amely jogvesztő.
A támogatás összegét a támogatásban részesülő, a szülő vagy egyéb meghatalmazott veheti át a kijelölt időpontokban.
A támogatás átvétel ének feltétele a támogatásra jogosult gyermek középiskolai
bizonyítványának és lakcímkártyájának bemutatása (eredeti vagy hiteles másolat).
Pótkiﬁzetés időpontjai:
2019. szeptember 9.
2019. szeptember 11.

Hétfő
Szerda

1000 – 1200
1300 – 1600

A kiﬁzetések helyszíne a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti pénztára:
Felsőzsolca, Szent István u. 20. sz.
Kérem, hogy a pénz felvételéért jelentkező saját személyi igazolványát és lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni.
Felsőzsolca, 2019. július 5.
Dr. Tóth Lajos
polgármester

FELHÍVÁS
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyszeri, azonos mértékű támogatás nyújtását tervezi azon
súlyosan fogyatékos lakosok számára, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek. A Polgármesteri Hivatal a súlyosan fogyatékos
személyekről nyilvántartást nem vezet, ezért önkéntes adatszolgáltatás szükséges.
1. Az igénylés általános feltétele:
– a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján Felsőzsolcán
bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint
– a 2019. december 31-ig a 65. életévét be nem töltő, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti
súlyosan fogyatékos személynek minősül.
2. Az igénylés további feltétele:
0-18 év közötti lakosok szülője vagy eltartója
– a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM
rendelet 2. mellékletében meghatározott fogyatékosságot

megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos által
kiállított igazolással rendelkezik
– és a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály által kiadott magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozatát bemutatja.
A 18-65 év közötti lakos
– a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály által kiállított
Komplex minősítés eredményéről készült összefoglaló vélemény, valamint a
– fogyatékossági támogatásról vagy a vakok személyi járadékáról szóló éves értesítőt bemutatja.
A támogatást igényelni lehet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal földszint 6. szobájában 2019. augusztus 5. napig,
amely határidő jogvesztő.
A kiﬁzetésre ezt követően kerül sor.
Felsőzsolca, 2019. június 25.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

a FELSŐZSOLCAI GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET IGAZGATÓ
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI MEGTEKINTHETŐEK
a www.kozigallas.hu és a www.felsozsolca.hu
oldalakon, valamint Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ IRTÁSÁRA
Tisztelt Lakosság!
Felhívom a ﬁgyelmüket egy aktuális és
egyben városunk valamennyi lakosa számára
rendkívül jelentős és szükséges feladat elvégzésére, környezetük gondozására, ápolására.
A gondozatlan környezetben akadálytalanul fejlődnek a különböző fűfélék és
gyomok. Ezek virágpora túlérzékenységi
(allergiás) megbetegedéseket válthatnak ki.
Továbbá a szennyezett környezet egészségkárosító hatásának közvetlen vagy közvetett
anyagi következményei is vannak.
A gyomnövények, ezek közül is a parlagfű
irtásának és a pázsitfűfélék rendszeres kaszálásának vagy nyírásának a megelőzés szempontjából rendkívüli jelentősége van.
Az allergén pollen nagyfokú előfordulásának fő oka a lakókörnyezet elhanyagolása, ápolatlansága, illetve a mezőgazdasági
művelésre szánt földek parlagon hagyása, a
nem megfelelő mértékű gyommentesítés. A
parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak,
amikor a gyomnövény már jól felismerhető,
de még nem virágzik. Ezért általában tavaszi megjelenésétől kezdve korai gyomlálással
(gyökérrel együtt történő kihúzással), illetve
tömegesebb előfordulás esetén a virágzás
előtt (június-július) végzett rendszeres kaszálással a leghatásosabb az irtás. Utóellenőrzés mellett az újabb hajtások megjelenése miatt legalább még egyszer a védekezést
szeptember végéig meg kell ismételni.

Környezetünk védelme, a leggyakoribb és
legsúlyosabb tüneteket okozó parlagfű irtása ezért mindannyiunk személyes feladata
és felelőssége gyermekeink és önmagunk
érdekében.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a földhasználó köteles
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
HOGYAN
ÉS MILYEN TECHNOLÓGIÁVAL
IRTHATJUK A PARLAGFÜVET?
Gyomlálás
A parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre,
mert az erős pollenkoncentráció a levegőben
kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell
a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyűben kell végezni.
Kaszálás
A ﬁatal növényeket tömeges megjelenésük
után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény
szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha
ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem
eredményezi a parlagfű kiirtását, mert a nö-

vény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva
újra virágba borul. Általában évente három
kaszálás biztosít megfelelő eredményt.
Vegyszeres gyomirtás
A parlagfű terjedése gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg.
Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan
helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket
és főként gyermekeket semmilyen módon
nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési
fázisban a hatleveles állapotáig hatásos.
Együtt védjük, óvjuk meg legnagyobb értékünket, életünket, egészségünket, gyermekeink jövőjét!
A parlagfű irtásra vonatkozó felhívás elérhető a www.felsozsolca.hu honlapon és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kovács Zsuzsanna s.k.
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy városunkban Ifjúsági Klub, Szülő
Klub és Film Klub működik.
Az érdeklődőket a klubvezetők szívesen fogadják. Felvilágosítás a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető.
Tisztelettel:
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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Szezonkezdés csonka mezőnnyel
A strandpapucsot
stoplis cipőre cserélik ezekben a napokban a megyei
labdarúgó bajnokságban szereplő
csapatok játékosai
és edzői, megkezdődik
ugyanis
a felkészülés a
2019/2020-as bajnokságra. Azonban egy rövid időre álljunk még meg és tekintsünk vissza
az elmúlt szezonra.

a hatodik legjobb, a kapott gólok száma
37, ez viszont a harmadik legkevesebb. A
házi góllövő lista szoros eredményt hozott,
Felemás megítélésű bajnokságként fog hiszen Dávid Ferenc 12, Lippai Gergő 11,
bevonulni a történelemkönyvekbe a megyei Kovács Szilárd és Szárnya Zsolt pedig 9 gólt
első osztály nemrég véget ért idénye. Kez- ért el. A 2019/2020dődött azzal, hogy hosszú évtizedek után as szezon sorsolását
először fordult elő az, hogy nem sikerült július 24-én készítik
teljes létszámmal elindulnia a mezőnynek. el a szövetség székA bajokat tetézte télen az Onga visszalépése, házában, a párosítáígy példátlan módon tavasszal fordulóként sokat következő lapkét csapat volt szabadnapos. A kusza tabella számunkban közölmellett sokszor okozott fejtörést az ellenfe- jük. A jövő évi meleknek a két ﬁókcsapat – Mezőkövesd II., zőny az NB III-ból
Bánhorváti-Kazincbarcika – összeállítása, kieső Cigánd és Sahiszen nem lehetett tudni előre hány vissza- jóbábony, valamint
játszó NB-s rutinnal rendelkező játékos lép a feljutó MVSC,
pályára az amatőr megyei első osztályban. Gönc, Nyékládháza
A pole pozíciót megszerző Ózd az egész trió mellett felkért
futam alatt őrizte vezető helyét, a sor vé- Mezőkeresztes csagén kullogó Szerencs és a hozzá csatlakozó pataival lesz teljes.
Parasznya viszont nem tudott előzni. A két Gratulálunk az elért eredményhez, sok sivéglet között lévő mezőny pedig öldöklő kert a csapatnak a következő szezonban.
csatát folytatott a pozíciókért, amiből a leUtánpótlás
vonalon
bronzkorszak
intés után a Felsőzsolca nem jött ki jól. Hu- köszöntött be. U17 és U19-es csapaszanhat lejátszott bajnokin tizenkét győze- tunk az országos bajnokság III. osztálem és hét-hét döntetlen valamint vereség a lyának Északi csoportjában indult és
mérlege az ötödik helyen befutó csapatnak. rögtön elsőre le is tette a névjegyét. A ﬁaA lőtt gólok száma 57, ami holtversenyben talabb korosztály huszonhét mérkőzésen
tizenhét győzelem
mellett két döntetlen és nyolc vereséggel zárt, hetven
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
rúgott gólra hatvannyolcat kapott.
A 2019. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ 1/2019. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI
Két évvel idősebbek
RENDELETÉVEL A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
is
huszonhétszer
2019. JÚLIUS 22. – AUGUSZTUS 25. KÖZÖTT
léptek pályára, és
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.
mindegyik
találA HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS FENTI IDŐSZAKBAN AZ ALÁBBIAK SZERINT
kozójuk vagy így
BIZTOSÍTOTT: HÉTFŐN: 800 – 1200, SZERDÁN: 1300 – 1700 ÓRA KÖZÖTT.
vagy úgy, de eldőlt,
hiszen tizennyolc
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM!
győzelem
melKOVÁCS ZSUZSANNA S. K. JEGYZŐ
lett kilenc vereség
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a mérleg. A támadósor kilencvenkétgólt
szerzett, míg a mi kapunkba negyvennyolc
alkalommal került a labda. U17-es házi gólkirály Rencsicsovszki Bencs 12 találattal,
utána Orosz Zétény 10, Soltész Bence 8
góllal zárt. U19-es korosztályban Molnár
Dávid lett a győztes 24 góllal, Tirk Dániel
18, Antal Áron 8 alkalommal talált kapuba. Az U16-os gárda egy vereség mellett
kilenc győzelmet aratva magabiztosan
nyert bajnoki címet, maga mögé utasítva
öt riválisát. Gólkülönbségük is meggyőző
64-16, így kijelenthető, hogy méltó helyre
került az aranyérem. Orosz Zétény és Rencsicsovszki Bence ebben a korosztályban
is vezér volt, ezt mutatja 14-14 góljuk, utánuk jönnek a hat gólosok: Hopka Bálint,
Molnár Bálint, Sramkó Krisztofer. U14ben a nyolc csapatos mezőnyben negyedik
lett a Zsolcai csapat, tizennégy mérkőzésen
öt győzelem két döntetlen hét vereség, ötven lőtt hatvanhárom kapott gól a mérleg.
Hancsák Patrik 11, Erős Bence 10, Hankó
Gábor és Kovács Márk Dominik 6-6 alka-

lommal ért el gólt. Minden utánpótlás játékosnak, edzőnek és gyerekek szüleinek is
gratulálunk az elért eredményekhez.
Június 22-én, a városnapon megrendezésre került a hagyományos öregﬁúk
labdarúgó mérkőzés a Felsőzsolca és a Királyhelmec csapatai között. A nagy meleg
ellenére jó iramban kezdődött a találkozó, a vendéglátók gyorsan megszerezték a
vezetést. A folytatásban felváltva kerültek
veszélybe a kapuk, így elmondható hogy
megérdemelt a baráti 3:3-as végeredmény.
Régi problémákat oldottak meg a sportpálya területén a holt szezonban. A fejlesztések között szerepel a hazai és a vendég
kispad ráncfelvarrása, amelyekre új, kényelmes fapadok kerültek, illetve festése
is megtörtént a vas váznak. Óriási segítség
még a két kapu mögött felállított labdafogó
háló felállítása is, amelyekre a kép készítése
óta a háló is felkerült. Ezen fejlesztésekkel
sikerült még komfortosabbá tenni a sportpályát és környezetét.
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Diákmunka
a Bárczay-kastélyban
Nyílt levél ifjú Kollégáimnak!
Kedves Munkatársaim!
A napokban véget ér idei közös munkánk. A hónap legelején
szeretettel vártalak és fogadtalak Benneteket, a régieket és az újakat egyaránt. A várakozásnak boldogsága van! S aminek kezdete
van, annak vége is. A nyári diákmunkát öröm elkezdeni, de még
nagyobb boldogság befejezni.
Érkezésetekre várva, megtöltöttem július hónap mind a négy
hetét tervekkel és elképzelésekkel, feladatokkal és vállalásokkal, s
közben reméltem, hogy társakká válunk a megvalósítás során. A
munka kicsit szórakozás is lesz, hiszen mégiscsak nyári szünet van.
Büszke voltam Rátok, hogy felelősséggel, önszerveződéssel
megoldottátok a könyvtár két termének teljes helycserés átpakolását. Jókedvetekkel megtöltöttétek a kölcsönző csendjét miközben portalanítottátok a könyveket. Mennyi kéz! Kartársakká
váltatok…
A kastélyban táborozó kicsikkel együtt egy fárasztó, de élménydús napot töltöttünk a Vadasparkban, ahol útitársak és játszótársak lehettünk…
Legmeghatározóbb élményem azonban közösségépítő programjaink sora volt. Csatangolásaink az elfeledett temetőben és a
kopjafák mentén, sétánk a Tündérkertben, történelmi utazásunk
a Helytörténeti Kiállítóhely szigetei között. Sorstársakká lettünk, s
majdnem kortársnak éreztem magam…
Köszönöm közös társas játékaink pillanatait és kívánok Nektek
szép nyarat, erős szárnyakat álmaitok, terveitek megvalósításához.
Kitartást, hogy életutatok aurea mediocritas legyen.
Üdvözlettel és a következő találkozás reményében:
Mezei Marianna
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