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

 ÜNNEPÉLYES
FŐEGYHÁZMEGYEI 
TANÉVNYITÓ
AZ EGRI
BAZILIKÁBAN
Főegyházmegyei tanévnyitót tartottak 
augusztus 25-én az Egri Bazilikában.
A köznevelési intézmények pedagógu-
sait és lelkipásztorait Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek köszöntötte. Az új tanévben 
öttel bővülve, szeptembertől összesen 
45 köznevelési intézmény működik az 
Egri Főegyházmegye fenntartásában. 

(BŐVEBBEN AZ 5. OLDALON)

VENDÉGEK ERDÉLYBŐL

Tizennégy nap, 1230 kilométer kerékpár nyergébenTizennégy nap, 1230 kilométer kerékpár nyergében

Magyarkanizsa Önkormányzata idén megszer-
vezte az I. Barátság Kerékpártúrát. Az útvonal 

érintette Magyarkanizsa testvértelepüléseit Magyar-
országon és Szlovákiában egyaránt.

(Részletek a . oldalon)

(A  éves testvér-települési kapcsolatról a . odalon)

Királyunk, kenyerünk 
ünnepén

(Képes tudósítás a . oldalon)
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 1990. februárjában testvér-települési 
kapcsolat jött létre az erdélyi Nyikóma-
lomfalva és Felsőzsolca között. 25 éve en-
nek. A jubileumi évben meghívásunkra 
maroknyi székely: 43 fős csoport érkezett 
városunkba. 

Bár az idő rendkívül rövid volt (augusztus 
13-16.), igyekeztünk tartalmas és vidám prog-
rammal ünnepelni az évfordulót. 

Péntek délelőtt a város néhány nevezetes 
pontját kerestük fel a malomfalviakkal. Ko-
szorút, virágot tettek a kapcsolatot kezdetektől 
ápoló, de sajnos, immár elhunyt személyiségek 
sírjára. Lélekben újra együtt voltunk velük.

Délután Tokajban sétáltunk a belvárosban 
és megcsodáltuk a Tisza-Bodrog találkozását 
a hídról. A bátrabbak a kilátóba is fölmentek, 
megérte a fáradságot. Megnéztük a hegyet 
„alulról” is: Tarcalon a Kovács-pincében bor-

kóstolós vacsora mellett szívből szólt a nóta, 
zengett a pince a szép székely s magyar da-
loktól.

Vidékünk világhírű nevezetessége, a tapol-
cai barlangfürdő várta a társaságot szombat 
délelőtt. Ebéd a Pokol Csárdában volt, utána 

a diósgyőri várba 
látogattunk. Volt, 
aki ekkor szakított 
kis időt a régi csa-
ládi kapcsolatok 
ápolására. Este a 
sportpályán nagy 
találkozós vacso-
rát szerveztünk. 
Erre mindenkit 
vártunk, aki sze-
retett volna talál-
kozni a régi isme-

rősökkel, vagy éppen új barátságokat akart 
kötni. Hála Istennek, sokan jöttek el, és bizo-
nyára jól érezték magukat, hiszen éjfél volt, 
mire kiürült a pálya.

Vasárnap reggel a római katolikus templom 
miséjére mentünk. Mivel a malomfalvi Daniel 
Ernő atya is itt volt, ő végezte a szent misét. 
Ennek keretében Ernő atya hálát adott az Is-
tennek az eltelt huszonöt évben megtapasz-
talt szeretetért, összetartásért, amely nemcsak 
örömökben, de a szükségben és áldozatválla-
lásban is megmutatkozott. Isten áldását kérte 
azokra, akik munkájukkal ezt elősegítették.

A szentmise végén polgármester úr átvet-
te Malomfalva ajándékát: a település zászla-
ját, melyet Ernő atya megáldott. Erősítse ez 
a jelkép a testvéri szeretetet és összetartozást 
számos éven át. (Polgármesterünk is ajándé-
kozott egy Felsőzsolca zászlót Malomfalvá-
nak, melyet szintén a templomban adták át 
Malomfalván, az idei falunapon.)

Mivel e napon görögkatolikus egyházköz-
ségünk Nagyboldogasszony tiszteletére tem-
lombúcsúját tartotta, innen sem maradtak el a 
vendégeink. Bár 
ők mindannyi-
an római katoli-
kus hitűek, nagy 
fi gyelemmel és 
áhítattal vettek 
részt a szertar-
táson. Az pedig 
kifejezetten jól-
eső érzés volt, 
hogy a meghí-
vott vendég pap 
Királyhelmecről 
érkezett, amely 
szintén testvér-
települése Fel-
sőzsolcának. A liturgia keretében Gulybán Ti-
bor parókus atya is hálát adott és áldást kért a 
kapcsolat huszonöt évére. A mise utáni agapén 
volt alkalmuk a híveknek egymással beszélget-
ni, elénekelni az ősi székely himnuszt, (Ó, én 
édes jó Istenem…) és egy Szent István-áldást. 
Jó érzésekkel távoztunk.

No, nem messzire. Az ebéd ugyan a vendég-
látóknál volt, de a búcsúvacsorát a Pokol Csár-
dában fogyasztottuk el. Bár a szemek köny-
nyektől csillogtak itt is, ott is, a búcsú vidám 
volt, és fogadkoztunk, hogy nem marad el a 
viszontlátás. Lesz folytatása a kapcsolatnak 
ezután is. Megvan erre a reményünk, hiszen a 
csapat fi atalodik: 15 olyan vendég volt, aki elő-
ször járt Zsolcán, és 6 olyan család, aki először 
fogadott vendéget Malomfalváról.

Köszönet érte mindazoknak, akik vállalták 
az anyagi és szeretet-áldozatot, hogy ez a test-
vériség éljen és tartalommal teljen meg.

Kun Attiláné

VENDÉGEK AZ ERDÉLYI NYIKÓMALOMFALVÁRÓL

25 éves a testvér-települési kapcsolat
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 Felsőzsolca városa hagyományaihoz híven az idén is megemléke-
zést tartott az egyik legősibb magyar ünnepen, Szent István kirá-
lyunk ünnepén. Ez a keresztény magyar államalapítás, a magyar 
állam fennállásának emléknapja. Az ünnepi beszédet Csöbör Ka-
talintól, választókerületünk országgyűlési képviselőjétől hallottuk. 

A megemlékezésen Felsőzsolca történelmi egyházainak képviselői 
megáldották, megszentelték az erre az alkalomra Jankovics János felső-
zsolcai lakos által sütött kenyeret. A megemlékező műsort a Rozmaring 
és a Férfi  Népdalkör, a Zsolca Táncegyüttes és Kramcsák Jánosné színe-
sítette előadásával. Az ünnep záróeseménye Guly-
bán Tibor görög katolikus parókus közreműkö-
désével, Muzsinszki Nagy Endre festőművész al-
kotásaiból rendezett kiállítás megnyitója volt.

Muzsinszki Nagy Endre Felsőzsolcán született 
1886. február 25-én Nagy András néven. Isme-
reteink szerint 8-10 évig élhetett itt. Rajztudá-
sára, tehetségére hamar felfi gyeltek. 16 évesen a 
pesti iparművészeti iskola díszítőfestészetészeti 
szakosztályán tanult tovább 1902-1907-ig, majd 
Nagybányán, a művészeti szabadiskolán Th orma 
János tanítványa volt. A gyermekkori falusi élet él-
ményei, hangulata, a népi vallásos hitvilág végig-

kísérte hosszú művészi pályáján. Fi-
atal művészként hazajött, az 1900-as 
évek elején kifestette a felépült zsolcai 
római katolikus templomot. Később 
tehetsége messzire repítette, Olaszor-
szágban töltött hosszabb tanulmányi 
időt, ahol művészete új élményekkel 
gazdagodott. Eleinte templomfes-
tészettel foglalkozott (Felzsőzsolca, 
Tokaj, Párdány stb.). Kiemelkedő el-
ismerésben részesült, amikor 1929-
ben kiírt nemzetközi pályázaton 

megbízást kapott egy 18 m2-es templomi mozaik 
kivitelezésére Jeruzsálemben, a Dormitio-bazilika 
altemplomában. Jeruzsálemben, egy másik mun-
kája is hirdeti a nevét, az Agónai (Népek templo-
ma)-bazilika apszisa: Jézus imádkozik a Getsze-
máni kertben. 1939-ben elnyerte a Képzőművé-
szeti Egyesület díját. Még ebben az évben Siófokon 
telepedett le. Ide művészi tervei megvalósításáért, 
a Balaton nyújtotta festői lehetőségek miatt költö-
zött. Siófokon kezdte el és fejezte be élete főművét, 
Én vagyok a világ világossága címmel. Jelen kiállí-

tás is ezekből a bibliai képekből válogat. A 243 darab képből álló sorozat 
az Angyali üdvözlettől kíséri végig Jézus életét, ezek az alkotások a veszp-
rémi Gizella Királyné Múzeum tulajdonába kerültek. A világ számos mú-
zeuma és magángyűjteménye őrzi Muzsinszki Nagy Endre munkáit. 1975. 
január 9-én távozott az élők sorából, Siófokon temették el. Halálának 40. 
évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás 2015. november 30-ig 
lesz látható a felsőzsolcai Bárczay-kastély földszinti kiállítótermében.

Fehér Katalin
igazgató

SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPE
Kenyérszentelés, koszorúzás, kiállítás megnyitás
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 2012 december 22-én kezd-
te meg műsorszórását a 
Dankó Rádió. A 24 órás 
földi sugárzás mellett új 
műsorokat s megjelenést 
kapott, 2013 október 15-től 
pedig elérhetővé vált az Eutelsat 9A 
műholdon is.

A Dankó Rádió fontosnak tartja a hall-
gatókkal való kapcsolattartást, ezért 2014. 
január 27-től kezdődően nótaesteket kez-
dett szervezni a Th ália Színház studió szín-
padán. A Dankó Klub 2015. március 29-én 
„kimozdult“ a fővárosból és Tatabányán 
vendégeskedett.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen be-
lül működő Magyar Nótaszerzők és Éneke-
sek Észak-magyarországi Csoportja a rádió 
indulása óta szoros kapcsolatot tart a szer-
kesztőséggel, így a június 29-én Felsőzsol-
cán megrendezett Dankó Klub műsorán az 
általuk kiválasztott fővárosi nóta- és ope-
retténekesek, zenészek mellett színpadra 
léphet a Felsőzsolcai Férfi  Népdalkör is.

Egyébként már az elaőző (májusi) adásban 
a zsolcai csoport két énekese, Gáspár Anni és 

Dr. Vígh Bertalan mellett Miskol-
ci Balogh Zoltán és zenekara is 
szerepeltek a Th ália Színházban.

Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatának hozzájárulásával 
az est a Rendezvények Házában 

került megrendezésre. Bizonyára a színvo-
nalasnak ígérkező műsor és a 
díjmentes résztvétel erdemé-
nyeként – no meg a két rádió-
adóban két hétig tartó hírverés 
hatására – rekordszámú nézőt 
fogadott a csarnok.

Az est háziasszonya, mű-
sorvezetője Erdélyi Claudia 
adásmegnyitó köszöntőjét úgy 
kezdhette, hogy ilyen nagy lét-
számú klubuk még sohasem 
volt több, mint nyolcszázan vár-
ták, hogy kezdődjön a műsor.

Lakatos Miklós és zenekara 
önálló blokkal indította  a közel 
kétórás műsort. A nagyszerű prímás muzsi-
kus dinasztiába született, a Rajkó zenekarral 
a világ szinte valamennyi országába eljutott.
23 évesen zenekart alapított, akikkel a világ 
előkelőségeinek játszott Svájcban, Párizs-

ban, az Amerikai 
Egyesült Álla-
mokban és 1998-
ban fellépett a vi-
lághírű karmester, 
Zubin Mehta új-
évi koncertjén.

Egy kiváló 
szubrett produk-
ciójával folyta-
tódott a műsor. 
A Bársony Rózsi 
díjas Teremi Trixi 
először szólószá-
mokkal lépett 
színpadra. A sok-
oldalú művész-

nő a magyar színházakon kívül többször 
vendégszerepelt a világ több országában.

A következő fellépő Bozsó József volt,
sztepptáncosként kezdte pályafutását, 
majd több művészeti ágban is kipróbál-
ta tehetségét. Sokat szerepel külföldön, 
újabban rendezőként is dolgozik és a

Magyar Zenés Színháznak az 
igazgatója.

Természetesen e két kiváló 
énekes népszerű kettősökkel is 
szórakoztatta a szép számú és 
lelkes közönséget.

Az operettblokkokat köve-
tően a műsorvezető Erdélyi 
Claudia kedves szavakkal kö-
szöntötte a 27 éve működő Férfi  
Népdalkört, és méltatta pálya-
futásukat, eredményeiket, akik 
két dalcsokorral, bogácsi és csi-
kós dalokkal mutatkoztak be e 
publikumnak.

Az ezt követően színpadra lépő ven-
déget a cigánydalok királynőjeként mu-
tatta be az est háziasszonya. Bangó Mar-
git zenész családba született, 17 évesen 
tűnt fel egy tehetségkutató versenyen. 
Több mint tíz évig volt a 100 tagú cigány-
zenekar szólistája, Kossuth- és Magyar 
Örökség-díjas művész. Produkcióját, mely 
magyar nótákból és cigánydalokból állt
a közönség nagy tapssal, hálás ünneplés-
sel fogadta.

A helyszínen és a későbbi napok során 
kapott visszajelzések, közönségvélemé-
nyek arra biztatják az Együtt Felsőzsolcá-
ért Egyesület vezetőit, a rendezvény szer-
vezőit, hogy folytassuk ilyen jellegű tevé-
kenységünket. 

Amikor köszönőleveleket írtunk az 
MTVA vezetőinek, és a Dankó Rádió 
munkatársainak javasoltuk, hogy a Dan-
kó Klub záróadása minden évben Felső-
zsolcán legyen. 

A Dankó Rádió Felsőzsolcán
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VENI SANCTE 

 Főegyházmegyei tanévnyitót 
tartottak augusztus 25-én az 
Egri Bazilikában. A közneve-
lési intézmények pedagógusait 
és lelkipásztorait Dr. Ternyák 
Csaba egri érsek köszöntötte.

Az új tanévben öttel bővülve, 
szeptembertől összesen 45 közne-
velési intézmény működik az Egri 
Főegyházmegye fenntartásában. 

Az érsek szentbeszédében Jézust mint pedagógust állította a hallgató-
ság elé, aki tanítványai kérdésére („Ki a legnagyobb a mennyek orszá-
gában?”) a gyermekekre mutat.  A külső növekedés mellett az érsek a 
belső, kegyelmi életben való érlelődésre helyezte a hangsúlyt, felhívva 
a fi gyelmet arra, hogy az iskola és a pedagógusok feladata és hivatása 
abban rejlik, hogy belsőleg felnőtté nevelje a gyermekeket. Az idén ki-
emelten fontos az iskolák számára a családi életre való nevelés, amely
Dr. Ternyák Csaba szerint a szeretetben, hűségben és az egymásért 
vállalt felelősségben rejlik.  Bíró László a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia családreferens püspöke a családi életre való nevelésről 
szólva Ferenc pápára hivatkozva fi gyelmeztetett, hogy a legtöbbet 
akkor tehetjük a házasságért, ha tiszta fogalmakkal beszélünk a té-
máról, ha elkülönítjük egymástól, mi a házasság, és mi nem az. A há-
zasság mint két megkeresztelt ember közötti kapcsolat szentségének 

megőrzése.
 A szentmisét követő szakmai 

előadók között volt Pölöskei 
Gáborné, a köznevelési intéz-
ményrendszer fejlesztéséért 
felelős helyettes államtitkár, 
aki bemutatta az elkövetkező 
évek intézményi fejlesztéseire 
vonatkozó terveket. Ezek kö-
zül kiemelte az óvodai oktatás 
hároméves kortól való beve-
zetését, az úgynevezett területi 
iskolaközpontok létrehozását, 
illetve az iskolákban a 9. évfo-
lyam indítását. 

A szakmai előadások után az idén nyugdíjba vonu-
ló igazgatókat köszöntötték, majd a Szent Gellért-dí-
jakat adta át az érsek. A veni sancte ünnepség végén 
Dr. Ternyák Csaba egri érsek hivatalosan is megnyi-
totta a 2015/2016-os tanévet az egyházmegye közne-
velési intézményei számára.

A tanévnyitón a Szent István Katolikus Általános 
iskola tanári karával és lelki vezetőjével Zajacz Ernő 
atyával együtt részt vett Dr. Tóth Lajos polgármester 
is. Az érsekkel folytatott kötetlen beszélgetésük alkal-
mával a polgármester az egyházi tulajdonban lévő 
Muzsinszki Nagy Endre hagyatékból egy zsolcai ál-
landó kiállítás létrehozásához kérte az egyházi vezető 
segítségét és támogatását. 

Főegyházmegyei tanévnyitó az Egri Bazilikában
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Villámcsapás,
két sérült

Augusztus 5-én, kora délután szá-
raz vihar volt Felsőzsolcán. Villám 
csapott a Hősök terén álló, közel 40 
éves fába. A letört darabok egészen 
a Pokol Csárdáig repültek, nagyobb 
ágak pedig egy ott parkoló autóra
estek. A fa alatt két miskolci fi atal 
férfi  is tartózkodott a villámcsapás-
kor, őket a mentőszolgálat a megyei 
kórházba szállította. A balesetnek 
több szemtanúja is volt, ők hívták a 
mentőket is.

A rendőrség helyszínbiztosítása 
mellett a B.-A.-Z. Megyei Katasztró-
favédelemi Igazgatóság tűzoltói kosa-
ras járműből vágták vissza a villám-
csapásban megrongálódott fát. A két 
férfi t 48 órás megfi gyelés után enged-
ték haza a kórházból.

A felsőzsolcai görög katolikus templomban 
ária- és dalestet szervezett az egyházközség. 
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézetének hallgatója, a görög katolikus 
egyházközség kántora 
Forgács Péter állt a 
közönség elé. Zongo-
rán kísérte Flach An-
tal csembaló művész, 
a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola ta-
nára. Forgács Péter 
négy éve kántor Fel-
sőzsolcán és nem elő-

ször kalauzolta a közönséget a komolyzene 
világába. Az esten előadták az orosz romanti-
ka vallásos szerzeményeit, barokk oratóriumo-
kat, de repertoárjukban a bécsi klasszikus zene-

szerzők műveit is meg-
szólaltatták. Német, 
szerb, orosz és bolgár 
nyelven is énekelt. A 
dalestet a görög ka-
tolikus egyházközség 
templom búcsúja az 
Istenszülő Szűz elszen-
deredésének és meny-
nybevételének tisz-
teletére szervezték.

Magyarkanizsáról Zsolcára

Hét testvérváros, 14 nap, 1230 km - Magyar-
kanizsa Önkormányzata idén megszervezte az
I. Barátság Kerékpártúrát. Az útvonal érintet-
te Magyarkanizsa testvértelepüléseit Magyaror-
szágon és Szlovákiában egyaránt. A magyarka-
nizsai Természetjáró Egyesület tagjaihoz idősek 
és fi atalok, amatőr és profi  bringások is csatlakoz-
tak. Csapatépítő túrákkal készültek a több mint ezer kilométeres útra. Felsőzsol-
cára Egerből Andó Ágnes kerékpáros kísérte a résztvevőket, ő diktálta az iramot.

A következő állomás Király-
helmec volt, ahonnan a pihe-
nőnap után Felsőzsolcára ér-
keztek vissza.

A szervezők szerint nagy 
kihívás volt a távot teljesíteni, 
kitartásra és összetartásra volt 
szükség, de a sikerre való tekin-
tettel várhatóan jövőre is szer-
veznek majd ehhez hasonló 
kerékpártúrát.

I. Barátság Kerékpártúra

Ária- és dalest a görög templomban 
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2015 augusztus Zsolcai Hírmondó Sport

 Vége a nyári pihenésnek, elrajtolt a fut-
ballidény a megyei bajnokságokban is.

Nem csak a trópusi hőség miatt izzadtak 
az FVSC játékosai a felkészülési időszak-
ban, hiszen Sándor Zsolt a csapat edzője 
intenzív munkára fogta őket. Az edzések 
mellett természetesen felkészülési talál-
kozókon is lemérhető volt hogyan halad 
a csapatépítés, a szurkolóknak pedig nem 
kellett csalódniuk. Játszott a csapat maga-
sabb (Putnok NB III) és alacsonyabb osz-
tályú (Szirmabesenyő megye II.) csapat 
ellen is, és játékával nem okozott csalódást. 
Akik fi gyelemmel követték az edzéseket 
és az edzőmérkőzéseket találkozhattak ré-
gi-új játékosokkal a keretben. A névsort 
egy rutinos kapussal, felnőtt futsal váloga-
tottságig is eljutó Pallai Gáborral kezdjük, 
aki számos környékbeli településen meg-
fordult már, hozzánk Szabolcs megyéből 
igazolt. A középpályára három régi ismerős 
és egy új fi ú is érkezett: Bodnár Dávid, aki 
- bő tíz évvel ezelőtt már játszott Zsolcán 
– Tállyáról jött kölcsönben, szintén innen 
érkezett Szárnya Zsolt, visszatért a csapat-
hoz Asszony Béla Abaújszántóról, valamint 
Staviarszky Zoltán is, ő Bőcsről tért haza. 
A csatársorba a fi atal és nagy reménységű 
Dávid Ferenc érkezett, ő a tavaszi szezont 
Mádon töltötte. 

A felkészülés tehát jól sikerült és ez meg-
mutatkozott az előadáson is. Az első for-
dulóban Sátoraljaújhelyen lépett pályára a 
csapat, ahol rögtön az első percben Halder 
Péter révén megszerezte a vezetést. A haza-
iak csak pontrúgásokkal próbáltak veszélyt 

teremteni, de a mieink kézben tartották a 
mérkőzést. Egy óra elteltével Halder meg-
duplázta saját és a csapat góljainak számát 
is. A zempléniek ugyan a mérkőzés hosz-
szabbításában szépítettek, de többre már 
nem futotta erejükből. Az FVSC 2-1 arányú 
győzelemmel rajtolt.  

FVSC – Bogács
4-0

Egy hét múlva már hazai pályán mutat-
kozott be a csapat és szolgálta ki szurkolóit. 
Remek második félidei játékával az FVSC 
kiütötte ellenfelét, hiszen Halász (2), vala-
mint Dávid és Berecz góljaival 4-0 arány-
ban győzött. Szép volt fi úk!

Arany Fácán Megyei I. osztály 2015/2016

1. forduló: 2015.08.15. 17.00   Sátoraljaújhely – FVSC (1-2)
2. forduló: 2015.08.23. 17.00   FVSC – Bogács (4-0)
3. forduló: 2015.08.30. 17.00   Bánhorváti – FVSC (3-4)
4. forduló: 2015.09.06. 16.30   Szerencs – FVSC 
5. forduló: 2015.09.13. 16.30   FVSC – MVSC 
6. forduló: 2015.09.19. 16.00   Edelény – FVSC 
7. forduló: 2015.09.27. 16.00   FVSC – Sárospatak 
8. forduló: 2015.10.03. 15.00   Encs  - FVSC 
9. forduló: 2015.10.11. 15.00   FVSC – Ózd 

10. forduló: 2015.10.18. 14.30   Nagybarca – FVSC 
11. forduló: 2015.10.25. 13.30   Felsőzsolca – Bőcs 
12. forduló: 2015.10.31. 13.00   Sajóbábony – FVSC 
13. forduló: 2015.11.08. 13.00   FVSC – Onga 
14. forduló: 2015.11.14. 13.00   Mád – FVSC 
15. forduló: 2015.11.22. 13.00   FVSC - Tokaj 

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Rajt a megyei bajnokságbanHIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság

oldalain!
Együttes, több heti 
megrendelés esetén

jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:
info@zsolcatv.hu

ÉRTESÍTÉS ÁRAMSZÜNETRŐL
Értesítjük Felsőzsolca Kőrösi Cs. S. 1-45, 2-48,

Rétföld 2-74, 1-47, Almáskert 12-22, 11-21, Kazinczy 1-67, 
Kavicsbánya 22-34, Vörösmarty 2-18, Toldi 12-30, 63-89 úton 

lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karbantartás miatt

az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk
2015. 09.08-án (kedden) 07.30-15.30 óráig,

2015. 09.09-én (szerdán) 07.30-12.30 óráig és
2015. 09.10-én (csütörtökön) 07.30-12.30 óráig.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves fi gyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt

befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

ÉMÁSZ NyRt. Miskolci Régió

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK. 

ONGAI SZESZFŐZDE
augusztus 20-ával megkezdte

folyamatos üzemelését

BÉRFŐZÉSI DÍJ SZESZADÓVAL
3.100 Ft/hektoliter fok

(2 liter 50 fokos pálinka)
1.550 Ft/liter

IRATKOZNI:
augusztus 20-tól a helyszínen
hétfőn és szerdán 8.00-13.00
pénteken 13.00-18.00, vagy a

06-30-362-7110,  06-30-853-2181
telefonszámokon

napközben bármikor

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
06-30-219-4290    06-30-219-4292
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Közélet 2015 augusztusZsolcai Hírmondó

HIRDESSENHIRDESSEN

A  ZSOLCATV és aA  ZSOLCATV és a
ZSOLCAI  HÍRMONDÓZSOLCAI  HÍRMONDÓ

REKLÁM REKLÁM 
FELÜLETEINFELÜLETEIN

Bővebb felvilágosítás 
a Szerkesztőség elérhetőségein

kérhető!

w w w. z s o l c a t v. h u
i n f o @ z s o l c a t v. h u

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050

Szerkeszti: 
a ZsolcaTV Nonprofi t Közhasznú Kft .

Főszerkesztő: 
Németh Csaba

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

Készült:
Dominium Bt. – Miskolc

Lapunk legközelebb
2015 szeptemberében jelenik meg.

E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu
ISSN 1587-7310
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