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Az Államalapító
Szent István ünnepe

Felsőzsolcán
RÉSZLETES, KÉPES BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

A 2018. augusztus 
20-i ünnepen
a zsolcaiakat

a római katolikus 
templomban
színes ünnepi 

program várta. 

Az ünnepi hangulat 
pillanatképekben.

„A nép papja
szeretnék lenni...”
Interjú Deli Lajos plébános atyával, aki komoly
tervekkel érkezett Zsolcára. – A -. oldalon 

Tájékoztató a téli rezsi-
csökkentéssel kapcsolatban

Az 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határo-
zat) 1. pontjában foglaltak alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés 
nyújtható be.
Kérem, hogy a kitöltött adatlapot mielőbb szíveskedjenek eljuttatni a Felső-
zsolcai Polgármesteri Hivatalhoz (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.), 
de legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jog-
vesztő.
Bővebb tájékoztató a www.felsozsolca.hu-n található.
Az „Igénybejelentő nyilatkozat” példányát betétlapként megtalálja a Zsolcai 
Hírmondóban.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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 „Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
 De főképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!”

2018. augusztus 20-án Államalapító Szent István ünnepén 
a zsolcaiakat a római katolikus templomban zenés ünnepi 
műsorra várták. 

A moldvai csángók körében a középkorban keletkezett magyar 
népi imádságos ének kezdősoraival köszöntötte az ünneplőket Me-
zei Mariann. Köszöntőjében utalt arra, hogy 1083-ban, augusztus 
20-án avatták szentté „Isten hű sáfárát” a fehérvári bazilikában. Az 
azóta eltelt csaknem 
ezer évben „Szent 
István napja valami-
képpen úgy helyez-
kedik el a magyar-
ság köztudatában, 
mint a karácsony, a 
húsvét, a pünkösd...” 
- fogalmazta meg 
Krúdy Gyula böl-
csen. „Egy olyan nap, 
amelytől mindenki 
vár valamit. Még az is, akinek egyébként nem sok várnivalója van.” 
Szokásunk nevezni őt az ország alapjának, népünk apostolának, 
ki „Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba.” Szent István király 
„Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban to-
ronyszökkentő, férfi as hitét.” Elszántsága a kemény harcokban, ál-
lamférfi úi bölcsessége a békésebb időkben országot teremtett egy 
népnek. Homlokán dicskoszorú, mely tetteiből van fonva. Szent 
jobbja törvényt hozott, kardja országot szerzett, jámborsága egy 
egész népet térített meg. Koronája egy a magyar nemzettel. Vég-

rendelete szerint ajánlotta országát, 
népét Szűz Mária oltalmába.

Jancsó Dóra, Varga Andrea és Cse-
lepák Balázs színművészek előadásá-
ban az Ave Maria, az István a király 
és a Honfoglalás több, jól ismert da-
lát hallhatta a közönség, akik felállva 
tapsolták meg a művészeket a temp-
lomban.

Csöbör Katalint, térségünk or-
szággyűlési képviselője ünnepi be-
szédében úgy fogalmazott, nem sok 
nemzet mondhatja el magáról, hogy 
az általa alapított államnak 1000 éves 
múltja van. – Egy nemzet jelentősé-
ge nemcsak a lakott területének a 
nagyságán, a népességének számán 

mérhető. Múltja, történelme is adhat neki erőt és tartást – hang-
súlyozta ki az országgyűlési képviselő. Csöbör Katalin a jelenkor 

problémáiról is beszélt: mint mondta, a 
világot uralni akaró nagy gazdasági és 
pénzügyi hatalmak mindent megtesznek 
hatalmuk még nagyobb kiterjesztéséért, 
melynek Európa, és benne Magyarország 
a legnagyobb akadálya. – Kötelességünk 
megvédeni Európát és benne Magyaror-
szágot. Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy 
a történelem során nemzetek vittek véghez 
igazán nagy dolgokat, és azok alkottak ma-

radandót, akiknek volt hazájuk, és büszkék voltak erre – hangoz-
tatta az országgyűlési képviselő.

A vallástörténészek szerint az első imádság, ami valaha elhangzott, 
hálaima lehetett. Egy sóhajtva kiszakadt „Köszönöm”. Szent István 
ünnepéhez jóval későbbi időkben társult az aratásért, a termésért 
hálaadás, illetve az új kenyér szentelése. Reményik Sándor versében 
a „Mindennapi kenyerünk – egy 
nép szájában betevő falat. Nem 
hívságos ünnepi lobogó, nem 
cifraság a szűrön, és nem sujtás a 
magyarkán, hanem lelki táplálék 
az éhező szíveknek és asztaláldás 
mindenki asztalán(…), amiben 
benne van az újrakezdés magja, 
benne van a harchoz új erő, - és 
benne van az élet maga.”

A történelmi egyházak képvi-
selőit, Alexa Gábor református 
lelkész, Gulybán Tibor görög ka-
tolikus esperes és Deli Lajos ró-
mai katolikus plébános mondtak 
áldást és szenteljék meg az új kenyeret, amit a hagyományoknak 
megfelelően Dr. Tóth Lajos polgármester szegett meg.

Az ünnepre Blázsevics János (balról) önkéntes és áldozatos mun-
kájának köszönhetően megújult és ünneplőbe öltözött az iskola 

udvarán álló Szent István emlékmű. 
A templomi ünnepséget követően 

a Bárczay-kastélyba, nyílt meg Tóth 
Lajos természetfotós (alul) munkái-
ból az „Ezerarcú 
természet” című 
kiállítás, amely 
hazánkban, Er-
délyben és a 
tengeren túlon 
készült fotóiból 
válogat. A tárlat 
szeptember 27-
éig tekinthető 
meg.

A haza múltja tartást
és hitet ad a nemzetnek
Az Államalapítót ünnepelte Felsőzsolca

Az ünnepségről készült 
összeállítást megnéz-
heti a ZsolcaTV you-
tube csatornáján az 
alábbi QR kód haszná-
latával is.
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Először 2016-ban Karcag alpolgármeste-
re, Kovács Szilvia ötletgazda javaslatára hir-
dették meg a „Magyarország legszebb kony-
hakertjei „országos programot. Felsőzsolca 
ismét az elsők között jelentkezett a pályá-
zatra, tájékoztatta lapunkat dr. Tóth Lajos, a 
város polgármestere:

„Ahogy a program célját meghatároz-
ták: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, 
rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítsanak ki konyhakertet, gondozzák 
azt, termesszenek benne maguk és család-
juk számára minél több konyhakerti zöld-
séget, gyümölcsöt, azonnal meghirdettük a 
pályázatot. Városunk lakói mindig szívesen 
vesznek, vettek részt hasonló kezdeménye-

zésben, és örömünkre szolgál, 
hogy az első évben éppen a te-
lepülésünk pályázói nyertek. Az 
idei már a harmadik év, amikor 
részt veszünk a programban, 
szerencsések vagyunk, hiszen 
Felsőzsolca híres a bolgárkerté-
szeiről, így az esélyeink is jók.”

Karamarinov Jordanka bol-
gárkertész, zöldséges, helyi szervező lapunk-
nak ekképpen beszélt a pályázatról:

„Több nevezési kategória van, az erké-
lyen kialakított balkonvirágoktól a zártkerti 
zöldség és gyümölcstermesztésig, vagy ép-
pen a közösségi szervezetek által megművelt 
kiskertekkel is pályázhatott, aki akart. Az 

idei programban résztvevők közül érdemes 
kiemelni azt a pályázót, aki még a nagyszü-
lei által telepített, „őshonos”, ma is csodála-
tos termést hozó gyümölcsfákkal nevezett.

Eredményhirdetés szeptember közepén 
lesz, mi magunk is bízunk a sikeres szerep-
lésben.

„A legszebb konyhakertek” címért versenyeznek„A legszebb konyhakertek” címért versenyeznek
        a felsőzsolcai bolgárkertészek        a felsőzsolcai bolgárkertészek

A gyermekek azért látják 
a csodát, mert keresik azt. 
„Nem is az a kérdés, hogy 
hisz-e benne, mit gondol 
róla, hanem az, hogy él-e 
vele.” (Boldizsár Ildikó) A 
gyermekek tervek vagy el-
várások nélkül rácsodál-
koznak minden pillanatra. 
A pillanat lenyűgözi őket és 
azt akarják élni. 

Augusztus végén a már 
hagyománnyá vált nyári 
könyvtári táborunkba nagy 
izgalommal és kíváncsiság-
gal érkeztek a táborba visszajáró és új gye-
rekek. A Bárczay-kastély termei megteltek 
csengő gyermekhangokkal, mint apró kis 
igazgyöngyök gurultak szerteszét. Rég nem 

látott barátok találkozása és új ba-
rátságok kialakulása vette kezdetét. 
Célunk volt, hogy hasznos szóra-
kozást tudjunk nyújtani számukra 
a nyári szünet utolsó hetében. Já-
tékos feladatokkal, író-olvasó ta-
lálkozóval igyekeztünk felkelteni 
az érdeklődésüket az olvasás iránt, 
kézműves foglalkozások-
kal fejleszteni a kreatív 
képességeiket, sportve-
télkedőkkel ösztönözni 
őket a mozgásra. Kirán-
dulással színesítve a heti 
programokat feladatunk 
volt, hogy megismerjék 
bolygónk más állatait, új 
ismereteket szerezzenek. 
A gyerekek a GAMESZ 
Majorban megismerkedtek a ba-
romfi udvar lakóival, kecskéket ete-
tettek. Az újonnan elkészült sajtü-
zemben megnézték, hogy hogyan 
készül a sajt, a joghurt. A Sajó par-
ton sétálva kavicsokat gyűjtöttünk 
a délutáni kézműves foglalkozás-
hoz. A Nyíregyházi Állatparkban 
különleges tölgyerdőben sétálva 
fi gyeltük meg, hogy hogyan élnek a 

világ különböző vidékein az állatok. A tábor 
utolsó napján Telegdi Ágnes írónő-termé-
szetfotós látogatott el a gyerekekhez. Az írónő 
saját élményeiből válogatott, legszebb fotói-

val illusztrált, projektoros vetítéssel, mesésen 
hangzó igaz történetei elevenedtek meg. A 
gyerekek a tartalmas előadás után tematikus 
kézműves foglalkozáson vettek részt. Az ér-
deklődő gyerek Telegdi Ágnes írónő helyszí-
nen dedikált mesekönyveiből vásárolhattak. 

Felejthetetlen élményekkel, sok nevetéssel, 
új barátságok köttetésével, új ismeretek szer-
zésével telt el a hét. Legtöbben úgy távoztak, 
hogy jövőre is szeretnének részt venni a nyári 
 könyvtári táborban. 

Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár mb. könyvtárvezető

JÁTÉK A KASTÉLYBAN
„A játék. Az különös. // Gömbölyű és gyönyörű, // csodaszép és csodajó,

nyitható és csukható, // gomb és gömb és gyöngy, gyűrű.
Bűvös kulacs és gyertya lángja, // színes árnyék, ördöglámpa.”

(Kosztolányi Dezső: A játék)
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Ez év augusztus első napjától Deli Lajos 
plébános atya teljesít szolgálatot a Felső-
zsolcai Keresztelő Szent János születése 
katolikus templomban.

 Szeretettel köszöntöm plébános atyát a 
városban igaz, Önnek nem annyira is-
meretlen ez a környék?
Valóban nem ismeretlen helyre jöt-

tem, hiszen hosszú ideig tevékenyked-
tem Felsővadászon és Bogácson is, így 
mint monoki születésű, nem ismeretlen 
a környék.

 Milyen érzés volt ideérkezni, hiszen
ezt megelőzően Eger-Lajosvárosban 
volt, majd 13 évig plébános, de Rómá-
ból hazatérve tanított is a Hittudomá-
nyi Főiskolán, de erre engedelmével 
majd még visszatérünk a beszélgeté-
sünkben.

Tájanként is változik az embereknek a 
hozzáállása, milyensége, de én úgy gondo-
lom, hogy egy papnak mindig az emberrel 
kell foglalkozni és tudomásul kell venni, 
hogy tájegységenként minden népcsoport 
kicsit másabb.

 Milyen a mai generáció, hiszen sokan 
nőtünk úgy fel, hogy a hit, a templom, a 

vallás nem nagyon volt jelen, vagy nem 
lehetett jelen az életünkben?
Az Istenre szerintem mindig fogéko-

nyak az emberek, akkor is, ha a minden-

kori hatalomnak nem is tetszik. Igaz szü-
lőfalum, Monok különleges helyzetben 
volt, mert amikor én általános iskolába 
jártam, ott már a hatvanas években volt 
hitoktatás, de hogy mit kellett szenvedni a 
szülőknek azért, hogy, beírassák, a gyere-
küket hát egy szem Anyám erről regénye-
ket tudna írni, és nem szívesen találkoz-
tunk vele azon a napon – bocsánat a ki-
fejezésért –, amikor Ő egy tanbeíratásból 
hazajött, mert akkor ideges volt. Akkor ezt 
nem igazán értettük még.

 Ön kiskorától elég sokat mozgott a helyi 
templom körül.

Kezdettől fogva ministráns voltam, 
olyan – mai felfogás szerint óvodás kortól 
– ott nyüzsögtem a helyi plébánián, ér-
dekesnek, szépnek találtam azt a világot. 
Biztos innen kezdődött valahol a papi 
hívatás felé vonzódásom. Mindig csodá-
lom azokat a kollégákat, akik azt mesélik, 
hogy na most volt egy pont az életében 
és erre megyek, én erre rácsodálkozok, ez 

szerintem folyamat, az én életemben leg-
alábbis az volt.

 Milyen hatással volt Önre Róma hiszen 
két évig ott folytatta a tanulmányait?

Én szerencsésebb voltam, mert harma-
déves kispap koromban egy zarándoklaton 
részt vehettem, az akkori hatalom valami-
ért megengedőbb volt, hangsúlyozom ez a 
’70-es években történt. Az én római tanul-
mányutam ettől furcsább, mert az nem a 
városról szólt, hanem a tanulásról és hát 
ráadásul már 44 évesen, tehát elég későn 
jutottam ki Rómába, tehát én akkor aza-
latt a két év alatt Rómából túlon-túl sokat 
nem láttam. Hogy mit adott nekem Róma? 
Biztos, hogy már a legelső utazásomkor 
kispapként, amikor átéltem azt a csodát, 
hogy  legalább százezer ember találkozott 
akkor VI. Pál pápával, az egy csoda volt. 
Azt az élményt hozta a számomra, hogy az 
egyház több mint a falum, több mint egy 
város, az az egész világ, mert ott a téren 
különböző nyelveken imádkoztak, énekel-
tek az egy felejthetetlen élmény volt a szá-
momra, megtapasztalása annak, hogy az 
egyház az egész világra kiterjed .A vérta-
nuk városa , a csodálatos építészet, mind-
mind felejthetetlenné teszi az ott töltött 
éveimet.

 41 éve szentelték pappá, mire emlékezik 
úgy vissza, hogy nem minden volt jó, 
vagy nem minden úgy alakult, ahogy 
szerette volna?

Ez egyértelmű, hiszen néha hullámzik az 
ember élete. Nekem kicsit ilyen nehéz idő-
szakom volt a 44 éves koromban Rómában 
töltött idő, mert olaszul nem tudtam és 
bizony a tanulás is nehezebben ment egy 
kicsit idősebb fejjel. Mindig kicsit nehéz az 
indulás, amikor új helyre kerül az ember. 
Fel kell mérni a lehetőségeket, meg kell 
ismerni az embereket, fel kell készülni új 
kihívásokra.

 A papok élete kicsit katonás, hiszen Ön 
13 év egri szolgálat után került Felső-
zsolcára. Hogyan történik egy ilyen 
váltás?
Minden papszentelésnél az eskü szöve-

gében, az engedelmességi fogadalomban 
benne van, hogy az újonnan fölszentelt-
nek, mostantól kezdve a főpásztornak az 
akarata egyben az Istennek az akarata is. 
Én ebben hiszek, hogy végsősoron nem a 
főpásztorom küldött ide is hanem az Is-
tennek az akarata, habár a papíron hozott 
döntést a főpásztor hozza meg. Mi ebben 
a logika? Nincs benne logika, az Istennek 
olyan logikája van, amit mi emberek nem 

Felsőzsolcát szolgálom katolikus plébánosként

„A NÉP PAPJA
SZERETNÉK LENNI...”

ÉLETÚTJA

Született: Monok, 1954. 02. 09.
Pappá szentelték: 1977. 06. 19.

Szolgálatai:

1977–1979. Sárospatak, káplán;
1979–1981. Sátoraljaújhely I. káplán;
1981.  Fegyvernek, plébániai kormányzó;
1981–1994. Felsővadász, plébános;
1994–1998. Bogács, plébános;
1998–2000. Róma, tanulmányi szabadság;
2000– 2005. Sárospatak, plébános, fő-

esperes;
2005– 2018. Eger-Lajosváros, plébános;
2005– 2018. Egri Hittudományi Főiskola, 

teológiai tanár;
2018.08.01-től Felsőzsolca, plébános.

Címek:

1995– érseki tanácsos;
2006- c. apát
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értünk, én sem értem, de elfogadom, 
mert erre esküdtem.

 Milyen érzéssel érkezett ide Felsőzsol-
cára, hogyan fogadták?
Ismertem a várost, igaz a nagy árvíz 

hírei bejárták az országot és én is iz-
galommal, aggódással fi gyeltem a tele-
pülés sorsáról szóló híreket. Örültem, 
amikor megtudtam, hogy ide kerülök. 
Amilyen szeretettel fogadtak itt az felér 
egy csodával. Tényleg nehéz otthagyni 
egy helyet 13 év után, de ahogy ide ke-
rültem, sorra értek a meglepetések. A 
hívek a katolikus iskola, a városvezetők 

igazi barátként fogadtak. Had meséljek 
el egy kedves esetet: ahogy idekerültem, 
Dr. Tóth Lajos polgármester úr felhí-
vott az egyik este, hogy menjünk vacso-
rázni együtt, akkor voltak itt a székely 
testvérek vendégségben. Legyek őszin-
te: nem akartam menni, de polgár-
mester úr hajthatatlan volt elvitt ma-
gukkal és végül csodálatosan éreztem 
magam. Nagyon kedves baráti estet 
töltöttünk el, és talán nem túlzok, ha 
azt mondom: barátságba keveredtünk 
a polgármester Úrral. Az a kedvesség, 
ahogyan itt fogadtak az kész csoda, a 
hívek részéről is.

 Itt voltam én is a templomban au-
gusztus 20-án az ünnepi kenyérszen-
telésen, és jó érzés volt hallani hogy 
Csöbör Katalin a térség országgyűlési 
képviselője és Dr. Tóth Lajos polgár-
mester úr is külön köszönetet mon-
dott azért, hogy a templom befogadta 
az ünnepséget.
Szent István az egyház szentje és ma-

gyarságunknak egy fontos személye, akit 

nem befogadni bűn lenne. Tehát én pont 
az ellenkező irányból indultam ki: ami-
kor érkezett a felkérés, hogy esetleg az 
ünnepség itt lenne a templomban én azt 
mondtam, hogy ha ezt nem tesszük meg, 
akkor követünk el hibát, bűnt.

 Térjünk még vissza Egerhez egy mon-
dat erejéig. A bemutatkozásnál szó 
esett arról, hogy tanított.
Erkölcsteológiát, morálteológiát taní-

tottam, ez volt a fő tárgyam és volt még 
egy tárgyam az úgynevezett kazuiszti-
ka, ez a gyóntatásra való felkészítése a 
hatodéves szentelés előtt álló kispapok-

nak, eseteket kellett elemezgetni, 
hogy a gyóntatásban az újonnan 
fölszenteltek, hogy fogják ezt ke-
zelni. Ez egy nagyon gyakorlati 
tárgy.

 Annyi kis komolytalanságot 
megenged az egyház, hogy 
amikor az egyik ismerősöm-
nek említettem, hogy jövök 
ide, és Ön a gyóntatás tu-
dományának egyik mestere, 
akkor az illető azt javasolta, 
hogy gyónjak meg, de való-
színű, hogy a plébános atyá-
nak annyi ideje nincs, mint 
amennyi vélt bűnöm van!
Hozzáteszem, gyorsan a plébá-

nosnak mindig van ideje gyónta-
tásra, mert a legfontosabb az em-
ber életében hogy az Isten szereti 

és irgalmas hozzá és mindig megbocsát. 
Ez az, amire úgy gondolom, hogy egy 
papnak mindig ideje kell, legyen. Az 
ismerőse kérdésére is válaszolva: nincs 
időkorlát a gyónásban, tehát ahogy 
ajánlották Önnek a két napi hidegéle-
lemmel felszerelkezést, ha túlzás is, de 
soha nem korlátozzuk azt, aki meg sze-
retne tisztulni, és Istennel megbékélni 
óhajt. Jól emlékszem egy esetre, amikor 
egy rádiós betelefonálós műsorban va-
laki azt mondta nekem: „tudja Atya, oda 
csak bemenni nehéz, kijönni már nem a 
saját lábán jön ki az ember.”

 Felsőzsolcán a katolikus a legnagyobb 
felekezet, mit szeretne elérni, vannak-e 
elképzelései, tervei?
Úgy mutatkoztam be a híveknek a 

templomban, hogy szeretnék plébános 
lenni, a plébános pedig magyarul azt je-
lenti, hogy a nép papja. A helyi hívekkel 
már többször találkoztam, én úgy érzem, 
hogy elfogadnak, egy folyamat elindult, 
szeretném folytatni.

Gajdos Imre

Véradókat várnak
A kiegyensúlyozott nyári vérellátás érdekében 

az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vö-
röskereszt véradásra hív mindenkit, aki egészsé-
gesnek érzi magát. Minden évben a nyári hóna-
pokban – különösen augusztusban – csökken a 
véradások száma az év más időszakaihoz képest. 
Az alacsonyabb véradói aktivitás hátterében a 
nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon, va-
lamint a nyári szabadságolások állnak.

Míg egy átlagos napon 1600-1800-an adnak 
vért, addig idén augusztusban – az intenzív to-
borzás ellenére is – ettől jelentősen elmaradt a 
véradások száma. A vér mással nem pótolható, 
így az elmúlt időszak alacsony véradási száma 
miatt a következő napokban, hetekben fokozot-
tan számítunk az önzetlen véradók segítségére, 
hogy mind az életmentő beavatkozások, mind a 
tervezett műtétek, krónikus kezelések vérigényeit 
maradéktalanul ki tudjuk elégíteni. Kérünk min-
denkit, aki egészségesnek érzi magát, hogy vér-
adásával segítse embertársai gyógyulását.

A felsőzsolcai véradáson 21-en jelentek meg, 
akik közül 16-an adhattak vért. Köszönjük!

A véradások helyszíneiről, időpontjairól a 
http://www.ovsz.hu/ver/veradasok, valamint az 
www.veradas.hu weboldalakon tájékozódhatnak.

Az MVK Zrt. 
közleménye 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vala-
mennyi járatán az utasok védelme, ruhá-
zatuk tisztaságának megóvása érdekében 
– a visszazárható PET-palackos kiszerelésű, 
nem alkoholos italok kivételével – szigorú-
an tilos az étel- és italfogyasztás. Erre va-
lamennyi járaton piktogramok és feliratok 
hívják fel az utasok fi gyelmét.

A járművezetők az utazási szabályokat 
megsértőket leszállíthatják – amennyiben azt 
megtagadják, rendőri intézkedést kérhetnek.

Az MVK Zrt. különcélú járatának vezető-
je 2018. augusztus 19-én, 18:10-kor azt ész-
lelte, hogy a járművön tartózkodó gyermek 
ételt, italt fogyasztott. A jármű kamerája ál-
tal készített felvétel tanúsága szerint a busz-
vezető felszólította a szülőket az evés, ivás 
befejezésére, amiből szóváltás kerekedett.

A járművezető az Üzletszabályzatban le-
írtak szerint, ugyanakkor nem a számára 
előírt, kellő udvariassággal járt el. Ezért a 
munkáltatótól megrovásban részesül.

Az MVK Zrt. a járművezető udvariatlan vi-
selkedéséért az érintett családtól elnézést kér; 
ugyanakkor fenntartja, hogy a buszvezető az 
ide vonatkozó szabályzat előírásának megfe-
lelően járt el, amikor az étkezés befejezésére 
szólította fel a családot, majd ennek megtaga-
dását követően rendőri intézkedést kért.
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A DUNAGÁZ ZRt. 2018. IV. negyedévben az alábbi Hegesztő képzéseket szervezi.
(Hegesztő szakképesítés és annak rész-szakképesítései megszerzésére irányuló képzések)

Hegesztő – OKJ 34 521 06             Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő – OKJ 31 521 09
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000258/2014/A010);              (Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000258/2014/A011);

Bevontelektródás kézi ívhegesztő – OKJ 31 521 01          Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő – OKJ 31 521 03
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000258/2014/A013);             (Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000258/2014/A014); 

Gázhegesztő – OKJ 31 521 05
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000258/2014/A012); 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI: 
– betöltött 18. életév,
–  alapfokú iskolai végzettség (min. befejezett 8. általános iskolai végzettség vagy ennek hiányában bemeneti kompetencia-

mérésen történő részvétel)
– foglalkozás-egészségügyi szakellátó által megállapított orvosi alkalmasság

Oktatási- és vizsga napok: 

Tanfolyam megnevezése Helyszín Tanfolyam tervezett időtartama Vizsga tervezett dátuma Jelentkezés az alábbi linken

 Hegesztő
   DUNAGÁZ ZRt.,

Dorog
2018. október - 

2018. április
2018. május

Jelentkezem 

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Jelentkezem

Bevontelektródás kézi ívhegesztő Jelentkezem

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Jelentkezem

Gázhegesztő Jelentkezem

A Hegesztő OKJ-s képzés tanfolyam és vizsga díja: 510.000,- Ft/ fő/tanfolyam, mely mentes az adó alól.*
*a feltüntetett ár, minden költséget magában foglal, a modulzáró vizsgákért további díj nem kerül felszámításra
A rész-szakképesítések megszerzésére irányuló tanfolyamok párhuzamosan is elvégezhetők, ebben az esetben a tanfolyam 
és vizsga díjára egyedi ajánlatot teszünk, fi gyelembe véve a kívánt eljárásokat!

Az OKJ-s képzések és a hozzájuk kapcsolódó modulok

Tanfolyam megnevezése
Hegesztő

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas

ívhegesztő
Gázhegesztő

Modul megnevezése

1016-12 Gépészeti alapozó feladatok x x x x x

10163-12  Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem

x x x x x

10180-12  A Hegesztés előkészítő és befejező 
műveletei

x x x x x

11457-12  Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő feladatok

x x      

11453-12  Bevontelektródás kézi ívhegesztő 
feladatok

x   x    

11455-12  Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő feladatok

x     x  

11456-12 Gázhegesztő feladatok x       x

11497-12 Foglalkoztatás I. x        

11499-12 Foglalkoztatás II. x        

11500-12 Munkahelyi egészség ls biztonság x        

A képzések ütemezése a jelentkezők igényeit fi gyelembe véve kerül meghatározásra, de várhatóan minden héten
pénteken és szombaton kerül megtartásra az oktatás.

Sikeres vizsgát tett hallgatók OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.
Igény esetén EUROPASS - kiegészítő bizonyítványt is ki tudunk állítani (angol, német és francia nyelven)!

A tanfolyam ideje alatt szállást és étkezést tudunk biztosítani, melynek díja:
Szállás reggelivel: 3.900,- Ft/éj + Áfa
Ebéd: 1.100,- Ft/étkezés + Áfa
Vacsora: 950,- Ft/étkezés + Áfa

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT!
Bővebb tájékoztatásért forduljanak bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
témafelelős: KRISZEG ERIK: +36-30/692-2291; +36-33/513-100; e-mail: kriszeg.erik@dunagaz.hu

üzletkötő: KOMÁR KORNÉL:  +36-30/467-6047; +36-33/513-100; e-mail: komar.kornel@dunagaz.hu

VÁRJUK MIELŐBBI JELENTKEZÉSÜKET!
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A DUNAGÁZ Zrt.

Polietilén csövek és csővezeték rendszerek

hegesztési tevékenységét irányító felelős hegesztési 

szakemberek

(HEGESZTÉSI FELELŐSÖK)

munkakör betöltéséhez tanfolyamot szervez az alábbiak szerint: 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A 80/2005. (X.11.) GKM rendelet mellékletében közzétett Gázelosztó Vezetékek 
Biztonsági Szabályzata alapképzettséget nem állapít meg, de a 86/2007. (X.31.) 
GKM rendelettel módosított 12/2004. (II.13.) GKM rendelet a hegesztési felelős 
személyére nézve szakirányú képesítés/végzettség tekintetében szakirányú felsőfo-
kú, vagy szakirányú középfokú szakképesítést, a munkakör betöltéséhez, középfo-
kú szakképesítés esetén 3 év szakmai gyakorlatot ír elő.

A képzés során megszerezhető jogosultság:
A 80/2005. (X.11.) GKM rendelet mellékletében közzétett Gázelosztó Vezetékek 
Biztonsági Szabályzata a polietilén anyagú gázelosztó vezetékek és célvezetékek 
hegesztés kivitelezési munkáit irányító felelős hegesztési szakemberi (hegesztési 
felelős) jogosultság.

KÉPZÉSI IDŐ:   A KÉPZÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
40 óra elméleti oktatás     2018. október 8-12. elméleti oktatás
34  óra irányított szakmai   (következő héten egyéni irányított szakmai  

gyakorlat          gyakorlati, házidolgozat elkészítése)
A VIZSGA TERVEZETT IDŐPONTJA: 2018. október 19.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE: DUNAGÁZ Zrt. 2510, Dorog, Bécsi út 1/a.
A KÉPZÉS DÍJA: oktatási díj: 90.000,- Ft/fő + ÁFA

             vizsgadíj: 30.000,- Ft/fő + ÁFA    

A tanfolyam ideje alatt szállást, étkezést tudunk biztosítani az alábbiak szerint: 
        szállás reggelivel: 3.900 Ft/fő/nap + ÁFA
        ebéd: 1.100 Ft/fő/nap + ÁFA
        vacsora: 950 Ft/fő/nap + ÁFA

A tanfolyamot kellő számú (minimum 10 fő) jelentkező esetén tudjuk megtartani.
Jelentkezési határidő: 2018. október 1.

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT!!!
Bővebb tájékoztatásért forduljanak Kriszeg Erik kollégánkhoz

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
30/692-2291 33/513-100/ 117-es mellék  •  e-mail: kriszeg.erik@dunagaz.hu

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket!

Személyi változások 
a Zeneiskola

és a Csomasz Brass 
Band élén

Új vezető a Zeneiskola élén Balla Mik-
lós tanár úr személyében, aki 21 évig az 
Emődi Reményi Ede Zeneiskola klari-
nét tanára volt, majd 2015-től a Csomasz
Tóth Kálmán Református AMI-ban látta el 
feladatát.

Új vezetőt kapott a Csomasz Brass Band 
is, melyet 2018. szeptember 1-től Juhász 
Árpád irányít, aki 2007-ben szerezett dip-
lomát a Miskolci egyetem harsona tanár 
- kamara művész szakán. Már ez évben 
zenetanár lett a Zeneiskolában, majd Já-
szapátiban vezetett fúvószenekar.

Szeptembertől mindketten városunk ze-
nei életét igyekeznek gazdagítani, melyhez 
sok sikert kívánunk! 

A Tagintézménnyel kapcsolatos változá-
sokról szeretnék tájékoztatást adni.

A Tagintézmény vezetésére Balla Miklós 
klarinét szakos, vezetőképzős diplomával ren-
delkező pedagógust (a Miskolc Dixieland 
Bánd létrehozója és vezetője) bíztam meg.

Szeretném hírül adni, hogy Molnár Attila 
tanár úr 2 hete bejelentett távozása után mára 
rendeződött a megfelelő szakemberrel történő 
folytatás. Juhász Ádám rézfúvós kolléga veszi 
át a Tagintézményben az órákat, aki fúvós 
zenekar vezetésben is több éves gyakorlattal 
rendelkezik. (A zenekar tagjai ismerhetik, pl. a 

debreceni Virágkarnevá-
lon játszott az ö zenekara 
is, kottákat kapott tőle a 
Csomasz Brass Band is)

Bízom benne, hogy a 
személyi változások ga-
rantálják, hogy zökkenő- 
mentesen indulhasson 
szeptemberben a munka.

A szünidő hátralévő 
napjaira jó pihenést kívánok!

Szűcsné Farkas Zsuzsanna
igazgató

Tisztelt felsőzsolcai Szülők, kedves növendékek!

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
Elzetes bejelentkezés:

Telefon: 06-30-3888-223
Email: drbollaistvan@gmail.com
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Polgármesteri köszöntés
a 90. születésnapon

2018. augusztus 6-án Dr. Tóth Lajos polgármester
és Kovács Zsuzsanna jegyző Geskó Sándort köszöntötte 

90. születésnapja alkalmából.

Ünnepélyes tanévnyitó
az egri bazilikában

A felsőzsolcai polgármester a meghívottak között

Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és 
lelkipásztorai kaptak meghívást arra a tanévnyitó ünnepségre, amelyet 
augusztus 29-én tartottak az egri bazilikában. A több mint 1800 részt-
vevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főható-
ságának (EKIF) elnöke köszöntötte.

Ezt követően Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár tartott 
előadást A művészetek által gazdagított belső világ és az információrob-
banás hatásai a kreatív gondolkodó képességekre címmel. Elmondta: az 
infokommunikációs technológiák forradalmát éljük, amely új kihívá-
sok, megpróbáltatások elé állítja az embert. Fontos azt is látnunk, hogy 
belső világunk milyen kiemelt szerepet tölt be a kreatív gondolkodás 
kialakulásában. 

Majd Dr. Csépe Valéria akadémikus, egyetemi tanár előadása hang-
zott el, melynek címe: Szövetté szőtt tudás volt.  A tanulás- és a tanu-
lócentrikus tartalmi megújulás lényegét elemezte a köznevelésben. A 
Nemzeti Alaptanterv kidolgozásával megbízott miniszteri biztos el-
mondta, hogy olyan iskolarendszert szeretnének létrehozni, amelynek 
középpontjában a gyerekek állnak.

Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák 
lelkipásztorainak koncelebrálásával. Ternyák érsek szentbeszédében el-
mondta: Minden pedagógus törekszik arra, hogy sikeres, eredményes 
legyen, hogy diákjaiból jó és felkészült embert faragjon, olyat, aki tudja 
a leckét, aki fi gyel a tanítójára. Érdemes itt párhuzamot vonni Jézus, és 
a mai tanárok között. Ő a mai evangéliumban szűk tanítványi köréhez 
fordul. Ezt mondja nekik: Aki szeret engem, megtartja tanításomat.

A zsolcai katolikus iskola már a 7. tanévét kezdi az egyházamegye 
fenntartásában, a Veni Sanctén tantestülettel együtt idén is részt vette 
Dr. Tóth Lajos polgármester.
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS
Akire büszkék 

lehetünk…

Kiss Dávid az U16-os válogatott leg-
jobb lepattanózója volt az Eb-n

A felsőzsolcai, korábban Miskolcon 
nevelkedő, majd a 2017/18-as szezont 
már Európa egyik legjobb utánpótlás 
akadémiáján, a Velence kötelékében 
töltő és a korosztályos Euroligában, 
a két évvel idősebbek között is rend-
szeresen pályára kerülő 208 centis 
Kiss Dávid 7,1-es pont, valamint 6,8 
lepattanós átlagaival a magyar U16-os 
válogatott egyik legjobbja volt a B-di-
víziós Európa-bajnokságon.

Dávid hamarosan megy is vissza 
Olaszországba, ahol szeretne tovább 
fejlődni technikailag, fi zikailag, tak-
tikailag és mentálisan is ebben a sze-
zonban.

 Kánikula ide, hőség oda, augusztus 
11-én már pályára léptek a csapatok a 
2018/2019-es idény első tétmérkőzésén.

A Felsőzsolca az abszolút újonc Bükk-
zsérchez látogatott, amely csapat fölénye-
sen nyerte meg megyei másodosztályú 
csoportját az elmúlt szezonban. Minden 
csapat szeretné elkerülni azt, hogy egy 
ilyen kistelepülés történelmi mérkőzé-
sén ellenfél legyen, hiszen a felfokozott 
hangulat, a játékosok extra motiváltsága 
mindig nagy pluszt jelent. A hazaiaknak 
ezt jól sikerült kihasználniuk, hiszen rög-
tön az első percben vezetést szereztek, 
amit az ötvennegyedik percig őriztek is, 
ekkor Lippai Gergő egalizált. Idő bőven 
lett volna a fordításra, azonban öt perccel 
később Láposi a kiállítás sorsára jutott, 
amit szinte azonnal kihasználtak a ha-
zaiak, átvéve újra a vezetést. A mérkőzés 
vége előtt negyed órával pedig egy újabb 

találattal be is biztosította a Bükkzsérc a 
győzelmet.

Egy héttel később az Edelény látogatott 
Felsőzsolcára, és el is vitte mind a három 
bajnoki pontot. Tizenhét perc után már 
két gólos volt a vendég előny, egy percre rá 
Szala Ákos hozta vissza a reményt. A má-
sodik játékrész elején újabb gólt szerzett 
az Edelény, Szárnya azonban két perccel 
később ismét felzárkóztatta a csapatot. Az 
őrült versenyfutás végére egy utolsó per-
ces gól tett pontot, így második bajnokiját 
is elvesztette a gárda. Augusztus 26-án újra 
hazai pályán lehetett harcba szállni az első 
sikerért, ami meg is született. A 18-19 éves 
fi atalokkal teletűzdelt Mezőkövesd Zsóry 
II. sok csapat dolgát fogja megnehezíte-
ni, amikor is játékosai már beleszoknak, 
rutint szereznek a felnőtt mérkőzéseken. 
Most azonban még a rutin Zsolcai oldalon 
volt és Láposi Sándor második félidei talá-
lata győzelmet ért. Három mérkőzés után 
így a Felsőzsolca a 10-ik helyen áll a tabel-
lán, három megszerzett ponttal.

A Magyar Kupa megyei selejtezői is el-
kezdődtek, ahol a Felsőzsolca csak a máso-
dik fordulóban csatlakozott. Ellenfél a Bőcs 
csapata volt idegenben, ahol szebbik arcát 
mutatta a csapat. Láposi és Kovács Szilárd 
góljaira még válaszoltak a hazaiak, kiegyen-
lítve az állást, de tíz perccel a vége előtt Var-
ga, majd az utolsó pillanatokban Kovács is 
betalált, eldöntve a párharcot. A főtáblára 
kerülésért az Edelény ellen kell diadalmas-
kodni idegenben, visszavágva a bajnokság-
ban elszenvedett vereségért is.

Három győzelem, egy vereség
az új idény elején

  1.  2018.08.11.  17.00   Bükkzsérc – Felsőzsolca 3-1
  2.  2018.08.19.  17.00   Felsőzsolca – Edelény 2-4
  3.  2018.08.26.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd II. 1-0
  4.  2018.09.01.  16.30   Szerencs – Felsőzsolca 0-1
  5.  2018.09.09.  16.30   Felsőzsolca – Hidasnéme   
  6.  2018.09.15.  16.30   Parasznya – Felsőzsolca 
  7.  2018.09.22.  16.00   Felsőzsolca – Gesztely 
  8.  2018.09.29.  16.00   Bőcs – Felsőzsolca 
  9.  2018.10.07.      –       szabadnap 
10.  2018.10.14.  15.00   Bánhorvá   – Felsőzsolca 
11.  2018.10.21.  14.30   Felsőzsolca – Encs 
12.  2018.10.27.  14.30   Onga – Felsőzsolca 
13.  2018.11.04.  13.00   Felsőzsolca – Ózd 
14.  2018.11.11.  13.00   Mád – Felsőzsolca 
15.  2018.11.18.  13.00   Felsőzsolca – Bogács 
16.  2018.11.25. 13.00   Felsőzsolca - Bükkzsérc 

NÉZZE
RIPORTJAINKAT,

TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV YOUTUBE 

CSATORNÁJÁN!
Az elmúlt 13 év minden eseményé-
ről megtalálja képes beszámolónkat. A 
ZsolcaTV Anno adásaiban pedig a régi 
idők felvételein is nosutalgiázhat, hiszen 
egészen az 1990-es évek közepéig visz-
szamenőleg megtalálja a ZsolcaTV fel-
vételeit. Igazi időutazást ígér a ZsolcaTV 
YouTube csatornáján való szörfözés. 
Iratkozzon fel a csatornára és akkor friss 
videóinkról email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV

AZ INTERNETEN IS!



Közélet 2018 augusztusZsolcai Hírmondó

HIRDESSEN
A ZSOLCAI HÍRMONDÓBAN

Több hónapi megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

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

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft .
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Németh Csaba
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2018 szeptemberében jelenik meg.
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