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Augusztus 20.Augusztus 20.
Isten éltessen,Isten éltessen,

Magyarország!Magyarország!
Az államalapítás ünnepén Felsőzsolcán az ün-
nepi programsorozat a római katolikus temp-
lomban kezdődött, ahol a történelmi egyhá-
zak képviselői ökumenikus szertartáson ál-
dották és szentelték meg az új kenyeret, ame-
lyet Dr. Tóth Lajos polgármester szeget meg.

Tudósítás a . oldalon

Zsolcai nemesi
családok

leszármazottainak
világtalálkozója

KÉPES BESZÁMOLÓ A 10. OLDALON

Felsőzsolca Város Önkormány-
zata még 2016-ban adott be 
pályázatot a „Zöld város kiala-
kítása Felsőzsolcán” címmel, 
melyre összesen 277 millió fo-
rintot nyertek el. A tervekről 
és a megvalósulás üteméről és 
a további elképzelésekről Dr. 
Tóth Lajos a város polgármes-
tere nyilatkozik a 2. oldalon

ZÖLDÜLŐZÖLDÜLŐ
FELSŐZSOLCAFELSŐZSOLCA

Platthy 
György 
emlék-

kiállítása 
a Bárczay 

Kastélyban
Az elhunyt művész

életéről, munkásságáról 
írunk az 5. oldalon



„A pályázatunk 
alapvető gondolata 
és célja az volt, hogy 
egy olyan élhető, 
zöldülő, egészséges 
várost alakítsunk ki, 
amelyben az egyre 
növekvő lélekszám 
jól érzi magát, szép 
környezetben, biz-
tonságban él. Fon-
tosnak tartom, hogy 
az idén 22 éves vá-
ros egyre inkább 
igazi városképet 
mutasson a megye-
székhely szomszédságában. Az elmúlt 
időszakban a projekten kívül igen je-
lentős beruházásokat sikerült saját 
erőből, illetve kormánytámogatással 
elérni. Utalnék itt a vízvezeték-hálózat 
korszerűsítésére, a közutak felújítására. 
Visszatérve a projekthez: már javában 
épül a vállalkozói központunk, ahol 
szinte minden igényt kielégítő irodák, 
közösségi terek, konferenciatermek 
kerülnek kialakításra, úgy, hogy nem 
csak a vállalkozók, hanem a városunk 
civil szervezetei is találnak megfelelő 
helyet egy-egy rendezvény, tanácskozás 
megtartására. Természetesen az alap-
vető cél a helyi vállalkozások segítése, 
helyzetbe hozása, a gazdaság élénkíté-
se. Szeretnénk, ha minél több befekte-
tő érezné otthonának Felsőzsolcát. Ez 
természetesen a munkahelyteremtés 
mellett a város bevételeit is növelheti 
Célunk még egy olyan szabadtéri hely-
szín kialakítása is, ahol edzésre, játék-
ra, kikapcsolódásra lesz lehetőség. Ezt 
az igényt már régen megfogalmazták 
a városlakóink. Az egészséges élet-
módhoz feltétlen szükséges egy ilyen 
a tervekben szereplő és megvalósítás 
előtt álló park kialakítása. Nem len-
ne teljes a felsorolás, ha csak a „Zöld 
Város” projektről szólnék, hiszen ezen
kívül több száz millió forintot nyer-
tünk például a csapadékvíz elvezeté-

sére, vagy éppen a 
Szociális Gondo-
zó korszerűsítésére. 
Nem kis örömmel 
árulom el: összessé-
gében közel egymil-
liárdos támogatást 
sikerült megszerez-
nünk, ilyen nagy-
ságrendben soha 
nem tudtunk még 
a város érdekében 
tervezni, építeni.

A további terveink 
is a városi élet meg-
könnyítését szolgál-

ják. Néhány kiragadott példa a 2019-es 
év közbeszerzési terveiből: Már készü-
lünk a Felsőzsolca-Onga, valamint Fel-

sőzsolca-Miskolc és Felsőzsolca-Alsó-
zsolca irányú kerékpárutak megépíté-
sére is, ezt a Magyar Közúti Nonprofi t 
Zrt-vel közösen mintegy 150 millió 
forintból szeretnénk megvalósítani. 
Folytatjuk a vízmű korszerűsítését az 
ongai leágazástól a Kassai-Szent István 
utcai körforgalomig. Elkerülhetetlen a 
szennyvízvezetékek cseréje, valamint 
a város önkormányzati épületeinek 
energetikai korszerűsítése is. Ezek-
nek a munkáknak az előkészítése már 
folyik és abban bízunk, hogy a meg-
valósításra sem kell sokáig várnunk. 
Folyamatosan korszerűsítjük a város 
közvilágítását, igyekszünk a kertvá-
rosi jelleget is kialakítani. Fontos az a 
számunkra, és minden városlakó szá-
mára, hogy biztonságban éljünk. AZ 
Önkormányzat jelentős támogatást 
nyújt a helyi Polgárőrségnek, éppen a 
közelmúltban vásároltunk a bizton-
ságosabb szolgálat elvégzéséhez egy 
Dacia Duster gépkocsit. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hiszen a kép-
viselő-testület, a civil szervezetek az 
egyházak, és intézmények is segítik a 
munkámat, nélkülük nehezen boldo-
gulnék” – mondta Dr. Tóth Lajos Fel-
sőzsolca Város polgármestere. 
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Zöldülő Felsőzsolca
MEGVALÓSULÓ ÁLMOK

Felsőzsolca Város Önkormányzata még 2016-ban adott be pályázatot a „Zöld vá-
ros kialakítása Felsőzsolcán” címmel, melyre összesen 277 millió forintot nyertek 
el. A tervekről és a megvalósulás üteméről Dr. Tóth Lajos a város polgármestere 
nyilatkozott, vázolva a jövőbeni elképzeléseket is.

1983 óta lakom Felsőzsolcán. Ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre Felsőzsol-
cáról az jut eszembe, hogy egy dinamikusan fejlődő városban élek, ahol szeretek 
lakni. A város jelenlegi és korábbi vezetéseinek is sikerült megfelelni a folyamatos 
kihívásoknak. Nagyon jól éltek azokkal a pályázati és egyéb lehetőségekkel, amit 
az élet felkínált, és ezért olyan infrastruktúrával, intézményhálózattal rendelkezik 
a város, amelyre úgy gondolom, büszkék lehetünk.

 A 80’-as évektől azt tapasztalom, hogy a lakosságnak nagy az igénye a minőségi 
oktatásra, kultúrára és művelődésre. A városban működő intézmények igyekeznek 
az elvárásoknak megfelelni, színvonalasan végzik munkájukat. 

 Pedagógusként, iskolaigazgatóként nagy öröm számomra, hogy az itt lakó em-
berek többsége együttműködő, szeretnék, hogy gyermekeik fejlődjenek, eredmé-

nyesen továbbtanuljanak.
A 2010-es árvíz hatalmas 

feladatot jelentett a város 
vezetői számára. Ma már el 
lehet mondani, hogy  a lakos-
ság biztonságban érzi magát, 
a város újjáépítése megtör-
tént. A kormányzati támo-
gatásoknak, pályázatoknak 
köszönhetően sikerült a 
mélypontról elmozdulni. Az 
élhető, szerethető város fej-
lődése mindannyiunk örö-
me, hiszen közösen dolgo-
zunk a sikerekért.

VÁROSUNK FEJLŐDÉSE
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. október 13. Felsőzsolca

Beszélgetés Dr. Tóth Lajos polgármesterrel

Az alábbi beszélgetés apropóját a 2019. október 13-án 
tartandó önkormányzati választás adta.

Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca város polgármestere kifeje-
zetten ragaszkodott ahhoz, hogy az alábbi riport nem lehet 

az önkormányzati kampány része. Polgármesterként min-
denekelőtt a választás fontosságára hívta fel a fi gyelmet, és 
minden felsőzsolcai szavazópolgárt arra kért, hogy éljen 
alkotmányos jogával, és menjen el szavazni október 13-án. 

Polgármester Úr Felsőzsolca Város pol-
gármesterként hogyan tekint az októberi 
önkormányzati választások elé?

Dr. Tóth Lajos: Az önkormányzati vá-
lasztás a demokrácia egyik legfontosabb 
helyi eseménye. Alkalom megméretni ma-
gukat azoknak, akik megfelelő tudást, ta-
pasztalatot és kapcsolati tőkét éreznek ma-
gukban arra, hogy aktív alakítói legyenek 
szűkebb lakókörnyezetüknek. Ugyanakkor 
lehetőség minden választónak, hogy dönt-
sön arról kit, kiket lát méltónak arra, hogy 
a helyi ügyekben őt napi szinten képviseljék. 

Polgármester úr az eltelt hetekben sze-
mélyesen is találkozott több civil szervezet 
képviselőjével. Hogy látja az előttünk álló 
közel két hónapot?

Dr. Tóth Lajos: Én nem csak a válasz-
tások előtt találkozom a civil szervezetek-
kel és a választókkal. Minden nap végzem 
a munkámat, polgármesterként folyama-
tosan feladatokat oldok meg. Akik bejön-
nek hozzám a hivatalba, akikkel az utcán, 
a templomban, vagy az orvosi rendelőben 
találkozom, azok számomra nem csak a 
választások idején fontos „választópolgá-
rok”, hanem ők a zsolcaiak! Ismerek min-
denkit, és ők is ismernek engem. Összeköt 
minket, hogy mind ugyanazt akarjuk: bé-
kében együtt élni a fejlődő Felsőzsolcán.              
Számomra a polgármesterség nem a vá-
lasztási kampányról szól! Sajnálom, hogy 
vannak, akik ezt nem értik. Az igazi zsolcai 
ember, aki valóban a város érdekeit kívánja 
szolgálni tisztában van ezzel, és a hátralévő 
két hónapban úgy kampányol, hogy nem a 
mások pocskondiázását tekinti célnak, ha-
nem saját terveit mutatja meg. Akinek per-
sze még terve sincs, az minden energiáját a 
másik lejáratására fordítja. Na ez az, amire 
nincs szükség!

Én úgy élek, hogy október 13. után is 
kezet tudok fogni mindenkivel. Engem ide 
kötnek a barátaim, a rokonaim, a munkám, 
és ez már így is marad. A választás az én 
szememben nem a hatalom megszerzése, 
hanem a megkezdett munka folytatása. Az 

elkövetkező két hónap szóljon a munkáról! 
Ki mit tervez, milyen kapcsolatai, forrásai 
vannak, és persze mit tett le eddig az asz-
talra? A mondás szerint ígérgetni minden-
ki tud! De egy város vezetéséhez ez kevés. 
Ide konkrétumok kellenek. Aki képviselni 
akarja a várost annak azonban tisztában 
kell lennie a felelősséggel is.  Városunk 
egyetlen napra sem engedheti meg magá-
nak, hogy alulmaradjon a forrásokért foly-
tatott öldöklő küzdelemben.

Polgármester úr milyen kampányra 
számít?

Dr. Tóth Lajos: Az eddigi találkozásaim 
során minden jelöltet óva intettem attól, 
hogy a választást görcsös hatalmi célnak te-
kintse. Ismerem a zsolcaiak lelkét. Tudom, 
hogy mélységesen megvetik azt, aki előtt 
csak a hatalom minden áron való megszer-
zése lebeg. Én minden nap azon töröm a 
fejem, hogy lehetne még jobbá, még szebbé 
tenni városunkat.

Hogyan fog történni a választás?  Hány 
indulóra számít?

Dr. Tóth Lajos: A választás rendjét a 
Választási Törvény szabályozza, melyről az 

ismert fórumokon a polgármesteri hivatal 
tájékoztatja a lakosságot.  Az, hogy kik in-
dulnak a választásokon minden arra jogo-
sult számára nyitott, a megfelelő formákban 
erről is tájékoztatást kap mindenki.  A tör-
vény adta utolsó pillanatig is lehetnek vál-
tozások, visszalépések. Azoknak a jelöltek-
nek a komolyságát, akik esetleg így tesznek 
szintén a választók ítélik majd meg.

Felsőzsolca mára Borsod megye egyik 
legélhetőbb, legfejlettebb települése lett. Ho-
gyan jutott el a város idáig?

Dr. Tóth Lajos: Munkával, a zsolcaiak 
rengeteg munkájával. Én itt élek, itt dol-
gozom, és napról napra látom a fejlődést. 
Látom, ahogy épül, fejlődik a város. Látom 
ahogy a gyerekeink felnőnek, iskolába jár-
nak, dolgoznak, építkeznek, autót vesznek, 
gyarapodnak. Nekünk ennek a fejlődésnek 
a feltételeit kell megteremteni. Kiváló kap-
csolatot ápolunk a megyével, a hatóságok-
kal, a minisztériumokkal, a kórházakkal, a 
szolgáltatókkal, mindenkivel, akivel a mun-
kánk összeköt. Ennek a kapcsolatnak az 
eredménye, hogy az eltelt években rengeteg 
forrást sikerült szereznünk. A 2010-ben szó 
szerint és gazdaságilag is romokban heverő 
várost mára valóban olyan településsé tet-
tük, ahol jó élni. A tudatos munkának hála 
Felsőzsolca napjainkra visszanyerte azt az 
értékét, melyet mindig is képviselt.

Beszélgetésünk alatt végig a település 
felelős vezetőjeként, polgármestereként be-
szélt, tudatosan kerülte, hogy belefolyjon a 
jövőre vonatkozó ígérgetésekbe? 

Dr. Tóth Lajos: Az üres ígérgetés nem 
az én világom! Nekem nincs szükségem 
többmilliós kampánytanácsadóra. Én szak-
emberekkel egyeztetek, mérnökökkel tár-
gyalok, végzem a munkám. Életemben ren-
geteg csatát megvívtam, ezalatt hatalmas ta-
pasztalatra, tudásra, és kapcsolatrendszerre 
tettem szert. Felsőzsolcának nem ígéretek-
re, hanem munkára van szüksége ahhoz, 
hogy tovább tudjon menni azon az úton, 
amelyen együtt elindultunk.
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 Az államalapítás ünnepén Felsőzsolcán 
az ünnepi programsorozat a római ka-
tolikus templomban kezdődött, ahol a 
történelmi egyházak képviselői ökume-
nikus szertartáson áldották és szentelték 
meg az új kenyeret, amelyet Dr. Tóth La-
jos polgármester szeget meg.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „Min-
den évben megállapíthatjuk a tényt: nekünk, 
magyaroknak ezeréves a történelmünk. 
Büszkeségünk azért is jogos, mert nem sok 
nemzet mondhatja el ezt magáról. Ráadásul 
ezt az államiságot nemcsak úgy kaptuk va-
lakitől, hanem megharcoltunk érte, és meg is 
védtük ezer évig.” – mutatott rá a politikus. 
„Szent István király lehető-
séget kapott, hogy a magyar-
ságot integrálja a keresztény 
Európába. Ajánlatott tettek 
nekünk, amit elfogadott az 
államalapító. István képes 
volt évszázadokban előre 
gondolkodni, és tudta, hogy 
a kereszténység a jövő és a 
magyarság megmaradásá-
nak a záloga. A nemzetálla-
moknak van feladata a tör-
ténelemben: elsősorban meg 
kell találni a lehetőségeket és 
maguknak kell alakítaniuk a 
sorsukat. A keresztény Euró-
pa ma nagy veszélyben van: 
a kereszténység helyét elfog-
lalta a piac-vezérelte kapita-
lizmus. A vállalatok érdeke a 
népvándorlás.” – adott hangot véleményének 
az országgyűlési képviselő.

Az ünnepségen adta át Dr. Tóth Lajos 
polgármester az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumának 
Pedagógus Szol-
gálati Emlékére-
mét a nyugdíjba 
vonuló felsőzsol-
cai óvodaveze-
tőnek, Csonka 
Ferencének. A 
40 éves szolgálati 
emlékérmet meg-
hatottan vette át 
az óvodavezető, 
aki a zsolcai óvo-
dában kezdet pályafutását, majd mintegy 
20 éven át vezette az intézményt. 

Gulybán Tibor görögkatolikus parókus 
Szent István ábrázoló ikont adot t át az ön-

kormányzatnak, az ajándékot Dr. Tóth Lajos 
polgármester vette át. A nagyméretű ikon a 
Városháza Dísztermében kap majd helyet.

A templomi ünnepséget ének és zene 

zárta, Mészáros János Elek előadóművész 
dalai a hazaszeretetről szóltak. Mészáros Já-
nos Elek 2012-ben megnyerte a Csillag szü-
letik televíziós vetélkedőt, de nem lett celeb, 

mindmáig köztisztviselő-
ként dolgozik, gazdálkodik 
és ének-zenei tehetségével 
szolgálja a magyar kultúrát.

A hagyományoknak meg-
felelően augusztus 20-án 
ismét kiállítás megnyitóval 
ünnepeltek Felsőzsolcán. 
Platthy György festőművész 
(1908-2003) alkotásaiból 
nyílt tárlatot, fi a, Platthy Iván 
nyugalmazott c. államtit-
kárt nyitotta meg. Őt sokan 
ismerhetik, hiszen az An-
tall-kormány idején ő irányí-
totta az államosított egyházi 
ingatlanok kártalanítását. 
Nagy öröm, hogy most egy 
nagy művész fi aként és ha-
gyatékának kezelőjeként lá-

togatott el Felsőzsolcára, amelynek történeté-
ben a Platthy-család fontos szerepet játszott. 

A kiállításról, az elhunyt művész munkássá-
gáról a következő oldalon olvashatnak.

Augusztus 20.Augusztus 20. – Isten éltessen, Magyarország! – Isten éltessen, Magyarország!



Platthy György Ungváron, Kárpát-
alján a mai Ukrajnában 1908. január 
26-án született. Édesapja Magyaróvá-
rott gazdasági, Selmecbányán erdészeti 
Akadémiát végzett. Szépen rajzolt és 
több hangszeren is játszott. Édesany-
ja kedvelte az irodalmat és rajongott 
a művészetekért. Az ősi Platthy család 
felvidékről származott, egyik ága római 
katolikus, a másik, népesebb ág pedig 
evangélikus volt. Mindkét felekezethez 
tartozó ősök rendkívül egyházias, ke-
resztény gondolkodású emberek voltak. 
Felmenői között evangélikus templom-
építő ősök neve olvasható.

Ilyen nevelésben volt része Platthy 
Györgynek is. Említésre méltó nagyapjá-
nak az alakja, aki az 1848-s forradalom 
aktív részese volt, szabadsághős. Több-
ször megsebesült, bátorsága a branyisz-
kói csatában és Budavár ostrománál 
mutatkozott meg. Gyógyszerész volt és 
jogakadémiai végzettséggel is rendel-
kezett. A szabadságharc bukása után 
kénytelen volt külföldre menekülni, s 
Angliában bővítette vegyészeti ismerete-
it. 1867 után, a kiegyezést követően ha-
zatért, vegyészeti és gyógyszer kísérletek-
kel foglalkozott. Több általa létrehozott 
gyógyszere a Párizsi Világkiállításon 
elismerő díjazást kapott. Itthon kutató 
munkássága elismeréseként Ferencz Jó-
zsef lovagrenddel tüntették ki.

Platthy György 1933-ban rajztaná-
ri oklevelet szerzett a Magyar királyi 
Képzőművészeti Főiskolán. Benkhardt 
Ágoston és Csók István növendéke volt. 
Később Glatz Oszkár soproni művészte-
lepét vezette. 1933-ban ausztriai ösztön-
díjat kapott. 1935-ben a monori, 1940-
ben a pestszenterzsébeti állami polgári 
iskolában tanított, De még ugyanabban 
az évben kinevezték az ungvári Iparis-
kola igazgatójának, majd kényszerű 
Kárpátaljáról történő menekülés után 
1945-ben újra Monoron, később Német-
bolyon polgári, illetve általános iskolai 
igazgató volt. 1950-től önálló megyei 
rajz-mértan szakfelügyelőként szolgált. 

1953-56 között a Pé-
csi Pedagógiai Főis-
kolán 1956-tól 59-ig 
az Egri Pedagógiai 
Főiskolán tanított, 
ezt követően 1959-
től 1972-ig a Pécsi 
Tanárképző Főiskola 
Rajz tanszékét vezet-
te. 1972-ben vonult 
nyugalomba.

Dr. Pogány Ödön 
Gábor, a Nemzeti 
Galéria egykori fő-
igazgatója Platthy 
György alkotásait 
avantgard hatású 
szürrealista jellegű 
műveknek ítélte. 
Platthy György saját 
magát nem tartotta szürrealista mű-
vésznek, de hittel kívánt alkotni, kitar-
tással és alázattal. Mindenkitől tanult, 
de nem utánzott senkit. Úgy vélem, 
akkor szólok Platthy Györgyről leghite-
lesebben, ha magát a művészt szólalta-
tom meg saját maga által írt „Emlékeim 
a szeretet hullámhosszán” című könyve 
alapján. Különösen megkapó, ahogy a 
mű három fejezetében ír az édesanyák-
ról, a hazaszeretetről és az örökkévaló-
ság szeretetéről. E három témakör fest-
ményei során is vissza-visszatér, a mű-
vészet nyelvén keresztül is üzenni akar a 
kiállítás látogatóinak.

Hivatkozott könyvében Platthy 
György leírja életelvként vallott megy-
győződését. „Első a jó Isten, a második 
a Család és csak a harmadik a művé-
szet és pedagógia.” Érdemes ezen elgon-
dolkozni napjainkban, amikor sokan 
elfelejtik a nők soraiban is, hogy első 
számú hivatásuk az élet tovább plán-
tálása, mert ha ezt nem tesszük, nincs 
jövőnk, - ez Istentől és nemzetünktől 
rendelt küldetésünk. Édesanyának len-
ni a teremtettség legnagyobb kiváltsága, 
gyönyörű embert formáló, személyiséget 
meghatározó küldetés. S csak ezután kö-

vetkezik az édesanyáknál a hivatásszerű 
foglalkozás teljesítése.

Első a jó Isten – vallja Platthy György, 
második a család és harmadik művé-
szet. Érdekes, hogy nincs szó materiális 
javakról, mert hite szerint a legszüksé-
gesebbekről az Isten gondoskodik. Nap-
jainkban az anyagiak szinte az egyetlen 
érték és mérték, mindenek elé helyezett 
szempont. Jól van ez így?

A hazaszeretetről vallanak festményei, 
akár Ungvár, akár Pécsvárad tájképei. 
Két világégés után lett Pécs, illetve Pécs-
várad az otthona. Utóbbinak 51 képet 
ajándékozott. Baranya hegy-völgyes 
vidéke emlékeztette Platthy Györgyöt 
szülőföldjére. Könyvének zárómondata 
így hangzik: „Az örökkévalóság végtelen 
dallam, amelynek szerzője a mi jó Iste-
nünk. Őbelőle árad a végtelen szeretet, a 
végtelen jóság és a mindenhatóság. Ezt a 
felismerést hagyom az utókorra.”

Több mint 50 kiállításon mutatták be 
festményeit, művei 15 különböző galé-
riában fellelhetők, a Magyar Nemzeti 
Galériától Pécs és Pécsvárad múzeumain 
keresztül a római vatikáni gyűjteményig. 
II. János Pál pápának is ajándékozott 
festményt és a pécsi róm. kat. Hittudo-
mányi Főiskolának is. 

Platthy György
emlékkiállítása

a kastélyban

Közélet 2019 augusztus Zsolcai Hírmondó
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A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 
13-ára - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
nak napjára - tűzte ki, egyidejűleg megállapította a szükséges ajánlások 
számát. (Az NVB 183/2019. számú határozata a honlapon megtekinthető.)

Nemzetiségi képviselők választása
Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol 

a legfrissebb népszámlálás során legalább 30-an az adott nemzetiséghez 
tartozónak vallották magukat. Magyarországon, törvényben 13 elismert 
nemzetiség van. A nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.

Az a választójoggal rendelkező állampolgár szavazhat a nemzetiségi 
képviselők választásán és/vagy indulhat jelöltként, aki felveteti magát a 
nemzetiségi névjegyzékbe.

A választáson az választhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szere-
pel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre fel kell venni azt, aki

•  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán sza-
vazati joggal rendelkezik,

•  a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továb-
biakban: Njt.) meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemze-
tiséghez tartozik, és

•  e nemzetiséghez tartozását az Njt-ben meghatározott tartalommal és 
eljárási rendben megvallja.

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár vá-
lasztható, ha

•  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vá-
lasztható

•  nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános válasz-
tásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más 
nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

• nyilatkozatot tesz arról, hogy
• a nemzetiség képviseletét vállalja,
•  a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.
A választópolgár azon településen szerepelhet a nemzetiségi szavazókör 

névjegyzékén, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, 
sem passzív választójoggal) az,

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
•  akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához 

szükséges belátási képessége
•  pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt 

tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
•  pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mér-

tékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős 
ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a 
közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem választhat továbbá a magyar-
országi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a mene-
kültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.

Ajánlás, ajánlásszámok
A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet 

csak egyszer. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a vá-
lasztókerületben választójoggal rendelkezik.

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a Helyi 
Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) bocsátja az indulni szándékozók 
rendelkezésére.

A HVI elérhetőségei:
vezetője: Kovács Zsuzsanna jegyző
címe:  3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
telefonszáma:  46/613-005
e-mail címe:  info@felsozsolcaph.hu

A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az 
igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre 
rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópol-
gár saját kezűleg aláírja.

A jelöltek augusztus 24-étől szeptember 9-éig gyűjthetik az aján-
lásokat és jelenthetik be a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiak-
ban: HVB).

A HVB a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejárta 
után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben 
szerepelnek.

Választási kampány
A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart. A 

szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklá-
mot közzétenni.

Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgár lakóhelyén - vagy 2019. június 26-ig létesített - és a 

szavazás napján érvényes tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezési 
kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-ig 
létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 13-ig ott tartózkodik. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig 
meg kell érkeznie a HVI-hez.

Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota 

vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár
•  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legké-

sőbb 2019. október 9-én 16 óráig,
•  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. 

október 11-én 16 óráig,
•  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elekt-

ronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig,
•  az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 
október 13-án, legkésőbb 12 óráig kérhet mozgóurnát.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nem-
zeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line be-
nyújtható, postai úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a forma-
nyomtatvány pdf. formában Felsőzsolca honlapjáról letölthető.

A választással kapcsolatos további információ a www.valasztas.hu hon-
lapon érhető el.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző,

a Felsőzsolcai Helyi Választási Iroda
vezetője

TÁJÉKOZTATÓ

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának idő-
pontja: 2019. október 13.

A helyi önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 

L. törvény alapján a települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, 
a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken az egész település egy választókerü-
letet alkot, és itt úgynevezett egyéni listán osztják ki a mandátumokat. A választó-
polgárnak annyi szavazata van, ahány tagú a képviselő-testület; a képviselők száma 
10 ezer lakosig nyolc.

A polgármester választása
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvénye-

sen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta.

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről
A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében augusztus 23-áig kül-

di meg a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést a választópolgároknak, az 
augusztus 7-i névjegyzéki állapotnak megfelelően. Az értesítőket a Magyar Posta 
kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához – a jegyzőhöz – fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Azokat a választó-
polgárokat, akik 2019. augusztus 7-ét követően kerülnek a település szavazóköri 
névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő megküldésével értesíti. Az értesítő 
tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen 
képviselő- és polgármester-jelöltet.

Ajánlás, ajánlásszámok
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben vá-

lasztójoggal rendelkezik.
A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egy-

szer. A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási 
irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.

A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek 
az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást 
adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja ne-
vét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A jelöltek augusztus 24-étől szeptember 9-éig gyűjthetik az ajánlásokat és je-
lenthetik be a választási bizottságoknál.

A jelöltséghez szükséges ajánlások számát augusztus 8-án állapította meg a he-
lyi választási iroda vezetője, az augusztus 7-én a központi névjegyzékben szereplők 
száma alapján.

Polgármester-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 szá-
zaléka (160 fő) jelöltnek ajánlott, képviselő-jelöltté váláshoz pedig a választópolgá-
rok legalább 1 százalékának (54 fő) érvényes ajánlása szükséges.

A képviselő-jelöltek és a polgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják 
le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek 
miatt a választási bizottságok bírságot szabnak ki, ennek összege ívenként ezer fo-
rint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejár-
ta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgár lakóhelyén vagy érvényes tartózkodási helyén szavazhat. Átje-

lentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-áig 
létesítette a tartózkodási helyét és az október 13. napján is érvényes. Az átjelentke-
zésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi 
választási irodához. Erre vonatkozó kérelmét benyújthatja online és papír alapon.

Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fo-

gyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár
•  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 

október 9-én 16 óráig,
•  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 

11-én 16 óráig,
•  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 

úton 2019. október 13-án 12 óráig,
•  az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy megha-

talmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, 
legkésőbb 12 óráig kérhet mozgóurnát.

Választási kampány
A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart. A szavazás 

napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

Szavazás
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán válasz-

tójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagy-
korú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a mene-
kültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem pasz-
szív választójoggal) az,

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
•  akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szüksé-

ges belátási képessége
–  pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt 

tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
–  pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mérték-

ben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alap-
ján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakor-
lásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye 
szerinti település szavazóköri névjegyzékére. Az a választópolgár, aki a választás ki-
tűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a 
szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavaz-
hat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben 
változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye 
szerinti névjegyzékben szerepel. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre 
kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.)

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai
A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek szeptem-

ber 1-jén 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) 
javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb október 4-én 16 óráig le-
het bejelenteni.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai 
úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formá-
ban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
vezetője:  Kovács Zsuzsanna jegyző
címe:  3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
telefonszáma:  46/613-005
e-mail címe:  info@felsozsolcaph.hu

A választással kapcsolatos további információ a www.valasztas.hu honlapon ér-
hető el.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző,

a Felsőzsolcai Helyi Választási Iroda
vezetője

TÁJÉKOZTATÓ

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ
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Az Egri főegyház-
megye és Felsőzsolca 
Város Önkormány-
zatának támogatásá-
val, valamint a hívek 
adományából megú-
jult a felsőzsolcai ró-
mai katolikus temp-
lom tornya, a plébánia udvara és külső szigetelése. A munkálatok be-
fejeztével Dr. Ternyák Csaba Egri érsek mutatott be hálaadó szentmisét 
augusztus 11-én. Prédikációjában a főpásztor örömét fejezte ki a hívek 
összefogásáért. Örömmel tölt el engem , hogy itt az egyházközségben 
voltak olyanok akiknek fontos az adakozás, fontos a plébánia és ezért 
adtak pénzt, munkát azért, hogy megszépülhessen, megújulhasson – 
mondta az érsek, Felsőzsolca díszpolgára. A szentmise végén Deli Lajos 
plébános mondott köszönetet valamennyi adományozónak az anyagi és 
a fi zikai segítségért, majd Isten áldását kérte mindannyiuk életére. Az 
ünnep a plébánia meg áldásával zárult. 

Augusztus 4-én tartották az első Borsod 
megyei Regionális Polgárőr Napot Arnóton, 
ahol a megye 5400 polgárőrének munkáját 
méltatták. Ez a nap a kölcsönös ismerke-
désről, tapasztalatszerzésről és feltöltődésről 
szólt. A legjobbakat ki is tüntették.

Mára a biztonságunk erősebbé vált, és a biz-

tonságérzetünk is sokkal jobb. Mint mondta, 
számítanak a polgárőrök munkájára a jövő-
ben is, hiszen nélkülük nem élhetnénk ilyen 
biztonságban – mondta a találkozón részt-
vevőket köszöntve Csöbör Katalin  ország-
gyűlési képviselő. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke kiemelte, a Borsod 
megyei polgárőrök nagyon sikeresen működ-
nek. A megyében 210 polgárőr egyesület mű-
ködik, s Borsod a polgárőrség fellegvára volt 
mindig is, hiszen az egyik legerősebb megye, 
és a legjobb polgárőrsűrűséggel rendelkezik, 
akik 900 ezer szolgálati órát teljesítenek éven-
te. a polgárőrök alaptevékenysége a közterü-
leti járőrszolgálat, fi gyelőszolgálat és jelzőőri 

tevékenység, de ezt már ki is nőtte a szervezet. 
Újabb és újabb tagozatok jönnek létre szako-
sodás következtében: – Kiemelném a lovas 
tagozatot: 900 lóval rendelkezik a magyar 
polgárőrség, és 1100 lovas polgárőrrel. De a 
határvédelemben is részt vesznek a polgárő-
reink és az illegális migráció kezelésében is. 
1500 olyan polgárőr van, akik közvetlenül 
védik Magyarország határát – hangoztatta a 
Szövetség elnöke. A rendőrség is partnerként 
kezeli a polgárőrséget, és nemcsak szakmai-
lag instruálja, hanem technikai eszközökkel is 
ellátja, segíti munkájukat. Augusztus 30-án az 
Országos Rendőr-főkapitány 150 gépjármű-
vet fog átadni a polgárőrségnek, amiből leg-
alább 10 darab borsodba érkezik.

Az egri érsek hálaadó szentmiséjeAz egri érsek hálaadó szentmiséje

A Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezete emlékfát ültetett és emlék-
táblát helyezett el a Hősök terén – a közelmúltban, 58 éves korában váratlanul elhunyt 
– Nádi Gyula alapító tag emlékére. A megemlékezésen Lászka Béláné, az alapszervezet 
elnöke méltatta a város volt alpolgármesterének segítő, emberszerető tevékenységét.

REGIONÁLIS POLGÁRŐR NAP
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Villanyfényes győzelem Edelényben
 Elrajtolt a megyei labdarúgó bajnokság 
küzdelemsorozata, a csapat mérlege két 
forduló után ötven százalékos.

Az elmúlt szezon csonka mezőnye után a 
2019/2020-as bajnokság már teljes létszám-
ban indult. A bajnok Ózd feljutott az NB 
III-ba, ahonnan viszont két megyei csapat, 
a Sajóbábony és a Cigánd esett ki a megyei 
első osztályba. A második vonal három baj-
noka közül kettő, a Nyékládháza és a Gönc 
vállalta a felsőbb osztályt, az Északi bajnok 
Aszaló helyett a második MVSC-Miskolc 
csapatát kérték fel az indulásra, akik igent 
mondtak a felkérésre. Az utolsó kiadó hely-
re a Közép csoport harmadik helyezettje a 
Mezőkeresztes került, így teljes létszámban 
startolt el augusztus második hétvégéjén a 
bajnokság. A Felsőzsolca az első fordulóban 
hazai pályán a Cigánd ellen mutatkozott 
be.  A bodrogköziek nem titkolt célja, hogy 
azonnal visszajusson az NB III-ba, ennek 
megfelelően igyekeztek erős keretet kiala-
kítani. Az első félidőben a vendégek egy gó-
los előnyre tettek szert, amit Dávid Ferenc a 
második játékrész közepén kiegyenlített. A 
hajrához érve azonban a Cigánd ismét be-
talált, amire hazai válasz már nem érkezett, 
így vereséggel rajtolt a csapat. Egy héttel 
később Edelényben, villanyfényes mérkő-
zésen léptek pályára a fi úk. A világítást a 
második játékrészre kapcsolták fel, ezzel 
együtt megérkeztek a zsolcai gólok is. A 

gól nélküli első játékrész után sorrendben 
Boros László, Dávid Ferenc és Szala Ákos 
is gólt szerzett, kialakítva a 3-0-s végered-
ményt. Két mérkőzés után egy győzelem és 
egy vereség mellett a kilencedik helyet fog-
lalja el a táblázaton a Felsőzsolca. 

Megkezdődtek a Magyar Kupa megyei 
selejtezői is, és számunkra gyorsan véget is 
ért. Az első körben erőnyerő volt a Zsolca, 
a második fordulóban hazai pályán a Sajó-
bábony volt az ellenfél. Az első negyed órá-
ban gyorsan két gólos előnyre tettek szert a 
vendégek, amire Molnár Dávid hamar vála-
szolt. Az újonnan működésbe állított digi-
tális eredményjelző így 1-2-es állást muta-
tott félidőben. A második játékrész felénél 
egy hatalmas bedobás után Kovács Szilárd 
fejjel volt eredményes, azonban a Bábonyi-
ak ismét felpörgették a játékot, három perc 
alatt két gólt szerezvén el is döntötték a to-
vábbjutást. Dávid Ferenc hosszabbításban 
szerzett találata már csak szépségtapasz 
volt, 4-3-ra nyert a Sajóbábony.

Az elmúlt szezon sikerei – mindkét kor-
osztály a dobogó harmadik fokán végzett 
– után az U17 és U19-es együttesünk is-
mét az utánpótlás bajnoksások harmadik 
vonalában indulnak. Régi ellenfelek mellett 
idén új csapatok is lesznek a bajnokságban, 
amely mezőnyét a következő csapatok al-
kotják: Alsózsolca, BTE Felsőzsolca, Eger, 
Hatvan, Tiszaújváros, Gyöngyös, Kazinc-
barcika, Mezőkövesd, Ózd, Sajóbábony, Sal-
gótarján, Sajóvölgye Focisuli, Tállya. Szur-
koljunk minél többen élőben a srácoknak, 
hogy idén is eredményesen szerepeljenek 
és sikerüljön minél több fi atalnak fejlődési 
lehetőséget adni.

Sok sikert, Hajrá Zsolca!

  1.  2019.08.14.  17.00   Felsőzsolca – Cigánd 1-2
  2.  2019.08.17.  17.00   Edelény – Felsőzsolca 0-3
  3.  2019.08.25.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkeresztes –
  4.  2019.08.31.  17.00   Sajóbábony – Felsőzsolca –
  5.  2019.09.08.  16.30   Felsőzsolca – Encs –
  6.  2019.09.14.  16.30   Gesztely – Felsőzsolca –
  7.  2019.09.22.  16.00   Felsőzsolca – Mád –
  8.  2019.09.28.  16.00   Bánhorvá   KBSC– Felsőzsolca –
  9.  2019.10.06.  15.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd 
10.  2019.10.12.  15.00   Bőcs – Felsőzsolca –
11.  2019.10.20.  14.30   Felsőzsolca – Gönc –
12.  2019.10.26.  14.30   Hidasnéme   – Felsőzsolca 
13.  2019.11.03.  13.00   Felsőzsolca – Nyékládháza 
14.  2019.11.10.  13.00   Felsőzsolca – MVSC Miskolc 
15.  2019.11.16.  13.00   Bogács – Felsőzsolca 
16.  2019.11.23.  13.00   Cigánd – Felsőzsolca 

Közeleg a helyi adók szeptemberi fi zetési határideje
A helyi adót

– építményadót,
– magánszemélyek kommunális adóját,
– iparűzési adót és a 
– gépjárműadót

késedelmi pótlékmentesen 2019. szeptember 16-ig fi zetheti meg az adózó.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. sz. melléklet alapján az adókö-

telezettség keletkezéséről, változásáról (pl.: haláleset, lakcímváltozás) az azt követő 15 
napon belül az adóhatósághoz a magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, társaság-
nak bevallást kell benyújtania. 

A fi zetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlék megállapítá-
sára kerül sor.

A bevallásokhoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók és letölthetők a Felső-
zsolcai Polgármesteri Hivatal www.felsozsolca.hu honlapjáról az e-ügyintézés menü-
pontjából is.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
JEGYZŐ

Hajdú Melinda 
újra színpadon
Az évad John Kander - Fred Ebb - 

Bob Fosse: Chicago című, slágerekben 
gazdag musicaljével indul a kecskemé-
ti nagyszínházban, melyet a miskolci 
szini-direktor, Béres Attila állít szín-
padra Barta Dóra, a színház táncta-
gozata vezetőjének koreográfi ájával. 
A musicalben tér vissza a színpadra a 
felsőzsolcai Hajdú Melinda, aki nyár 
elején elárulta:

– A Chicago zenéje erős színészi 
jelenlétet követelő izgalmas, füstös, 
bűnös, humorral teli világa kedves a 
szívemnek. Velma Kelly szerepe igazi 
örömteli kihívás számomra. Velma és 
Roxi duettje az egyik legnépszerűbb 
sláger a musicalben, hosszú és ének-
technikailag nehéz dal.

A bemutatót szeptember 27-én tart-
ják Kecskeméten.
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Augusztus 24-én Fel-
sőzsolcán találkoztak a 
Dőry, a Platthy, a Szath-
máry Király és a Bárczay 
családok leszármazottai. 
A több hónapos előké-
szület után megvalósuló 
baráti találkozó fő célja az 
volt, hogy a város történel-
mében meghatározó ne-
mesi családok tagjai előtt tisztelegjünk. 
Sokan vannak ugyanis közöttük, akik a 
nemzet sorsfordító időszakaiban példát 
mutattak haza- és szabadságszeretetük-
kel. A mi feladatunk, hogy 
történetüket megismerjük és 
megőrizzük, illetve átadjuk a 
következő nemzedéknek.

Az ország számos pontjáról, 
valamint a határon túlról ér-
kező vendégeket a Római ka-
tolikus templomban Dr. Tóth 
Lajos polgármester és Csöbör 

Katalin országgyűlési képviselő köszöntötte. Polgármester 
Úr kiemelte, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzata tá-
mogatóan állt az egy évvel ezelőtt megszülető gondolathoz, hogy egy 
nagyszabású – mind a négy nemesi családot megszólító találkozónak 
városunk adjon helyet. „Tettük ezt azért, mert az Önök családjai – Dő-
ryek, Platthyak, Szathmáry- Királyok és Bárczayak – hosszú-hosszú 
időn keresztül meghatározták ennek a településnek az életét társa-
dalmi, gazdasági, nevelési-oktatási és kulturális értelemben egyaránt.

Mi, akik ma itt élünk, ugyanúgy azon munkálkodunk, hogy 
a városunk infrastruktúrája fejlődjön, közterei szépüljenek, kö-

zépületei gazdaságosan működjenek, ugyanakkor Felsőzsolca 
megőrizze nyugodt, biztonságos kisvárosi jellegét, ahol emberlép-
tékűek a távolságok földrajzi értelemben és emberléptékű a közel-
ség a városban élő generációk között.” - hangzott el a polgármes-

teri köszöntőben.
A hálaadó ökumenikus istentiszteletet a történel-

mi egyházak helyi képviselőivel együtt D. Szebik Imre 
nyugalmazott evangélikus elnök-püspök mutatta be. A 
konferencia előadásoknak az ősi családi fészek, a kastély 
adott otthont. A nyitó előadást Putz József iskolaigazgató 
tartotta „A nemesi családok szerepe Felsőzsolca múltjá-
ban” címmel, majd a családok egy-egy képviselője – Dőry 
Jenő, Platthy Iván, Szathmáry Király Ádám és Dr. Bárczay 
András – mutatta be a famíliák történetét. A késő délután 
kötetlen fórumbeszélgetéssel telt, majd a vendégek meg-

tekinthették Platthy György festőművész kiállítását. Közös koszo-
rút helyeztünk el a Platthy kriptánál és megmutattuk vendégeink-
nek az óvodák épületeit.

A jó hangulatú és tartalmas napot a viszontlátás, egy újbóli talál-
kozás reményével zártuk. Köszönetet mondunk Platthy Iván nyugal-
mazott címzetes államtitkár úrnak, aki ötletadó társszervezője volt a 
rendezvénynek.

Mezei Marianna és Putz József

Felsőzsolcai nemesi családok leszármazottainak
                világtalálkozója a kastélyban


