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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

BÚÉK, Felsőzsolca!
Az új év, az új remény, az újrakezdés ünnepe. Az óévet
vidámsággal búcsúztatjuk, s így fogadjuk az újat is. Minden év kezdetén reménykedve tekintünk a jövőre, és feltesszük a kérdést, mit fog hozni számunkra? Víg esztendőnek kell jönnie végre! Reméljük, de persze rajtunk is
múlik, hogy azzá tegyük. A karácsony üzenete, a csend, a
béke és a szeretet még itt van a szívünkben. Minden számvetés eredménye egy
újabb, nehezen betartható fogadalom és egy, az előző évnél sikeresebb esztendő megtervezése. Mi, emberek nem vagyunk egyformák. Eltérőek személyes ambícióink, terveink, értékeink, másképp gondolkodunk. Abban viszont
mindannyian egyetértünk: szeretnénk az újév napjait nagyobb szeretetben,
több boldogságban, jobb egészségben, biztosabb egzisztenciában eltölteni.
S az év elején az ember nemcsak a maga jövőjére gondol, hanem családja
jövőjére is. Benne gyermekeire, unokáira, miként alakul a jövőjük, boldogságuk? Újévkor érdemes meggondolnunk, megerősítenünk, hogy van belső
iránytűnk és megőrizzük a reményt. A reményt arra, hogy képesek leszünk
úrrá lenni a nehézségeken és van elég tartás bennünk megtalálni a helyes utat.
A hallgatástól el kell jutnunk egymás meghallgatásáig, az üres fecsegéstől a
tiszta csengésű szavak kimondásáig. Újra vállalnunk kell a közösségért végzett
munka örömét és a hogyan tovább kérdésre választ kereső küzdelem gyötrelmeit. Lépést kell tartanunk álmainkkal, irányt kell szabni gondolatainknak. És
hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk a család,
kisebb közösségünk fennmaradása, gyarapodása érdekében.
A Képviselő-testület nevében boldog, reményteljes új esztendőt kívánok valamennyi felsőzsolcai lakosnak!

 Közélet
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Fények, színek, szerelem
Ő a szerelem világpolgára. Önkifejezés
expresszionista és absztrakt képekben.
Az öntudatra ébredés göröngyös
útját járó ﬁatal, zsolcai gyökerekkel bíró
festőművész, Kramcsák Enikő portréja
azonban több mint művészi ars poetika.
Őszinte vallomás művészetről,
szerelemről, kivándorlásról és hazatérésről.

 Két
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lapszámmal ezelőtt arról adtunk hírt, hogy
alkotásod bekerült a 125 legjobb Van Gogh interpretáció közé. Mi történt azóta?
Azóta megtörtént a kiállítás megnyitója Brédában,
ahol találkozhattam a verseny szintén továbbjutott művészeivel és természetesen a nyertesekkel. Nagy izgalommal és kíváncsisággal vártam ezt a napot. Nagyon
jól éreztem magam, habár még a holland nyelvtudásom
nincs azon a szinten, hogy minden dialektust – és főleg az igazi holland nyelvjárást – megértsem. Mindenesetre feltűnő érdeklődéssel fogadtak kedves holland
alkotótársaim, akik többsége tősgyökeres holland vagy
hosszú ideje Hollandiában él már, illetve mindenféleképp valamilyen szorosabb kapcsolódás köti Brédához,
Van Goghoz, Hollandiához. Nagy örömömre, beszélgethettem a verseny első helyezettjével is, aki már több
tucat közös és szóló kiállításon van már túl.
Ezután kaptam Felsőzsolcáról egy nagyszerű lehetőséget, így 2016 tavaszán a Bárczay-kastélyban láthatják
majd a képeimet. Bevallom, ez a vágyam már titkon
megfogant a szívemben, ez egy igazán megtisztelő és
szívemet melengető lehetőség. Új ötleteim, témáim vannak, szeretnék intuitív festészettel/művészetterápiával is
foglalkozni. Több önálló kiállítást tervezek a következő évekre, Magyarországon és Belgiumban is.
 Hogy lesz egy ﬁatal lányból képzőművész, ha most visszatekintesz, hogy látod, egyenes volt az
út vagy ahol ma tartasz az is csak
az útkeresés egyik állomása?
Az én utam nagyon nem volt egyenes út, de hogy is lehetne az egy művészlélek számára, aki folyton keresi
a kihívást, az újabb és újabb inspirációt az életében. Kezdjük ott, hogy
gyerekkoromban és tanulóéveimben egyáltalán nem az én utamat jártam, reál tárgyakat tanultam, távol a művészetektől, minden ihlettől megfosztva. Aztán mikor kezdtem „öntudatra” ébredni, az élet lehetőségeket
kezdett felém tárni, a jó helyen és a jó időben. Sokáig próbálkoztam az
élet többféle területén, de most már úgy érzem, megtaláltam az utamat.
Ez az „út” nem feltétlen Belgiumot jelenti, hanem rengeteg kihívást és
lehetőséget, amelyek még inkább megerősítenek, hogy itt és most ez az
én helyem. A kreatív alkotás lételemem, ez kibontakozik a festészetemben és más kézműves, kreatív tervezésben.
 Külföldön élsz, alkotsz… kalandvágyból vagy mert ahogy mondani szokták saját hazájában senki sem lehet próféta?
Egyik sem, bár igazából titkon vágytam rá, hogy kipróbáljam a külföldi életet, de közelről sem gondoltam volna, hogy ennyi minden vár

itt rám. Mielőtt kiköltöztem, épp túl voltam első önálló
budapesti kiállításomon (ami nagyon jó visszhangot kapott), egy tucat festményt már eladtam a 2014-es év végére, és kezdtek jönni a felkérések (képek festésére, külföldi és magyar online újságban cikkek, stb.) Egészen egyszerűen a Szerelemnek köszönhetem a külföldi életemet.
A párom a társam az utamon, a barátom és a szerelmem
egyben; legfőbb támogatóm a művészetemben, szeretetével bearanyozza az életemet és a festményeimet. Közös
életünkben kinyílik a világ előttem és úgy érzem, még sokkal többre lehetek képes. A szeretet csodálatos forrása a kreatív energiáknak.
 Az

európai kortárs művészetben
hol helyeznéd el magad és a művészeted?

Leginkább expresszionista és absztrakt irányvonalaim vannak. Ha van egy
konkrét témám, amit egy fotó alapján,
vagy élőben van szerencsém hosszabb
ideig ﬁgyelni, azután csak az alapokat
visszaadva, olykor meseszerű/misztikus új világba öltöztetem. A saját
színeimmel, formáimmal
megfűszerezve. Amit fontosnak tartok említeni,
hogy szinte mindig az érzéseim vezérelnek, igazából az érzéseim fejeződnek
ki színekben. Absztrakt
képeknél csak az érzelmeimet és igazán mély inspiratív zenét használok,
hogy minél jobban elmerüljek a kibontakozásban. Teljes
Flow-energiaáramlás van, amikor a színeimmel dolgozom, ez már olyan spirituális kapcsolat. Sok festőművész a
fájdalmát és megnemértettségét fejezi ki a képeiben, én a
pozitív, felemelő érzéseimet szoktam maradandóvá tenni.
 Belgiumban hogy fogadtak el: magyarnak, belgának

vagy európainak?
Amikor mondom, melyik ország a szülőhazám, általában az „Ahaaa” a reakció, utána pedig „Budapest”! Én
ezt általában bóknak szoktam tekinteni. Megoszló a vélemény, mert én mégis csak egy betelepült ember vagyok itt, és nem
várhatom el, hogy mindenki elfogadjon. Viszont az egy érdekes tény,
hogy a belgák a szomszédos hollandokat sem annyira kedvelik. Külföldi bevándorlóknak meglehetősen sok lehetőség van a beilleszkedésre,
ez viszont nagyon barátságos az országban. Szerencsére a belga barátaink nagyon elfogadóak és támogatóak.
 Hiányzik Zsolca?
Én mindig is nagyvárosi életre vágytam, bevallom, de ettől függetlenül szeretem Felsőzsolca hangulatát, amikor újra és újra hazatérünk;
a szülői ház, ahol felnőttem, teraszunkról a kilátás a távoli templomtoronyra, amely a csodálatos naplementék tükrében mindig kellemes
emlékeket idéz bennem. Meghitt és vidám családi összejöveteleink,
mesés kertünk, és természetesen drága szüleim, mindig boldogság
hazatérni, és ők tudnak a legjobban hiányozni.
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Megemlékezés Kárpátalján
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola november 20-21-én nemzetközi
tudományos konferenciát szervezett a „málenykij robotra” elhurcoltak emlékére, a történelmi esemény 70. évfordulóján.
A konferenciát Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja nyitotta meg.
A Szolyvai Emlékparkban a görög katolikus egyház képviseletében Gulybán Tibor
felsőzsolcai esperes parókus úr emlékezett.
A márványtáblák sorában ott van a magyarországi, felsőzsolcai elhurcoltak emlékére
állított fekete márványtábla is.

A 90 éves Ilonka néni köszöntése
Lipták Józsefné Ilonka nénit Dr. Tóth
Lajos polgármester és dr. Rónai István
aljegyző köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából.

FOLYAMATOS AKCIÓK ÉS ALACSONY ÁRAK

a Koleszár Zöldség-Gyümölcs üzletben
a Hősök tere 14. szám alatt az udvarban
(az emlékmű utcája)
TELEFONON IS RENDELHET!
2000Ft feletti rendelését 1 órán belül házhoz szállítjuk.
06-30/523-01-36
Téli nyitva tartás: H-P 7-17, Szo 7-13.

Közélet 

Napirenden:
a helyi fejlesztések
A Bükk – Térségi LEADER Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja a Bárczay-kastélyban tartotta a civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek részére pályázati
ismertetőjét. A Vidékfejlesztési Program és a
LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégiájának előkészítése mellett a tanácskozáson szó esett az EMVA keretében megvalósított helyi fejlesztésekről. Dr. Tóth Lajos,
polgármester a Vidékfejlesztési Program által
kínált lehetőségeket mind szélesebb körű kihasználását szorgalmazta, erre biztatta a vállalkozókat és a civil szervezetek képviselőit is.

Tisztújító gyűlést tartott az FVSC

Kundráth Csaba az új elnök
December 15-én tartotta a Rendezvények Háza különtermében tisztújító gyűlését a Felsőzsolca VSC. A szép
számmal megjelent meghívottak között voltak a klub
támogatói, szurkolói, valamint a felnőtt és ifjúsági csapat tagjai is.
Siegel János leköszönő elnök tartott tájékoztatót az elmúlt
év eredményeiből, és büszkélkedhetett azzal, hogy a labdarúgók mellett a kézilabdázók is a megye I. osztály élmezőnyében foglalnak helyet.
Kolenkó Gábor alpolgármester részletes előadást tartott
a klub gazdasági helyzetéről. Kiderült, hogy az önkormányzat milyen összeggel támogatta az egyesületet 2015-ben,
valamint az is, megtették a megfelelő jogi lépéseket azért,
hogy azon személy(ek), akik a klub adósságának növekedésében szerepet játszottak, megfelelő szankciókban részesüljenek.
Ezek után bemutatták az FVSC új elnökét – a több mint
egy évtizede a csapat igazolt játékosát, aki jelenleg is aktív – Kundráth Csabát. Köszöntőjében megígérte mindent
megtesz a klubbért, ennek érdekében egy szakértői elnökséget választott maga mellé. Bekerült a felnőtt csapat edzője
Sándor Zsolt, a szurkolók fővezére Homonnai György, az
utánpótlás vezetője Pásztor Erik, a csapat jelenleg is aktív
játékosa, a civilben a bankszférában dolgozó Toplenszki
Szabolcs, valamint Molnár László „Pacsu” a zsolcaiak régi
nagy kedvence, aki mint sikeres vállalkozó lehet nagy hasznára az FVSC-nek.
A leköszönő elnök Siegel János a ZsolcaTV kamerája előtt
elmondta: sikeres időszakot zár le, mint elnök, de ez a munka rengeteget vett el az idejéből. Előző elnökségei idején
más kvalitásokat kívánt ez a pozíció, így sportszakmai okai
is vannak a távozásának, ellenben örül annak, hogy Kundráth Csaba személyében alkalmas embert sikerült találni a
megüresedett pozícióra. Támogatóként továbbra is segíti
az egyesületet, és másokat is erre biztatott, hiszen a megye
egyik legpatinásabb és sok szép győzelmet elérő egyesülete
nem tűnhet el a futball térképéről.

 Itthon
Közélet– Otthon
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SIKERESEN ZÁRULT A KOMPLEX
TELEPPROGRAM FELSŐZSOLCÁN
Cél: a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése
Lezárult a Komplex telep-program (komplex humán
szolgáltatás hozzáférés biztosítása) Felsőzsolca városban címet viselő TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049.
számú projekt. Célterülete a Kazinczy Ferenc, a Táncsics Mihály, a Béke, a Zöldfa, a Kossuth Lajos és a
Kertekalja utca által határolt területrész, ahol közel 1100 fő él. Ezen a
területen 120 lakás található, amelyek mind komfort nélküliek vagy
alacsony komfortfokozatúak. A házak többségének ﬁzikai állapota
lepusztult, több helyen akut, azonnali beavatkozást igénylő probléma van. Jellemző a túlzsúfoltság, 8–10 fő is lakik egy-egy házban.
2014 áprilisában elkezdődött a
projekt megvalósítása a célterületen élő lakosság megszólításával
és a projekt iránt érdeklődő, az
egyéni előrelépés érdekében tenni is hajlandó emberek projektbe történő bevonásával. Ennek
kezdőpontja és egyben a további
munka sikerének záloga a projektbe bevont személyek egyéni
fejlesztési tervének kidolgozása
volt. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a településen működő,
szociális jellegű feladatokat ellátó szervezetek együttműködési
hálójának felállítása a hatékonyság növelése érdekében. Majd a
nyár elején elindultak az egyes programelemek is – fogalmazott
Chlepkó Tamás projektmenedzser.
A program legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a telepeken,
szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos
helyzetű emberek társadalmi integrációját elősegítse. Az alapfokú
iskolai végzettség megszerzése, illetve az elavult szakképzettség
felfrissítése, újabb ismeretek szerzése. A célcsoport tagjait mind
ﬁzikailag, mind mentálisan felkészítsék a munka világára. Elsajátították a mindennapi élethez szükséges elemi ismereteket az
írás-olvasástól kezdve az internethasználaton át az önéletrajz írásáig. A projektben résztvevő szociális szakemberek nagy hangsúlyt fektettek annak elősegítésére is, hogy a résztvevők megfelelően tudják a jövőben érvényesíteni az érdekeiket. Minthogy a
célterületen élők két generációja már korán kimaradt az iskolából, munkahely hiányában mind az elsődleges, mind a másodlagos szocializációs szintér
diszfunkcionálian működött náluk, ezért nem tudták elsajátítani a megfelelő
viselkedési normákat. A
program során ezeket a
hátrányokat is igyekeztek
csökkenteni a helyes normák közvetítésével, ezzel is
elősegítve azt, hogy könynyebben beilleszkedjenek
a többségi társadalomba.

Felsőzsolca Város Önkormányzata saját forrásból már
korábban is több kísérletet tett
arra, hogy a rendelkezésre álló
lehetőségeket kihasználva segítse e réteg társadalmi integrációját. A „Komplex telep-program
Felsőzsolca városban” elnevezésű projekttel azonban egy átfogóbb és hatékonyabb beavatkozási programot tudtunk megvalósítani – mondta Dr. Tóth Lajos
polgármester.
A húszhónapos projektidőszak le zártával az látszik, hogy
minden tevékenység szervezésekor nagyon fontos az alapos
előkészítés és a bevonni kívánt személyek felkészítése. A folyamatos szociális munka és a megvalósult programelemek hatására érzékelhetően változott a projektben résztvevők szemlélete, együttműködési készsége, a szabályokhoz való alkalmazkodása, és közben a köztük lévő kapcsolat is szorosabb lett. Megjelentek a kölcsönös segítségnyújtás, a közös érdekvédelem csírái,
az önszerveződés jelei. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy
a képzésben résztvevők 86%-a sikeres vizsgát tett. Egy részük
az általános iskolai végzettség megszerzésével megalapozta a
szakképzési lelhetőségét, a szakmai képzéseken résztvevők jó
része pedig – ha egyelőre ugyan elsősorban a közfoglalkoztatásban – alkalmazni tudja a tanultakat. Mivel a szakmai képzések
gyakorlati részét munkahelyi körülmények között töltötték a
hallgatók, ezért e képzések további hozadéka a munkahelyi szocializáció. Ennek egyrészt azért van különös jelentősége, mert a
hallgatók közül soknak még sohasem volt munkahelye, nem ismeri a munkakultúra fogalmát. Másrészt „nem élesben”, hanem
védett környezetben próbálhatták ki, hogy milyen elvárásoknak
kell általában megfelelni egy munkahelyen. Nagyon jó eredményeket ért el a tanoda programelem, nemcsak a gyerekek látványos fejlődése, hanem a szülők és a gyerekek tanoda iránti igénye
is ezt igazolta. A projekt révén jött létre a Csillag Szolgáltató Pont,
amely lehetővé teszi különböző szociális szolgáltatások igénybevételét, illetve nemcsak a képzések elméleti óráinak adott helyet,
hanem kisebb közösségi rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosít. A projekt forrásaiból felújított Csillagház pedig
alkalmas különböző rendezvények, fórumok befogadására.
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A szépkorúakat
köszöntötték
Több mint kétszáz szépkorú vett
részt 2015 december 14-én a városi
idősek karácsonyi
rendezvényén. A
résztvevőket Nádi
Gyula
alpolgármester köszöntötte a Rendezvények Házában. Az óvodások
betlehemes műsora után a Rozmaring Népdalkör dalcsokrát hallhatták. Az idősek karácsonyán az önkormányzat vacsorával és
ajándékkal kedveskedett a szépkorúaknak.
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Felsőzsolca város közműves ivóvízellátása tárgyában Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint a MIVÍZ Kft. között létrejött koncessziós szerződés érvényességi ideje 2015. november 10. napjával lejárt. A konceszsziós szerződés megszűnésére tekintettel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6057/2015. számú határozatával az ÉRV. Északmagyarországi Regionális
Vízművek ZRt.-t jelölte ki közérdekű üzemeltetőként – 2015. december 30. napjától
2016. december 30. napjáig terjedő időtartamra – Felsőzsolca településen a közműves
ivóvízellátás végzésére. Az ÉRV Zrt. a vízszolgáltatást változatlan áron biztosítja. Az
üzemeltetési feladat átadása szolgáló átadás-átvételi és teljes birtokba-helyezési eljárása a korábbi víziközmű-szolgáltató, azaz a MIVÍZ Kft. és a közérdekű üzemeltetőként
kijelölt ÉRV ZRt. között december végén megtörtént.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a MIVÍZ Kft. a közműves ivóvízellátási feladatok
átadásához kapcsolódóan elszámoló számlát készít valamennyi felhasználási hely tekintetében. Az elszámolásra folyamatosan kerül sor.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy Felsőzsolca településen a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint a szennyvízdíj számlázását továbbra is a MIVÍZ Kft.
végzi, így ezen szolgáltatással kapcsolatos problémáik rendezésében a MIVÍZ Kft. –
Ügyfélszolgálatán keresztül – továbbra is az Önök rendelkezésére áll.
A MIVÍZ Kft. Ügyfélszolgálatának címe és elérhetőségei a következők:
Cím:
Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon:
06-46/519-366; 06-46/519-388
E-mail:
ugyfelszolgalat@miviz.hu
Az ivóvíz számlázással kapcsolatos észrevételeikkel, illetve az ivóvíz-szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyintézésekkel kérjük, hogy az ÉRV ZRt. Ügyfélszolgálatát szíveskedjenek keresni. Elérhetőségeik a következők:
Cím:
Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Telefon:
06-46/502-396
E-mail:
bejelentes104@ervzrt.hu
A közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket az ÉRV ZRt. Diszpécserszolgálata fogadja a nap bármely szakában a 06/48-514-550 vagy a 06/46-712074, illetve a 06/46-703-612 telefonszámon.
Megértésüket és segítő közreműködésüket előre is köszönjük!
Boldog új esztendőt kívánunk kedves Partnereinknek!
MIVÍZ Kft.

ÉRV ZRt.

Munkanapok és pihenőnapok rendje 2016-ban
Idén két szombat lesz áthelyezett munkanap: március 5-én,
szombaton dolgozzuk le március 14-ét, valamint október 15-én,
szombaton az október 31-ei, hétfői pihenőnapot dolgozzuk le.

2016. december 25. vasárnap: karácsony
2016. december 26. hétfő: karácsony másnapja (hosszú hétvége)
2017. január 1. vasárnap: újév

MUNKASZÜNETI NAPOK:
2016. január 1. péntek: pihenőnap (hosszú hétvége)
2016. március 5. szombat: munkanap (március 14. ledolgozása)
2016. március 14. hétfő: pihenőnap (március 5. szombaton kell
ledolgozni)
2016. március 15. kedd: nemzeti ünnep (hosszú hétvége)
2016. március 28. hétfő: húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2016. május 1. vasárnapra esik
2016. május 16. hétfő: pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2016. augusztus 20. szombatra esik (nemzeti ünnep)
2016. október 15. szombat: munkanap (október 31. ledolgozása)
2016. október 23. vasárnap: az 1956-os forradalom évfordulója
2016. október 31. hétfő: pihenőnap (október 15. szombaton
kell ledolgozni)
2016. november 1. kedd, Mindenszentek (hosszú hétvége)
2016. december 24. szombat: szenteste, pihenőnap

TANÉV RENDJE A NYÁRI SZÜNETIG:
2016. január 3. (vasárnap): téli szünet utolsó napja
2016. január 4. (hétfő): téli szünet utáni első tanítási nap
2016. január 22. (péntek): első félév vége
2016. március 23. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. március 24. (csütörtök): tavaszi szünet első napja
2016. március 29. (kedd): tavaszi szünet utolsó napja
2016. március 30. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2016. április 29. (péntek): utolsó tanítási nap az iskola utolsó,
befejező évfolyamán a középiskolákban és a szakiskolákban
2016. május 2. (hétfő): május-júniusi érettségi vizsgák első napja
2016. május 25. (szerda): országos kompetenciamérés
2016. június 15. (szerda): utolsó tanítási nap
2016. június 24. (péntek): május-júniusi érettségi vizsgák utolsó napja
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FELHÍVÁS

A járdák hó- és
síkosság-mentesítésére
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hó-mentesítése, síkosság-mentesítése a köztisztaság fenntartásáról
szóló 12/1993.(VII.3.) számú önkormányzati rendelet 6. §
(1) és (2) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanok előtti
járdák és vízelvezető árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség a bekerített, vagy
üresen, illetve használaton kívül álló ingatlan tulajdonosaira is vonatkozik.
Ezen kötelezettség többek között vonatkozik a járda
rendszeres seprésére, szükség szerinti locsolására, télen
a hótól, jégtől való megtisztítására, a síkos járdafelület
megfelelő síkosság-mentesítésére.
Síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely
a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő
fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Erre tekintettel kérem, tartózkodjanak a sószórással történő
síktalanítástól.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, tekintettel arra, hogy a
biztonságos közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért folyamatosan és maradéktalanul tegyen eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek.
A fenti kötelezettségek betartását a közterület-felügyelő folyamatosan ellenőrzi. Mulasztás esetén a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
miatt 150.000.-Ft közigazgatási bírság szabható ki.
dr. Rónai István
aljegyző s.k.
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ELTŰNÉS MIATT
KERESI A RENDŐRSÉG
A Miskolci Rendőrkapitányság
05010/960/2016. általános számon
körözési eljárás keretében vizsgálatot folytat Sipos József Balázs
eltűnése miatt.
A Miskolci Rendőrkapitányságon
az eltűnt volt felesége tett bejelentést,
mely szerint 2016. január 12-én Sipos
József Balázs otthonából ismeretlen
helyre távozott. A felkutatására eddig
tett intézkedések nem vezettek eredményre.
Az eltűnt férﬁ megközelítőleg 165
centiméter magas, vékony testalkatú,
haja rövidre nyírt, barna színű, őszbe
vegyülő, szeme színe barna, arca sovány, beesett, fülei kissé elállóak, orra
keskeny, bajuszt visel, szája egyenes
vonalú, vékony, fogazata elől hiányos, álla kerek, előre álló. Lábmérete 41-es, bőre színe fehér, arcszíne sápadt. Mindkét vállába
műtét útján drót van helyezve, eltűnésekor fekete színű, vastag,
műanyag-keretes szemüveget viselt.
A Miskolci Rendőrkapitányság (3525 Miskolc, Fábián kapu
4. szám) kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az
eltűnt személlyel kapcsolatban, hivatali munkaidőben hívja a
46/514-511/26-68 vagy 46/514-511/26-63-as telefonszámon az
ügy előadóját.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a 06-46/514-506-os telefonszámon, továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. Emellett
a névtelenség megőrzése mellett is bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán (h-cs.:
8-16, p.: 8-13).

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!

Együttes, több heti
megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu

 Közélet

Zsolcai Hírmondó

2015 dec.–2016 jan.

HIRDESSEN
A ZSOLCATV és a
ZSOLCAI HÍRMONDÓ

REKLÁM
FELÜLETEIN
Bővebb felvilágosítás
a Szerkesztőség elérhetőségein
kérhető!
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