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választási hírek

  Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztek június 27-én 
Ferlsőzsolcán is.  A város vezetői először a Városháza falán lévő emléktáblánál 
koszorúztak, ezt követően pedig a Kegyeleti Parkban tartottak közös megem-
lékezést, ahol Putz József iskolaigazgató, történelem tanár mondott beszédet, 
Kramcsák Jánosné versmondó Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét sza-
valta, míg a Felsőzsolcai Férfi  Népdalkör katona nótákat énekelt.

Érseki jutalom a jó bizonyitványért
Közel 1600-an vettek részt az Egri   Főegyházmegye 

fenntartásában működő oktatási intézmények tanévzáróján 
az egri bazilikában. A tanévzáró szentmisén ötven diákot 
jutalmaztak. Dr. Ternyák Csaba egri érsektől Felsőzsolca vá-
ros díszpolgárától Hogya Boglárka a Szent István Katolikus 
Általános Iskola tanulója kapott érseki jutalmat nyolc évi 
kiváló tanulmányi eredményének elismeréséül.

A vendéglátó   Gémesi György polgármester (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke 
a világ magyar polgármesterei egyedülálló találkozójának nevezte az 
immár tizedik alkalommal megrendezett eseményt. A találkozón részt 
vett Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca város polgármestere is, aki a Zsolcai 
Hírmondónak nyilatkozva  atalálkozó után elmondta: lehetőség volt a 
stratégiai kérdések megbeszélésére, az egyetemes önkormányzati érté-
kek végiggondolására. Egyben utalt a Paczolay Péternek, a rendezvény 
fővédnökének az előadására. Az Alkotmánybíróság elnöke előadásá-
ban leszögezte: a jól működő demokrácia nem létezhet erős önkor-
mányzatiság és megfelelő mértékű decentralizáció nélkül. 

Az Alkotmánybíróság elnöke hitet tett amellett, hogy a polgárok 
igényeire a hozzájuk legközelebb álló szinten, közösségeikben, közsé-
geikben, városaikban, mindennapjaikban, a velük együtt élőkkel közö-
sen, a helyi önkormányzatok útján lehet megfelelő választ adni. Hozzá-
tette: a helyi hatalom erős bástyája tud lenni a demokratikus jogállam 
működtetéséhez elengedhetetlen hatalommegosztásnak, és ebben a 
polgármesterekre fokozott felelősség hárul. 

Magyar polgármesterek
világtalálkozója

Dr. Tóth Lajos polgármester 
2014. július 7-én bejelentette, hogy 
független polgármester jelölt-
ként indul az őszi önkormányzati 
választásokon a fidesz és a helyi 
civil szervezetek támogatásával.

A Fidesz-KDNP 1167 települ-
ésen indít polgármester-jelöltet 
az önkormányzati választáson – 
jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz 
ügyvezető alelnöke 2014. július 
3-i budapesti sajtótájékoztatóján, 
a párt országos választmányának 
ülését követően. Az ország 85 
százaléka tud majd Fidesz-KD-
NP-s jelöltre szavazni ősszel 
– mondta a politikus. Fideszes 
jelölt 893 lesz és 274 függetlent 
támogat a párt. A tízezer lakos 
feletti városok közül 164, az an-
nál kisebb településeken 1003 he-
lyen lesz polgármester-jelöltjük.
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RÖVIDEN

Felsőzsolca Város 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k 
pályázata több mint 
106 millió forint be-
ruházási összköltség 
mellett 100 millió fo-
rintot meghaladó visz-
sza nem térítendő, 
uniós támogatást 
nyert a “Nevelési in-
tézmények fejlesztése” 
c. konstrukció- és az 
Új Széchenyi Terv ke-
retében. A támogatás-
nak köszönhetően teljes fejlesztésen 
esett át az óvoda.

Felsőzsolcán igen magas a hátrá-
nyos- és halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek száma. A hátrányos 
helyzetű óvodások aránya 23%-kal 
magasabb az országos át laghoz viszo-
nyítva.

Az idén 127 éves óvodában a minő-
ségi nevelés megteremtéséhez szüksé-
ges feltételek eddig csak részben vol-
tak biztosítottak, a projekt keretében 
a gyerekek számára foglalkoztató- és 
fejlesztőszobák, a nevelőtestület szá-
mára dolgozószobák; i l l. orvosi szoba 
és szociális helyiségek kerültek kiala-
kításra.

A projekt keretében megvalósult 
eszközbeszerzés a tornaszoba beren-

dezéséhez; i l letve a mél-
tányos nevelési környe-
zet kialakításához voltak 
szükségesek. Az épület 
akadálymentesítésével a 
közoktatási intézmény ál-
tal nyújtott szolgáltatások 
mindenki számára elérhe-
tővé váltak. A felújítás 484 
m2-t, a bővítés/ építés 364 
m2-t érintett.

A projekt - az esély-
egyenlőség elvét szem 
előtt tartva – hozzájárult 
a nevelés-oktatás minőség-
ében meglévő különbségek 

FKIKI Napközi Otthonos Óvodája 
„Krisztina Óvoda” fejlesztése Felsőzsolcán

csökkentéséhez. A fejlesztés eredmé-
nyeként az egészséges környezet- és 
a hatékony nevelés infrastrukturális 

feltételei, valamint a minőségi neve-
léshez való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítottá vált.

A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyer-
mek Könyvnapok alkalmából bemutatták 
Víg Balázs Rettegő fogorvos című legújabb 
mesekönyvét. A Bárczay-kastélyban tar-
tott író-olvasó találkozón a gyerekek já-
tékos előadáson ismerkedhettek meg az 
íróval a könyveivel és a mesék világával. 
Víg Balázs első mesekönyvének megje-
lenése óta járja az országot és igyekszik 
minél több óvodásnak, kisdáknak szülő-
nek és pedagógusnak bemutatni a Rettegő 
fogorvos történetét. Felsőzsolcán most járt 
először a könyvhét és a gyerekkönyvna-
pok alkalmából. A könyvhetet a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü-
lete alapította 1927-ben.
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 Június 27-én ismét a Felsőzsolcára fi gyelt az 
ország kerekpáros társadalma, hiszen városunk 
adott otthont az Időfutam országos bajnokság-
nak. Az Ongai utcán lévő rajt-cél helyszín mel-
lett a mezőny a 37-es főúton versenyzett. A férfi  
U23-as és elit kategória 32,4 km-t teljesített, míg 
a női elit kategória 16,2 km-t. A férfi  elit kate-
góriában Fejes Gábor (Bátorfi  Team) megvédte 
címét, míg a hölgyeknél Kormos Veronika (Biz-
kaia-Durango) lett a legjobb. 

Férfi  elit kategória
Fejes Gábor (Bátorfi  Team)
Lovassy Krisztián (Team Fixit.no)
Kusztor Péter (BMC-Amplatz)

 Férfi  U23
Pelikán János (Utensilnord)
Lengyel Zoltán (Utensilnord)
Mogyorósi Máté (Hungarofondo)

 Női elit kategória
Kormos Veronika (Bizkaia-Durango)
Szurominé Pulsfort Diána (Peloton SE)
Epres Kornélia (Bikeexpress SE)

botok, csalik...
Napsütésben, az épülő autópálya 

árnyékában botok, csalik, horgok 
lógtak a kicsi Berki-tó fölé. A jubi-
leumi horgászverseny nyugodt, jó 
baráti hangulatban telt, csak a ka-
pások alkalmával lettek izgatottak 
horgászok. És ebből sem volt hiány, 
hiszen hamar a szákba kerültek a 
halak. Köszönjük a 20. jubileumi 
horgászverseny megrendezéséhez 
nyújtott támogatást Dr. Tóth Lajos 
polgármesternek és a képviselő-
testületnek. 

Zsarnai János 
elnök, Berki-tó Horgászegyesület
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V E R S

Nyugodj Békében!
~Fájj, hogy elmentél
S itt hagytál minket,

Nagyon szeretünk téged!
Egész életedben harcoltál
De most feladtad... Miért?

Mért a jók mennek el gyorsan?
Mindenki sír, zokog, hogy nem láthat 

téged...
Kérlek gyere vissza! Gyere vissza 

kérlek!
De te már nem jössz...
Más világra mentél! 

Hiányzik egy szerető férj,
Nékem egy nagypapa..

Szeretünk téged, de te már elmentél!

Sokszor, sokan, különböző alkalmakra 
írt versekkel keresik meg szerkesztősé-
günket. Hegedűs Cintia 13 éves zsolcai 
kislány nagyapjától, a június 26-án el-
hunyt  Hegedűs Imrétől búcsúzik ezzel 
a verssel.

Búcsú Zsiros Sándortól
A nyugdíjas iskola igazgatót, önkormányza-

ti képviselőt Felsőzsolca Város Önkormányzata 
saját halottjának tekintette. Ravatalánál töb-
bek között Dr. Tóth Lajos polgármester búcsú-
zott Zsiros Sándortól. Az alábbi, az Amerikai 
Egyesüölt Államokból küldött levelet pedig 
Molnár Erzsébet olvasta fel Zsíros Sándor te-
metésén.

Szomorú szívvel állunk itt (gondolatban)
Dr. h.c. Zsíros Sándor tanár úr koporsója, a 
Gulág rabszolgatáborok egyik jeles kutató-
ja előtt. Meg vagyunk győződve, hogy neve és 
tudományos munkásságának híre még sokáig 
fennmarad – nem csak szűkebb pátriájában, de 
a világon szétszórt Gulagkutatók soraiban is.

2004-ben ismerkedtünk meg Zsíros Sán-
dorral, amikor mi is elkezdtük Gulág kutatá-

sain kat. Ennek eredménye több tudományos munka megjelenése (magyarul és 
angolul), valamint a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának a megalapítása lett. 
Zsíros Sándor jelenléte, erőteljes működése, és a Miskolci Egyetem bevonása nélkül 
a magyar Golágkutatás még most is gyermekcipőben járna.

Kedves Sándor!

Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled.  De tesszük ezt abban a tudatban, hogy egykor 
még találkozunk; nem csak Veled, de a gulágrabszolgaság sok ezernyi áldozatával is.

Nyugodj békében. Szeretettel,  Várdy Béla és Ági (Pittsburgh, Pennsylvania, USA)

  A Rendezvények Házában tartotta tanévzáró istentiszteletét a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola. Nagy György igazgató úr beszédét követően ötven diák részesült könyv-
jutalomban kitűnő tanulmányi eredményének elismeréséül.

 Nemzetközi néptáncfeszti- 
válon vett részt a Zsolca Tánc-
együttes Lengyelországban. A 
tíz éves múltra visszatekintő 
fesztiválon Európa több orszá-
gából, a különböző nemzetisé-
gek néptáncait mutatják be a 
táncosok. A Varsótól 130 kilo-
méterre lévő Pulawyban ukrán, 
román, török együttesek mellett 
idén először a Zsolca Táncegyüt-
tes is részt vett a rangos fesztivá-
lon. Négy műsorszámmal, négy 
fős zenekar kíséretével álltak a 
fesztivál közönsége elé.
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TÁJÉKOZTATÓ
A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

A MiReHuKöz Nonprofi t Kft . a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósulásához 2014. júliusától

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETET
biztosít a lakosság számára.

Az edényzetben szelektíven gyűjthetőek a papír-, mű-
anyag-, fémhulladékok és italos kartondobozok. További 
részletek az edényzeten találhatóak.

Az üveghulladékok szelektív gyűjtésére továbbra is a 
gyűjtőszigetek állnak a lakosság rendelkezésére.

Ügyeljenek arra, hogy az edényzetbe kizárólag a felsorolt 
hulladékok kerüljenek! 

Amennyiben a MiReHuKöz Kft . munkatársai a szelektív 
hulladékgyűjtő edényben nem odavaló anyagot találnak, az 
edényt nem ürítik ki.

Az első ürítés időpontja: 2014. július 29. (kedd)
Ezt követően a vonatkozó ürítési rend szerint 2 hetente.

A szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontja-
iról a www.mirehukoz.hu weboldalon Felsőzsolca településre 
kattintva a hulladéknaptárban tájékozódhat.
A gyűjtőedények 2014. július 10-én 8-15 óráig 
            július 11-én 8-15 óráig
            július 14-én 8-15 óráig
            július 15-én 8-15 óráig
            július 16-án 8-15 óráig
            július 17-én 8-15 óráig
            július 18-án 8-15 óráig

vehetők át Felsőzsolca, Sport u. 2-6. szám alatti isko-
la udvarán álló faházban.  
Az átvételhez   személyigazolványt és  adókártyát szíves-

kedjenek hozni magukkal.  
Amennyiben adószámmal nem rendelkezik valaki akkor  

a személyi száma szükséges.
A fenti napokon túlmenően még két szombati napot is 

biztosít – az alábbi utca felosztásban – a hivatal a  szelektív 
hulladékedény átvételére. 

2014. július 19-én szombaton 7-13 óráig a

2014. július 26-án szombaton 7-13 óráig a

TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

A MiReHuKöz Nonprofi t Kft . 2014 júliusában bevezeti a 
házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

A zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofi t Kft . 
lógójával ellátott

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
feliratú, biológiailag lebomló zsákokban szállítja el.

A zsákokba helyezhetőek a falevelek, ágnyesedék, vágott 
fű, gyomok, stb.

A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű 
faágak max. 2 cm átmérőig, 1 méter hosszúságúra darabolva, 
kötegelve helyezhetőek el a zsákok mellett.

A MiReHuKöz Kft . munkatársai a nem kötegelt ágakat 
nem szállítják el.

Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék 
kerüljön. Amennyiben a MiReHuKöz Kft . munkatársai a 
zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odava-
ló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.

A megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelő-
en reggel 7 óráig helyezze ki ingatlanja elé. A továbbiakban 
a gyűjtőjáraton dolgozó munkatársunk annyi zsákot dob a 
postaládájába, amennyi teli zsákot Ön előzetesen kihelyezett.

Az első szállítás időpontja: 2014. július 22. (kedd )
Ezt követően a vonatkozó szállítási rend szerint 2 hetente.

A zöldhulladék gyűjtőzsák elszállításának időpontjairól 
a www.mirehukoz.hu weboldalon Felsőzsolca településére 
kattintva a hulladéknaptárban tájékozódhat.

Dr. Tóth Lajos 
polgármester

ADY ENDRE UTCA
AKÁC UTCA
ALMÁSKERT UTCA
ARANY JÁNOS UTCA
ÁLLOMÁS UTCA
ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA
BALASSI BÁLINT UTCA
BARACKOS UTCA
BARTÓK BÉLA UTCA
BEM JÓZSEF UTCA
BERZSENYI DÁNIEL UTCA
BÉKE UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
BODZÁS UTCA
BOLYAI JÁNOS UTCA
BULGÁRFÖLD 
DEÁK FERENC UTCA

DÓZSA GYÖRGY UTCA
EPERJESI UTCA
GÓZON LAJOS UTCA
GÖRGEY ARTÚR UTCA
HŐSÖK TERE
HUNYADI JÁNOS UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
JÓZSEF ATTILA UTCA
KASSAI UTCA
KASTÉLY UTCA
KAVICSBÁNYA UTCA
KAZINCZY FERENC UTCA
KENDERFÖLD UTCA
KERTEKALJA UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA

LAKOSAI RÉSZÉRE

KOSSUTH LAJOS UTCA
KÓS KÁROLY UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR

UTCA
LISZT FERENC UTCA
MÁRTÍROK ÚTJA
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
MESTER UTCA
MIKSZÁTH KÁLMÁN

UTCA
MOCSÁR UTCA
MOLNÁR FERENC UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND 

UTCA
MUZSINSZKI NAGY ENDRE 

UTCA
NAGYSZILVÁS UTCA
ONGAI UTCA
PARK UTCA
PETŐFI SÁNDOR UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA

RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÉTFÖLD UTCA
RÓZSA UTCA
SAJÓ UTCA
SPORT UTCA
SZATMÁRI KIRÁLY PÁL 

UTCA 
SZENTGYÖRGYI ALBERT

UTCA
SZENT ISTVÁN UTCA
SZENT LÁSZLÓ UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN 

UTCA
TÁNCSICS MIHÁLY UTCA
TOLDI MIKLÓS UTCA
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

UTCA
WASS ALBERT UTCA
ZÖLDFA UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

LAKOSAI RÉSZÉRE
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 Zenés reggeli ébresztővel kezdődött a 17. felsőzsolcai 
városnapi programsorozat. Dr. Tóth Lajos polgármester és dr. 
Rónai István aljegyző a Kucskár Tibor önkormányzati képvise-
lő által vezetett hintón, mögöttük a cigány zenészek kíséretével 
ébresztették a város lakóit.

Mire megérkezett a zenés lovaskocsi a sportpályára, a zsolcai 
zeneiskolások fúvószenekara már jó hangulatot teremtett a pá-
lyán, ahol már gyülekeztek a korán kelők, akik a főzőverseny reg-
geli előkészületei közben a cigány zenészektől kérhettek nótát. A 
füst messziről, az ínycsiklandó illatok közelről jelezték, hogy va-
lami fi nom van készülőben. A főzőversenyen a civil szervezetek, 
baráti társaságok vettek részt. Miközben gulyásleves, halászlé, 
pörkölt rotyogott az üstökben, a focipályán a hazánkban egyre 
népszerűbb „amerikaifoci” bemutatót láthatták az érdeklődők. A 
Felsőzsolcán már többször pályára lépő Miskolc Steelers játéka 
közben a pom-pom lány csapat is bemutatkozott. A steeleaders 
hat éve tartotta első edzését. A chearleding alappillére a látvá-
nyos, de nagyon nehéz erőelemek és tornászgyakorlatok, amit a 
lányok alaposan begyakorolnak. A divízió 1 bajnokság döntőjé-
be jutott Miskolc Steelers mellett a chearleding csapat is sikeres, 
hiszen magyar bajnoki címvédők.

Az amerikaifoci bemutató után a Királyhelmeci és Felső-
zsolcai Öregfi úk hagyományos baráti mérkőzése következett. 
A Péntek 17 baráti kör tagjai régóta hódolnak a sportágnak 
és évről évre összemérik erejüket a királyhelmeci öregfi úkkal. 
Kicsik és nagyok egyaránt találtak számukra megfelelő prog-
ramot. A gyerekeket légvár, asztali tenisz és sakk, színes krétás 
aszfaltrajzverseny és körhinta is várta.

A főző- és süteménysütő verseny indulóinak elkészült ételeit 
mesterszakács zsűri értékelte. Nemcsak az elkészült ételekkel, ha-
nem pálinkával is lehetett idén versenyezni. A pálinkaversenyre 
több mint tizen neveztek. A bíráló több szempont szerint osz-
tályozta az értékes nedüt. Lovassy György pálinka bíráló szerint 
térségünk egyedülálló helyzetben van, kiváló minőségű pálinká-
ival és a nemzetközi szinten is elismert ongai pálinkaversennyel.

(Folytatás a 10. oldalon)

  XVII. VÁROSNAP
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Orbán Viktor
Felsőzsolca Város Díszpolgára

Felsőzsolca Város Díszpol-
gára címét adományozza Or-
bán Viktor Magyarország mi-
niszterelnöke részére a 2010-es 
szörnyű árvízi kárt szenvedett 
Felsőzsolca város újjáépítéséért. 
A települést védő körgát és az 
M26-30-as út építése kapcsán 
a vízelvezető vápa megépítésé-
ben vállalt szerepéért. Egyszer-
smind Felsőzsolca város fel-
emelkedését elősegítő, kiemel-
kedő és maradandó munkájá-
ért kapta a hálás lakosságtól a 
Képviselő-testület által. 

Orbán Viktor miniszterelnök szívélyes hangvételű levélben 
köszönte meg az elismerést, ám mint fogalmazott, hogy úgy 
tartja helyesnek, hogy ezt a kitüntetést addig ne vegye át, amíg 
aktív politikusként az egész nemzet ügyével foglalkozik. 

A felszsolcai
egészségügyi alapellátás

közössége
Pro Urbe kitüntető cím

Az alapellátásban dolgozó orvosok és munkatársaik (ápolók, 
asszisztensek, védőnők) az egészségügyi ellátó rendszer mindene-
sei. Az orvos nagyon fontos közszereplő. A munkája egyben hiva-
tása is, amit hitelesen kell ellátnia. Az emberek az orvostól – akinek 
a kezébe teszi az életét – sokat várnak el. 

A Felsőzsolca város lakosságát hosszú évek óta ellátó házi-
orvosok, Dr. Dudás Csilla, Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvos,
Dr. Somogyi Magdolna, Dr. Tóth Mária, Dr. Lukács György és
Dr. Kaló Mária fogorvosok és munkatársaik, a legmesszebbmenő-
kig megfelelnek ennek a kihívásnak, mert képzettségük, tapaszta-

latuk, helyismeretük átfogja mindazokat az ismereteket, amelyek 
a betegségek hatékony megelőzéséhez, vagy adott esetben ahhoz 
szükségesek, hogy meggyógyítsák, vagy a megfelelő szakorvosok-
hoz irányítsák a hozzájuk fordulókat. 

A magas színvonalon, lelkiismeretesen és humánusan végzett 
gyógyító munkát a lakosság is elismeri, mivel a közelmúltban végzett 
közvélemény-kutatás eredménye alapján a felsőzsolcaiak több mint 
70%-a elégedett a városi egészségügyi alapellátás színvonalával.

Pásztor Erik
Közösségi munkáért díj

A Bozsik programban a felsőzsolcai labdarúgó utánpótlás ne-
veléséhez jelentősen hozzájárult. Irányításával óvodások és iskolá-
sok nagy számban sportolnak Felsőzsolcán. 

Janka Csaba
Közösségi munkáért díj

1989. március 8-án megalakult a Zsolca Táncegyüttes, melynek 
egyik alapítója Janka Csaba volt. Az idén már 41 éves fi atalember 
szabadidejének nagy részét Felsőzsolcára áldozza, bár házas ember 
és egy pici baba édesapja. Lokálpatrióta mivoltát más sem bizonyít-

ja jobban, minthogy a vezetésével alakított táncegyüttes is a Zsolca 
nevet kapta Felsőzsolca nevéből eredeztetve. A táncegyüttes mene-
dzselése fontos része életének. A város közművelődési programjai 
nem teljesek az általa vezetett együttes fellépése nélkül. Kezdemé-

nyezése eredménye, hogy megyénk egész területén megismerték, 
öregbítették városunk nevét. Janka Csaba és a Zsolca Táncegyüttes 
kezdeményezése is hozzájárul, hogy határainkon túl és hazánkban 
is a néptánc és a népi hagyományok őrzése folyamatos.

Kossuth Józsefné
Pedagógiai díj

Hosszú és tartalmas életút áll mögötte, sok generációt nevelt ezen 
évek alatt, akiknek most már a gyerekeit is viszont óvta-nevelte-
gondozta az óvodában. Nagyon szereti munkáját, szereti a kicsi-
ket, akik viszontszeretik őt. Ági nénit, mert így hívják az óvodások. 
Bemutató foglalkozások, csoportkirándulások, óvodai ünnepségek 
mind-mind részei munkájának. Bizony sok általa szervezett anyák 

napi - és óvodai évzáró ünnepség hatotta meg a szülőket és csalt 
könnyeket az édesanyák szemébe.

Negyven év ugyanazon munkahelyen, amely a legszebb, 
ugyanakkor az egyik legnehezebb hivatások egyike. Bizony 
nem sok ember mondhatja ezt el magáról.

Nevels Béláné 
nyugdíjas pedagógus, színes diplomás

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felső-
zsolcai közoktatásban végzett  több évtizedes eredményes, kiemel-
kedő pedagógiai tevékenységét  megköszönve, Nevelős Bélánét szí-
nes diploma elismerésben részesítette.

Csoportkép a kitüntettekről, jobbról az elismeréseket átadó dr. Tóth Lajos polgármester 
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(Folytatás a 7. oldalról)

Kora délután a mazsorett táncosok kísértében foglalták el 
helyüket a közönség soraiban a testvértelepülésük delegált-
jaival a város vezetői. Dr. Tóth Lajos polgármester nyitotta 
meg hivatalosan a 17. felsőzsolcai városnapot és mondott ün-
nepi köszöntőt, majd Csöbör Katalin térségünk országgyűlési 
képviselője köszöntötte az ünneplőket. A Nyikómalomfaváról, 
Királyhelmecről, Magyarkanizsáról és Korláthelmecről érke-
zett vendégek mind elismerően beszéltek a testvérvárosi kap-
csolatról, a települések közös terveiről. 

Az ünnepélyes megnyitó után a történelmi egyházak 
képviselőivel ökumenikus istentiszteletet tartottak, kezde-
tét vette a délutáni programsorozat a színpadon. A zsolcai 
óvodások táncos, a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai 
Férfi  Népdalkör dalos műsora után, a prózáé volt a fősze-
rep. A Dumaszínház két tagja a miskolci születésű Aranyosi 
Péter és Bellus István stand-up műsorán szórakozhatott a 
közönség. A felsőzsolcai fi atalokból álló együttes koncertje 
következett. A korábbi No name, ma már Halas néven futó 
együttes nem megszokott műfajú, a népzene és a rockzene 
keveredéséből létrejött folk rock zenét játszik. Őket követ-
ték a színpadon a miskolci és a győri színház színművészei 
Jancsó Dóra és Molnár Erik operett és musical előadását 
hallgathatták az érdeklődők. Az összeszokott páros több al-
kalommal. Nem ők voltak azonban a legtávolabbról érkezett 
fellépői a városnapnak, hiszen a Minszkből érkezett népze-
nészek ezer kilométert utaztak, s első alkalommal léptek fel 
Felsőzsolcán.

Dr. Tóth Lajos polgármester a 25. éves jubileum alkalmá-
ból megköszönte a Zsolca Táncegyüttesnek és a Felsőzsolcai 
Férfi  Népdalkörnek is az eddigi munkáját.

A szerelemre született remete lány, Zoltán Erika volt az 
est sztárvendége, aki már négy éves korában eldöntötte, hogy 
énekesnő akar lenni, és ettől semmi nem tántoríthatta el. 

Az egésznapos programsorozat Dj Öcsi közreműködésé-
vel utcabállal zárult. 
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Felhívás
Felsőzsolca Város Önkormány-

zata negyedik alkalommal él azzal 
a lehetőséggel, hogy igazgatási szü-
netet rendel el a Felsőzsolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalban. Az igaz-
gatási szünettel kapcsolatban 2012 
márciusában jelent meg az a kormány-
rendelet, amely ajánlást fogalmaz meg, 
hogy a köztisztviselőket foglalkoztató 
szervek, hivatalok éljenek az igazgatási 
szünet elrendelésének lehetőségével. 
Ennek megfelelően a város Képvi-
selő-testülete a 2014. januári ülésén 
döntött úgy, hogy a 2014. augusztus 
8-tól 2014. augusztus 24-ig terjedő 
időszakban nyári igazgatási szünetet 
rendel el. 

Az igazgatási szünet időszakában 
a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal épületében pályázati fi nan-
szírozásból homlokzati felújítás és 
nyílászárócsere valamint egyéb bel-
ső munkálatok valósulnak meg, így a 
balesetveszély elkerülése érdekében 
a rendkívüli és azonnali ügyek (ha-
láleset anyakönyvezése, helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármeste-
rek választásával összefüggő ügyek) 
intézésére a fentiek okán kizárólag 
telefonügyeletet tartunk 

hétfőtől péntekig: 800-1200 között
az alábbi számokon:

2014.08.08-tól 2014.08.14-ig
30/456-9949

2014.08.15-től 2014.08.22-ig
30/650-0378

A nyár további részében az állam-
polgároknak zökkenőmentes ügyinté-
zésre lesz lehetőségük. Ezen intézke-
déssel kapcsolatban kérjük a lakosság 
türelmét, és bízunk abban, hogy kö-
zösen megoldható a zökkenőmentes 
nyári ügyfélforgalom fogadása és ki-
szolgálása.

Dr. Pataki Anett s.k.
jegyző

Hirdetésfelvétel: 
info@zsolcatv.hu 

06-30/445-67-61
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RÖVIDEN

HIRDESSEN 
Ön is a 25 éves

 Z s o l c a i  H í r m o n d ó b a n , 
kedvező árakon!

Lapunk Felsőzsolca 

minden háztartásába 

ingyenesen jut el 

havonta!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu
0630-445-6761

A Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola hagyomány teremtő cél-
lal rendezte meg első gálaműsorát. 
Zenés, prózai műsorszámokkal áll-
tak színpadra az osztályok. Az isko-
la végzős diákjaiból álló színjátszó 
csoport II. János Pál pápa szentté 
avatásáról szóló színdarabot adott 
elő a Pokol Csárda rendezvényter-
mében.

Idén is színes programokkal készültek a felsőzsolcai óvodákban gyereknapra. A Csi-
ribiri együttes lépett fel mindkét óvodában valamint tűzoltó autóba is ülhettek az 
óvodások. A Kazinczy Ferenc Református Iskolában is gyereknapot tartottak május 
utolsó tanítási napján. Ügyességi játékok aszfaltrajzverseny, póni lovaglás és az ongai 
tűzoltók bemutatója várta a gyerekeket. A rendezvények házában pedig légváron 
csúszdázhattak a diákok. A szülők büfével és lángossal készültek a gyereknek. 

GYEREKNAP
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A 17. Városnapok 
programjairól 

a ZsolcaTV által készített 
több mint egy órás 

összefoglaló 
DVD-n megvásárolható a 

szerkesztőségünkben 
1000 forint/DVD áron.
Az eseményekről készült

fényképeket 
Facebook 

oldalunkon tekithetik meg.

CSALÁDKONGRESSZUS FELSŐZSOLCÁN
AZ ENSZ 20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A NOE (NAGYCSALÁDOSOK 
ORSZÁGOS EGYESÜLETE) a Felső-
zsolcai tagegyesületével is megrendez-
te 2014. május 17-én, az egész ország 
területén. Ugyanabban az időpont-
ban ültek asztalhoz a nagycsaládosok 
és a következő témában tartották elő-
adásukat 88 fővel. 

Családon belüli kapcsolatok, apa-
anya szerep, szülő-gyermek kapcsolat, 
testvéri kapcsolatok és a nagyszülők 
fontossága a családban címmel.

 Előadók között volt Kálvin Józsefné 
és a városunk polgármestere Dr. Tóth 
Lajos is, a képviselőtestület részéről pe-
dig Kucskár Tibor. A hasznos tapasz-
talatcserével és jó hangulatú beszélge-
téssel telt a jubileumi rendezvény. 

Június 6-án, kilencvenedik születésnapján Dr. Tóth 
Lajos polgármester és dr. Pataki Anett jegyző kö-
szöntötte Héti Imrénét.90 éves

NYÁRI   GYAKORLATNYÁRI   GYAKORLAT
 A A

ZSOLCATV   Kft.-nélZSOLCATV   Kft.-nél
Várjuk a média-kommunikáció, 

magyar vagy marketing 
szakos hallgatókat!

Újságírói, tördelői, 
webszerkesztési, rádiós 
és televíziós ismeretek

Júniustól-augusztusig 
több hetes gyakorlati lehető-
séget biztosítunk a ZsolcaTV 
Nonprofi t Közhasznú Kft-nél.

Bővebb felvilágosítás 
a Szerkesztőség 

elérhetőségein kérhető!

w w w. z s o l c a t v. h u
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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2013. (I.30.) Kth. számú határozatával döntött arról, hogy 2013. 

január 1-jétől negyedévente a Zsolcai Hírmondóban és Felsőzsolca Város Önkormányzatának honlapján meg kell jelentetni 
név szerint a képviselők munkaterv szerinti és rendkívüli testületi és bizottsági üléseken való részvételét.

Tisztelettel:  
  DR. TÓTH LAJOS

A GAMESZ Központi 
Gyermekkonyha 

nyári karbantartása 
2014. július 07-től július 18-ig tart. 

Ezen időszak alatt a
 konyha zárva lesz.

Kérjük a Tisztelt lakosság megértését.
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A Szathmáry Király Ádám Kulturális 
Társaság Felsőzsolca kulturális életének 
szerves részévé vált az elmúlt évek során. 
A Társaság idén is kitüntette a Szath-

máry Király család kutatásában kiemel-
kedő eredményt elért kutatót. Helytör-
téneti kutatásaiért, az Örökség című fo-
lyóiratban publikált munkáinak elisme-
réséül idén Kapusi Krisztián a Miskolci 
Levéltár referense vehette át a Szathmáry 
Király Erzsébet díjat. Az elismerést a Né-
metországban élő Horváthné Szathmáry 
Király Johanna adta át. A Szathmáry 
Király Ádám Kulturális Társaság tiszte-
letbeli elnöke korábban régiségkereske-
déssel foglalkozott. A Bárczay-kastély 
földszinti termében bemutatta egyedül-
álló gyűjteményét, többek között afgán, 
kínai, tibeti ékszereket, használati tár-
gyakat, a keleti világ színes női viseleteit. 
Ezt követően Putz József a társaság elnö-
ke tartott előadást Kőrösi Csoma Sándor 
életútjáról, munkásságáról.

Bolgár vendégek
Nem hivatalos, magánlátogatá-

son járó draganovoi delegáció koszo-
rúzott június 11-én a zsolcai bolgár-
kertészek emlékművénél. A magya-
rul is jól beszélő vendégeket fogadta 
Dr. Tóth Lajos polgármester is, majd 
Nádi Gyula önkormányzati képvise-
lővel és dr. Rónai István aljegyzőjével 
együtt elkísérték a vendégeket az ön-
tözéses földművelést bevezető bolgár 
kertészeknek emléket állító első kö-
zép- európai szoborhoz, ahol az ősök 
iránti tisztelet jelképeként elhelyez-
ték a megemlékezés virágait.

„Nevelésért díj”
Immár ötödik alkalommal adtak át 

a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett 
„Nevelésért díjat” június 22-én és 23-
án Sajópálfalán.

A Miskolci Apostoli Exarchátus ok-
tatási-nevelési intézményeinek pedagó-
gusai hálaadó vecsernye keretében zár-
ták a 2013/2014-es tanévet Sajópálfalán. 
Az iskolák pedagógusai június 22-én, az 
óvodapedagógusok június 23-án gyűltek 
össze a hagyományos találkozóra. A hála-
adó vecsernyéken Orosz Atanáz püspök-
exarcha köszönte meg az éves munkát, a 
gyermekekkel, tanulókkal való törődést, 
a gondoskodást, a keresztény életre neve-
lést, illetve kitüntetéseket adott át.

A Keresztelő Szent Jánosról elneve-
zett „Nevelésért díjat” ebben az évben 
Eperjesiné Bolykó Mária, a Miskolci Gö-
rög Katolikus Általános Iskola igazgató-
helyettes tanítónője kapta, kiemelkedő 
pedagógiai, közösségépítő munkájáért 
és példamutató keresztény életviteléért. 
Püspöki dicséretben részesült Tóthné 
Gál Judit tanárnő az edelényi Szent Mik-
lós Görög Katolikus Általános Iskolából 
kiemelkedő, lelkiismeretes, fáradhatat-
lan munkájáért. Ugyancsak püspöki di-
cséretet kapott Lesó Magdolna tanítónő 
a Homrogdi Görögkatolikus Általános 
Iskolából kiváló pedagógusi munkájáért, 
a hátrányos helyzetű gyermekek érdeké-
ben végzett erőfeszítéseiért, önzetlen, el-
hivatott tevékenységéért.

Az óvodapedagógusok közül püs-
pöki dicsérő oklevelet kapott többek 
között Tóth Edit felsőzsolcai tagintéz-
mény-vezető óvónő, keresztény óvoda-
pedagógusi munkájáért, és az intézmé-
nye arculatának helyi alakításáért. 

Családkutató kitüntetése
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