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FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRAINAK LAPJA

Kipróbálták a skateparkot

"Hálás vagyok a sorsnak, hogy a
gyermekgyógyászatot választhattam." – Interjú Dr. Magyar Erzsébettel.

5.oldal

Az Európai Ifjúság Európáért program keretében írt alá együttműködési
megállapodást Szarka Tamás polgármester a résztvevő polgármesterekkel.

2.oldal

2.

2
5
2

6

.

2

02

JÚNIU 24
S

Felsőzsolca várossá avatásának 25.
évfordulója alkalmából rendezik meg
a Felsőzsolcai Városnapokat. Változatos programokkal várnak minden
kedves érdeklődőt!
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Címlapon

Rolleresek tesztelték az új skateparkot a felsőzsolcai sportpályán. A park
lejtő és emelkedő elemekből áll össze, amin olyan sportokat űzhetünk,
mint a görkorcsolya, gördeszka, bmx vagy a roller. Az eszközök telepítését követően a biztonsági előírásoknak megfelelően végezték el a pálya
tesztelését, melyre a szükséges minősítés megszerzéséhez volt szükség.

Együttműködés az Európai Ifjúság Európáért program keretében

Az Európai Ifjúság Európáért program keretében írt alá együttműködési
megállapodást Szarka Tamás polgármester a résztvevő polgármesterekkel.
Messini önkormányzatának szervezésében került megrendezésre az
Európai Ifjúság Európáért (Y4EU) program. A projekt keretében a görög,
litván, máltai, olasz, lett, ciprusi, és magyar – Felsőzsolca – résztvevő
szervezetek képviselői bemutatták az egyes önkormányzatok működését, céljait, és a fiatalok interkulturális és társadalmi részvételére összpontosító bevált gyakorlatokat.
A fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítésére irányuló jó gyakolatok cseréjét követően a résztvevő polgármesterek együttműködési
megállapodásának aláírásával ért véget a program.

Felsőzsolcán a térség élelmezésvezetői

Előadások és látványkonyha a Rendezvények Házában
Városunkban rendezte meg a térség élelmezésvezetői részére szervezett
főzőbemutatóját az Unilever Food Solutions. A népegészségügyi hatóság
hatósági folyamatairól tartott előadást követően látványfőzés részesei
lehettek a rendezvény résztvevői.
A séfek által felépített vállalkozás pontosan tudja, mi mindennel kell szembenézni a mindennapos konyhai munka során. Minden tevékenységük
aköré összpontosul, hogy egy kicsit megkönnyítsék a konyhai dolgozók életét.
Ezen cél eléréséhez képzéseket biztosítanak, és a lehető legjobb termékekkel
szolgálnak, hogy az általuk megalkotott hozzávalók segítségével értékes időt
takarítsanak meg anélkül, hogy az az illatok, ízek rovására menne.

Köszönet a pedagógusoknak!

Pedagógusnap alkalmából óvodapedagógusaink, tanítóink és tanáraink
fogadják elismerésemet és szívből jövő köszönetemet!
Önöknek, akik minden helyzetben az Önökre bízott „jövőért” dolgoznak,
további munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok Felsőzsolca
Város Önkormányzata nevében!
Szarka Tamás
polgármester

Felsőzsolcai családot támogattak a
kupakgyűjtőben elhelyezett kupakokkal

A városi kupakgyűjtőben elhelyezett kupakok leadásából származó összeget ezúttal Oláh Sándor és családja kapta. Az összefogásnak köszönhetően átadott összeget súlyosan beteg gyermekük gyógyíttatására fordítják.
Köszönet Felsőzsolca lakosságának, amiért folyamatosan megtöltik a
kihelyezett kupakgyűjtőt, támogatást nyújtva a betegek orvosi ellátásának költségeihez!
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Toborzó Emlékfutás 2022.

Felsőzsolcára is megérkeztek a katonák

A Magyar Honvédség, az Adrianus Alapítvány, a Falvak Kultúrájáért és a
Katonaolimpikonok Baráti Kör szervezésében létrejött, május 6. és május 20.
között megrendezett hazánkat átívelő emlékfutás Felsőzsolcát is érintette.
A kétszáztizenkilenc településen áthaladó, mintegy 1830 kilométert lefutó
váltó tagjait hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák alkották.
A szervezők a programsorozattal az egészséges életmód, és a katonai hivatás népszerűsítése mellett szeretnének méltó módon emlékezni a sorsdöntő
történelmi eseményekre, a katonahősök önfeláldozó tetteire. A rendezvény
célja erősíteni a civil társadalom és a honvédség kapcsolatát, illetve felhívni a
figyelmet a honvédelem fontosságára.
A toborzó futás útvonala Felsőzsolcán május 17-én 23 óra 45 perckor
haladt át. A váltófutás résztvevőit Szarka Tamás polgármester várta a Hősök
terén, ahol stafétájukra kötötte Felsőzsolca város emlékszalagját, ezzel is
támogatva a kezdeményezést. A rendezvényen Pásztor Erik és Hogya Zsolt,
Felsőzsolca Város alpolgármesterei, valamint Dr. Pásztor Tünde és Macsuga
Roland önkormányzati képviselők is részt vettek.
A kéthetes futáshoz a települések jelzőtábláinál bárki csatlakozhatott. A szervezők az egyes helyszíneken különféle bemutatókkal, véradással, megemlékezésekkel, valamint kulturális programokkal várták az érdeklődőket.

Anyák napi virágvásár
Idén is nagy volt az érdeklődés a Szendrey kertészetben tartott Anyák napi virágvásár iránt.

2022. június 24-25-26.

A jeles napot megelőző szerdán várták a lakosokat, akik Szarka Tamás polgármester támogatásának köszönhetően a virágvásár keretében
szebbnél szebb virágokat vásárolhattak a már
megszokott kedvezménnyel.
Az akció iránt nagy érdeklődés mutatkozott,
kicsik és nagyok egyaránt ellátogattak a kertészetbe, ahonnan senki nem távozott üres kézzel.
péntek
Rendezvények Háza

17:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
Reményi Ede Kamarazenekar Hangverseny

szombat
Sportpálya

9.00 Főzőverseny
10:00 Öregﬁúk labdarúgó mérkőzés
10:00 Magyar Népmese Színház –
Az aranyszőrű bárány
11:00 Vidám Manók gyermekkoncert

Összetartozás emlékpark

vasárnap
Sportpálya

Sportpálya

13:00 Kapunyitás
18:00 SkyFanatic
20:00 Follow The Flow

Köszöntőt mond: Bánné Dr. Gál Boglárka
A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei
Önkormányzat Elnöke

A rendezvény házigazdái Mag Dóra és Szabó Marcell.

12:00 Koszorúzás
13:30 Megnyitó

Beszédet mond: Szarka Tamás
Felsőzsolca Város polgármestere
14:00 Eredményhirdetés
Fő támogatók:

Kísérő programok
Légvárak, kézműves foglalkozás, arcfestés,
csillámtetoválás, FPS Extreme Games, vidámpark,
vásári forgatag
A rendezvényen való részvétel jegyvásárláshoz kötött.
A belépő ára Br. 1.500 Ft/fő, amely elővételben,
valamint a helyszínen, a rendezvény napján vásárolható meg
készpénzes vagy bankkártyás ﬁzetési móddal.
Szervező: Felsőzsolca Város Önkormányzata
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Információ: www.felsozsolca.hu Felsozsolca.ph
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Tíz éves a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Ünnepi hétre várták az érdeklődőket

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola idén ünnepli alapításának tizedik évfordulóját, amelyet 2022. május 9. és 15. között tartó
jubileumi héttel ünnepeltek.
A jubileumi hét keretében az iskola tanulóit szórakoztató programok,
az érdeklődőket születésnapi Gálaműsor és Alapítványi bál várta.
A gálaműsor keretében az iskola jelenlegi és öregdiákjai mellett a
pedagógusok is szerepeltek a műsorban, a Rendezvények Házában,
melynek magas színvonala tükrözte az iskola szellemiségét. A rendezvényen Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere 100 000 forintot adományozott az intézmény részére.
Az Alapítványi bálon több mint százötven vendég vett részt, támogatva
az iskolát. Szórakozásukról a Generátor zenekar és Takács András DJ
gondoskodott. Az iskola tanulói részére különleges programokat, Utazó Planetáriumot, buborék showt és játékos kvízt szerveztek a pedagógusok az ünnepi héten.

Tisztítják a játszótereket a Felsőzsolcai
GAMESZ dolgozói
A tavaszi jó idő egyre több családot vonz a szabadba, akik biztonságosan használhatják a sport- és játékeszközöket, hiszen a
Felsőzsolcai GAMESZ dolgozói folyamatosan tisztítják ezeket.
Az intézmény munkatársai a város játszóterein és a kültéri edzőpark területén is rendszeresen dolgoznak. Rövid téli szünet után
meghatározott rendben folytatják a játékok, sportszerek fertőtlenítését.

Elhunyt Zajacz Ernő érseki tanácsos,
Felsőzsolca korábbi plébánosa

Folyamatos a virágosítás városunkban
Szépül a város

Életének 65. évében elhunyt Zajacz Ernő érseki tanácsos, Felsőzsolca
korábbi plébánosa. Besenyőszögön 2022. május 24-én helyezték örök
nyugalomra.

A mediterrán növények megfelelő téli tárolása után a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai kihelyezték a dézsás növényeket a
tavaly kialakított helyekre, valamint az elmúlt évhez hasonlóan
kétszáznegyven tő muskátli beültetésére és kihelyezésére került
sor a város számos pontján.

Az elhunyt lelki üdvéért a felsőzsolcai római katolikus templomban
május 18-án, szerdán 18 órától tartottak gyászmisét.
Búcsúztatására 2022. május 24-én 10 órától került sor a besenyőszögi
templomban, majd azt követően helyezték örök nyugalomra a helyi
temetőben.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük!

Az agavék, árvácskák és rózsák mellett az oszlopokra kihelyezett
muskátlik, valamint az újonnan kialakított ágyások látványa is
Felsőzsolca üde színfoltja lett.
Gyönyörű látványban lehet részük, ha tesznek egy kellemes
sétát virágos városunkban!
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INTERJÚ

"Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyermekgyógyászatot választhattam."
Interjú Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvossal

megélni. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyermekgyógyászatot választhattam.
Később pszichoterápiából is szerzett diplomát.
Hogyan képzeljük el ezt a munkát?
Pszichoterápia, a második szakvizsgára való felkészülés a munkám és a család mellett egy újabb
intenzívebb tanulást jelentett. Az alapképzés
négy év volt, ehhez a többi specializáció további
éveket jelentett. Tanulni mindig is szerettem.
A pszichoterápia segíti a mindennapi munkámat
is és azon túl további segítséget adhatok a betegeimnek és családjaik számára is.
Önkormányzati képviselővé választották 1994ben és 1998-ban. 1994-1998 között az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, az utóbbi
választást követően alpolgármesteri tisztséget
töltött be. Mesélne nekünk erről az időszakról?

Miért választotta az orvosi hivatást? Mesélne
nekünk arról, milyen utat járt be, hogyan jutott
erre a döntésre?
Miskolci születésű vagyok. 1976-ban végeztem
az általános orvosi karon Debrecenben, majd
a Miskolci Velkey László Gyermekegészségügyi
Központban kezdtem el dolgozni. Az első munkanapom a GYEK indulásával egy napon történt.
Akkor országosan is a legnagyobb és legmodernebb gyermekkórház volt. Nagy ajándék volt
nekem, hogy ebben a gyermekkórházban kezdhettem el orvosként dolgozni, hogy visszakerülhettem a szülővárosomba.
Az intézmény vezetője Velkey László professzor
úr volt, akiről később a gyermekkórház a nevét
kapta. Igen sokat dolgozott azért, hogy ez a kórház ebben a régióban megvalósulhatott, és a különbőző szakterületeivel országos specialitásokat
is ellátott a gyermekgyógyászat terén.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert az
egyetemi évek alatt és azt követően is olyan tanítóim voltak - a szakma kiválóságai -, akiktől nem
csak tanulni lehetett, igazi példaképek voltak.
Felsőzsolcán 1980 óta praktizál gyermekorvosként. Miért pont Felsőzsolcát választotta?
1980-ban gyermekgyógyász szakvizsgát tettem.
Ezt követően kerültem Felsőzsolcára. A profes�szor úr bíztatására vállaltam el, ő is és én is úgy
terveztük, hogy a körzet beindítása után visszamegyek a kórházba, visszavárt. Az élet aztán úgy
alakult, hogy maradtam. A város nagy léptekkel
fejlődött, bővült a település, egyre több feladat
állt előttem, ezek visszatartottak. Negyvenkét év
után elmondhatom, jó döntés volt.
Három éves korom óta soha mást nem akartam,
csak azt, hogy orvos lehessek. Az életem során
a döntéseimben mindig fontos szerepe volt a
családnak, amibe beleszülettem, azoknak az
erkölcsi, emberi értékeknek, amelyeket a családunktól kaptam. Megtanítottak elfogadni, s
maradéktalanul teljesíteni azokat a helyzeteket,
amelyeket a sors hozott. Azt gondolom, hogy az
orvosi pályafutás során ennek különös jelentősége van, a mai napig is segíti a munkámat.
A gyermekkel és az idősekkel való kapcsolatot
mindig is külön csodálattal és tisztelettel tudtam

Úgy gondoltam én is, mások is, hogy elég sok
ismeretem volt már a településről és az itt élők
helyzetéről, hogy azt a közösség javára kamatoztassam, így indult el a közéleti munkám. Megtiszteltetés volt számomra, hogy megoszthattam
a tapasztalataimat. Izgalmas feladatok voltak,
például a kastély felújítása, de a kulturális élet
terén is, gondolok itt a Sajó táncegyüttesre, népdalkörökre, a Nevelési Tanácsadó, a Családgondozó kialakítására, az ünnepekre való méltó
módon történő felkészülésekre, kezdetben a falu
napok, majd később a város napokra való felkészülésekre, a rendőr őrs helybeni kialakítására,
a Vöröskereszt munkájára. Ezek szerteágazó, izgalmas feladatok voltak, de meg kell említenem
az Egészségügyi és Szociális Bizottságban végzett
emberi és szociális munkát is. Örülök annak,
hogy az idősek karácsony előtti köszöntését sikerült elindítani és ez a mai napig működik.
Mint iskolaorvos sok felvilágosító, megelőző
előadást, tanácsadást tart. A gyermekek fejlődése szempontjából mit tart a legfontosabbnak?
A szakma iránti tisztelet része a tanítás, mely
egyben kötelesség is, hiszen ez nem válaszható
el a segítő foglalkozástól, része kell, hogy legyen
a mindennapoknak. Arra a kérdésre, hogy mit
tartok a legfontosabbnak a gyermekek fejlődése
szempontjából nem egyszerű válaszolni. Az biztos, hogy a család tud a legtöbbet tenni értük,
de az iskolának és a társadalomnak közös a felelőssége. Mindenkinek pótolhatatlanul fontos
a szerepe. Még nagyon fontos a példaadás. Ez
életre szóló útravalót jelent a gyermekek, a jövő
nemzedéke számára. Tehát igazából nincs legfontosabb, mind nagyon fontos.
A Bohócdoktorok Alapítvány, majd a Mosolygó
Kórház Alapítvány kuratóriumi tagja lett, ahogy
a Gyermekorvosok Társaságának, a MAÁOTE-nak, és a Magyar Családterápiás Egyesületnek és a Magyar Individuálpszichológiai Egyesületnek. Mindez rengeteg munkával jár, hogyan
hangolta, hangolja össze ezeket a feladatokat?
A Gyekhez mindig visszahúzott a szivem. A betegeim miatt a kapcsolat akkor is és most is napi.

Nagyon szerettem volna, hogy azok a betegeim
is legyenek olyan pillanatok részesei, mint a Budapesti kórházak kis betegei, amikor a kórházi
bentlétük alatt meglátogatják őket a Bohócdoktorok. Így kezdtem el dolgozni az alapítványnál,
két évig a nemzetközi kuratórium tagjaként sikerült olyan rendezvényeket megszervezni, hogy a
Bohócdoktor szolgálat 2003-ban elindulhatott
Miskolcon, elsőként vidéken. Külön tisztelettel
említem meg Osvát Tibort, a Miksolci NemzetiSzínház tagját, aki az első Bohócdoktor volt és a
mai napig is rendszeresen látogatja a betegeket.
Rendszeresen publikál szakmai fórumokon,
szaklapokban. Mely témák foglalkoztatják leginkább?
A publikációk és előadások a tanítás részei. Mind
jó alkalom a tanulásra, a megtanultak átadásán
túl a megszerzett ismeretek rendszerezésére,
azok elmélyítésére. Számos izgalmas terület van,
ami vonzó, például egy-egy adott betegséggel
kapcsolatos differenciál diagnosztika, vagy említhetném az étkezési zavarokat, táplálkozással
kapcsolatos területeket.
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a Pro
Urbe kitüntető címet adományozta Önnek
2010-ben. Szinte mindenkit ismer. Mit jelent ez
Önnek?
2010-ben a várostól kaptam a megtisztelő címet,
majd 2021-ben az Orvosi Kamarától szakmai
pályafutásom elismeréseként Lojalitás díjat. Azt
gondolom, hogy nem a díjakért dolgozunk, bár
természetesen jóleső érzés az elismerés, köszönet érte.
2010-ben az árvíz számos olyan új helyzetet hozott az életünkben, amit azt gondolom, jó lett
volna elkerülni. Sok feladatot adott, amit meg
kellett oldani ahhoz, hogy továbbra is otthon
érezhessük magunkat Felsőzsolcán. Miskolci vagyok, de haza Felsőzsolcára jövök.
A munka mellett mi az, ami kikapcsolja Önt?
Mivel foglalkozik szabadidejében?
Három felnőtt gyermekem van, három kisunokám, elmondhatom, hogy ők is ide jönnek haza.
Nagyon szeretem az otthonomat, a kertet, a
sütést-főzést. Számos hobbim van, mindezek
magukban rejtik a tanulást. Megtanultam az úrihímzést, a gyöngyfűzést, Népi Iparművész címet
is elértem.
Az elmúlt években rengeteg változás történt
mind a városban, mind a világban. Hogyan látja
most a jövőt?
Ez nagyon igaz. Valahogy az idő felgyorsult, sok a
változás. Mindezek nem csak problémát, de sok
lehetőséget is rejtenek magukban. Mindannyiunk felelőssége, hogy ezeket kiaknázzuk. Mindig
is szerettem a fiatalokat. Ha nem orvos, hanem
páciens vagyok, szívesen választok fiatal kollégát,
csodálom a tehetségüket, tisztelem a tudásukat,
bízom bennük, mint ahogyan a jövőben is bízok.
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Szekeres Erzsébet festett virágoskertje
Lassúné Urbán Erika beszámolója

Kézzel varrott, gyapjú, selyem és fémszállal megálmodott textilképei varázsos világba kalaúzolnak el minket.
A textil világába édesanyja vezette el a munka szeretetére,
az anyag tiszteletére tanítva. Kezdeti képi próbálkozásai után,
életműve vezérfonalául a textilművészetet jelöli. Egyéni utakon járó, sokoldalú, kísérletező kedvű művész. 1988 óta tagja
a Művészeti Alapnak, számos kitüntetést mondhat magáénak.
Tehetsége varrottasaiban, öltéstechnikájának bravúrjával bontakozik ki. Különös hangulatú művészete, közvetlen mesélőkedvvel, a népi szimbólumok nyelvén szólal meg.
A felsőzsolcai kiállításon a szőttesek és varrottasok mellett a
művésznő akvarelljeiben is gyönyörködhetünk június 28-ig a
Bárczay-kastélyban. Mindenkit szeretettel várunk!
Májusban megnyílt a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi
Könyvtár által szervezett Szekeres Erzsébet festett virágoskertje című kiállítás a Bárczay-kastélyban.
Szekeres Erzsébet Magyar Örökség- és Pro Cultura Christiana-díjas textilművész munkáiból harmadik alkalommal nyílt
kiállítás Felsőzsolcán, mely egyben ősbemutató is. A megnyitón Szarka Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd a kiállítást Dr. Bodnár Mónika etnográfus-muzeológus,
a Herman Ottó Múzeum munkatársa nyitotta meg. Az eseményen közreműködött Maczkó Mária Emerton- és Magyar
Örökség-díjas énekművész. A művésznő ugyan nem tudott személyesen részt venni, egy telefonbeszélgetés keretében mégis
jelen volt.
Szekeres Erzsébet művészete, szűkebb hazájának, a
Galga mentének népművészeti hagyományaiból táplálkozik.

Előadások Dr. Kóczi Rozáliával Felsőzsolcán, a Bárczay-kastélyban
Dr. Kóczi Rozália tartott közönségtalálkozót és könyvbemutatót

tében Süsser és Jager Richard darabokat adtak elő.
A könyv bemutatása során beszélgettek emberségről,
empátiáról, mely a fogvatartottak számára tartott előadások
indíttatásában játszott fontos szerepet, emellett több témát
is felölelt a bemutató. Volt szó történelemről, reformációról,
ünnepekről, a magyar nyelvről és nemzeti imánkról, a Himnuszról.
A témák középpontjában az összetartozás és annak erősítése állt.
Dr. Kóczi Rozália magyar nyelvtanárként és tudományos
ismeretterjesztéssel foglalkozó szakemberként, a magyar nyelv
aktív művelőjeként a könyv szinte minden oldalán érezhetővé
tette a társadalmi felelősség és a közösség felé fordulás fontosságát. A könyv kölcsönözhető a könyvtárban, ajánljuk figyelmükbe!
A felsőzsolcai kötődésű Dr. Kóczi Rozália Előadások című
könyvének bemutatóját májusban tartották meg Felsőzsolcán, a Bárczay-kastélyban. A közönségtalálkozó
alkalmával a szerzővel Lassúné Urbán Erika, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetője beszélgetett, majd a könyvből Kun Attiláné olvasott fel.
A rendezvényen, melyet Szarka Tamás polgármester
beszéde nyitott meg, jelen volt a szerző vendége,
Macsugáné Hegedűs Marianna, a Jedlik Ányos Tudományos és Ismeretterjesztő Társaság nyugalmazott igazgatója is.
A bemutató nyitányaként a Csomasz Tóth Kálmán
Református
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Felsőzsolcai
Tagintézményének
növendékei
Orosz
Gábor
kísére-
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Jubileumi Gála a Rendezvények Házában
Lassúné Urbán Erika írása

ta a Bolgár emlékmű előtti rózsakert létrehozását, valamint segíti a
bolgár hagyományokat és kultúrát ápoló zsolcai diaszpóra fennmaradását. A program folytatásaként Major Ádámné, a felsőzsolcai Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kitüntetésekkel köszönte meg az
ünnepségen megjelent bolgár, magyar, országos és helyi szervezetek
képviselőinek a húsz éves időszak alatt nyújtott támogatást.

Nagyszabású gálával ünnepelte Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzata megalakulásának huszadik évfordulóját 2022. május
7-én a Rendezvények Házában.
A Gálaest díszvendégei: Christo Polendakov nagykövet, Varga Szimeon, a Parlament bolgár szószólója, Dr. Muszev Dancs, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke, Tanev Dimiter, a Magyarországi Bolgárok
Egyesülete elnöke, Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere,
valamint Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
tagjai voltak.
Az est kezdéseként a bolgár és magyar zászló bevonulására került sor,
majd ezt követően a két nemzet himnuszát hallgatták meg a jelenlévők. Szarka Tamás, Felsőzsolca város polgármestere beszédében
köszöntötte az ünneplő közösséget és elmondta, hogy szívén viseli a
Nemzetiségi Önkormányzat működését. Megválasztása óta támogat-

A városunkban élő bolgár gyökerekkel rendelkező polgárok 2002-ben
döntöttek arról, hogy a városban letelepült bolgár közösség érdekeit
képviselve, hagyományaikat és a sok évtizedes kulturális értékeiket
megőrizve, önkormányzatot hoznak létre, ezzel is hozzájárulva az
önazonosság megtartásához. Két évtizedes működésük során a
város épített örökségéhez és kulturális identitásához, a szokások és
hagyományok fenntartásához számos programmal és rendezvénnyel
járultak hozzá. A mostani gálaműsorral mindazon résztvevőknek és
érdeklődőknek szeretnék megköszönni a támogatást, akik a húsz év
alatt segítették és pártfogolták a nemzetiségi önkormányzatot, és
most is elfogadták meghívásukat.
A Gála egy különleges kulturális programmal folytatódott. Herczku
Ágnes és Nikola Parov műsorában gyönyörködhetett a közönség.
Herczku Ágnes és Nikola Parov közismert személyiségei a folklór
műfajnak. A bolgár és a magyar hagyományos népzene a multiinstrumentalista Nikola gazdag hangszerelésének és Herczku Ági előadásmódjának köszönhetően egy különleges atmoszférájú produkciót
élhetett át a közönség.
A műsor folytatásaként Gyenes Klára, felsőzsolcai költőnő, jubileumi
20. évfordulóra írt költeménye hangzott el Nagy Kinga, a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda hatodik osztályos tanulójának előadásában. A jubileumi Gála a Roszica Gyermek és a Jantra
Ifjúsági Néptáncegyüttes fergeteges műsorával zárult.

A Felsőzsolcai Férfi Népdalkör sikeresen szerepelt Karcagon
Bredács László írása

A Karcagi Napsugár Nyugdíjas Klub és az Akácliget Gyógy- és
Strandfürdő 2022. május 7-én és 8-án tartotta a VIII. Országos
Nyugdíjas Művészeti Fesztivált. Erre kapott meghívást a felsőzsolcai együttes.
Meghívásukban többek között így fogalmaztak: "His�szük és bízunk abban, hogy a kétéves kényszerszünet után
felébred mindenkiben a vágy a remek gyógyfürdő, szabad levegő,
napsütés, baráti találkozók iránt, ahol a résztvevők jó hangulatban, vidáman mutatják be műsoraikat, énekelnek, táncolnak."
A Felsőzsolcai Férfi Népdalkör élt a meghívás adta lehetőséggel,
és az Önkormányzat utazáshoz nyújtott segítségével részt vett
az eseményen tizennyolc énekesével és azok hozzátartozóival. A
fesztiválon a mieinken kívül az ország különböző településeiről
összesen huszonhat egyesület, klub, szólóénekes lépett fel érdekes, tetszetős produkcióval a folyamatos műsor keretében, a fürdő területén felállított óriási sátor színpadán.
A felsőzsolcai együttes ez alkalommal két dalcsokrot adott elő,
az egyik a Jászsági, a másik Erdélyi dalokból készült összeállítás
volt. Komoly sikert könyvelhettünk el, amely a csoport nagy hangerejének, a jól begyakorolt, precíz együtténeklésnek és a dalok
kiváló hangzásának volt köszönhető. Együttesünk szereplését a
közönség és a rendezők is sikeresnek minősítették, utóbbiak már
a helyszínen újabb meghívást adtak át a felsőzsolcaiaknak a jövő
évi szereplésre. Nagyszerű rendezvény volt, mind az előadók,

mind a fürdő közönsége remekül szórakozott. A sok mosolygó
nyugdíjas részvételével végül közös éneklésre került sor, férfiaink
itt is kitettek magukért, jó hírét vitték Felsőzsolcának.
A felhőtlen szórakozáshoz remek kiegészítő volt a finom gyógyvíz,
a jó társaság és szerencsénkre a nap második felében megérkezett strandidő is.
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Tíz éves a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda
Nagy Görgy igazgató összefoglalója

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2012. március 14-én
írta alá az újonnan alapított református általános iskola alapító
okiratát. Iskolánk alulról építkezve 1-5. évfolyammal, száznyolc
tanulóval és kilenc fős nevelőtestülettel kezdte meg nevelő-oktató munkáját. Ma már háromszázhetvenhárom kisdiák és
egy huszonkilenc tagú nevelőtestület alkotja közösségünket.

növendékek szellemi, lelki, és hitbeli fejlődését. Céljaink megvalósulásához hisszük, hogy csak a keresztyén értékszemlélet
lehet iskolánk fejlesztésének alapja. Számunkra ez a magas
szintű nevelést-oktatást, munkafegyelmet, hitbeli elkötelezettséget, jó emberi kapcsolatokat, egyházhoz, gyülekezethez,
iskolához, közösséghez való kötődést jelent.

Jelmondatunkat, mely egyben hitvallásunk is, Kazinczy Ferenctől választottuk:
„Eszköze lenni az isteni kéznek,
Egy nem haszontalan tagja az egésznek”

Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkörben nevelődjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt a számukra. A felsőzsolcai református gyülekezet és iskolalelkészünk, Alexa Gábor,
nagyban segítik és támogatják a tanulók hitbeli növekedését,
terelgetve közösségünket Jézus Krisztushoz.

Indulásunkat dr. Ábrám Tibor akkori egyházkerületi főgondnokunk útmutatása segítette, aki arra biztatott minket, hogy
váljunk a hit fellegvárává vidékünkön.

Iskolánk sajátossága még, hogy már első osztálytól tanítunk
idegen nyelvet, felső tagozaton pedig csoportbontásban oktatjuk a magyar, matematika és angol tantárgyakat.

Nevelésünk, oktatásunk középpontjában a hit és a gyermek
áll. A lehető leghatékonyabban próbáljuk segíteni a ránk bízott

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében kezdhette meg 2021 szeptemberétől munkáját
iskolánk tagintézményeként Arnóton az Édenkert Református
Óvoda – Kurucz Edina , ill. Encsen a Gyermeksziget Református
Óvoda – Puskás Ildikó vezetésével.
A református iskolánk nyitott mindazon családok számára, akik
elfogadják az iskola keresztyén szellemiségét.
A jubileum alkalmából iskolánkban minden napon rendeztünk
valamilyen különleges eseményt.
Volt
izgalmas
QR-kódos
vetélkedő,
szórakoztató
gálaműsor a Rendezvények Házában főtiszteletű Pásztor Dániel
püspök, valamint Szarka Tamás, városunk polgármesterének
köszöntőjével. Később részünk lehetett egy játékos Buborék showban, azután megcsodálhattuk az utazó planetárium
elképesztő előadását, voltak sportversenyek, és az ünnepsorozatot legvégül a Kazinczy Bál zárta.
Elért eredményeinkért Istené a dicsőség!
Nagy György,
igazgató
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Gyermek dalverseny a Bárczay-kastélyban
Fehér Attila beszámolója

Az egyesület, illetve a nótacsoport nevében Siska András elnökhelyettes
üdvözölte a résztvevőket megköszönve, hogy elfogadták a meghívást,
kiemelte a magyar népdal és a magyar nóta szerepét, fontosságát a
magyar nyelv terjesztésében, a családi, baráti, közösségi összejöveteleken
betöltött szerepében. Siska András hangsúlyozta, hogy a népdal a magyar
települések kulturális életének megújuló, elmaradhatatlan eleme volt, s
ma is az.
Szót ejtett a közel száz éves múltra visszatekintő felsőzsolcai énekkari mozgalomról, a harmincnégy éve működő Férfi Népdalkör, s az egy évvel “fiatalabb” Rozmaring Népdalkör tevékenységéről. Természetesen a versenyt
lebonyolító nótacsoport 2009 óta folytatott szervezői és rendezői szerepe
sem maradhatott ki a köszöntőből.
Ebben az évben is meghirdette magyar népdal és nóta versenyét az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület keretein belül működő Magyar Nótaszerzők és
Énekesek Észak-magyarországi csoportja az általános iskolás gyermekek
részére.
Két év kényszerpihenő után április 22-én, immár hetedik alkalommal rendezték meg a versenyt, most is két kategóriában, alsó- és felső tagozatos
tanulók részére. Az egyéni és csoportos produkciók külön kerültek értékelésre.
Most öt intézmény képviseletében énekeltek a dalkedvelő gyerekek.
Érdemes megemlíteni az iskolák nevét: a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, a Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Nyékládházi Tagintézménye, a Fráter György Katolikus Általános Iskola Sajóládról,
városunkból a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda és a
Szent István Katolikus Általános Iskola.

A verseny zsűritagjait is a csoport tagjai közül kérték fel: Gáspár Anni
nótaénekest, Sarkadi László zenetanárt, nótaénekest és Fehér Attilát, a
nótacsoport vezetőjét. Ezt követően került sor a gyermekek előadására,
melyet a hallgatóság és a verseny végén a zsűrink is magas színvonalúnak
minősitett.
Az alsó tagozatosok egyéni versenyében Palkó Veronika produkcióját értékelték a legjobbnak, Tóth Csenge és Szanyi Flóra megosztva lettek második
helyezettek, Miskolci Magor pedig harmadik helyezést ért el. A felsősöknél Mészáros Péter Gábor első helyezésének odaítélésében egyöntetű
véleményen voltak a pontozók, viszont megosztott díjat kaptak a második
és harmadik helyezettek is: Molnár Virág és Csige Fruzsina, illetve Béres
Zsófia és Szabó Diána. A csoportok esetében nem volt verseny, mivel
mindkét korosztályban egy-egy csoport nevezett. A lelkesen készülő és
szereplő diákok így díjazás nélkül, ám emlékajándékkal távoztak.
Szervezőként bízunk a jövő évi nagylétszámú versenyzőgárda részvételében, hogy tovább erősíthessük, öregbítsük a magyar dal hírnevét.

Újra indult a Babusgató
Farkas Tünde beszámolója

A koronavírus-járvány mindnyájunkat új helyzetek, új kihívások elé
állított. A megelőző két évben az életterünk szinte a négy fal közé
szűkült. Ezután az időszak után még nagyobb szükségük volt a családoknak, kismamáknak, hogy újból találkozzanak, hogy közösségben legyenek. Áprilisban a könyvtári foglalkozásokon belül működő
Baba-Mama Klub Babusgató foglalkozása újraindult.
A Baba-Mama Klub programsorozat egyik célja, hogy lehetőséget
biztosítsunk a családok részére a hasznos, kulturált együttlétekhez.
A klub kiemelkedő feladata a korai olvasóvá nevelés, az olvasás népszerűsítése, hiszen az olvasóvá nevelés a születés utáni első altatódallal kezdődik, majd az úgynevezett “ölbeli játékokkal” folytatódik.
A könyvtárban a könyvnek puszta jelenléte is szemléletformáló hatású az olvasni még nem tudó gyerekek számára. A 0-3 éves korú gyerekek és szüleik részére heti rendszerességgel megtartott Babusgató
népi ölbeli játékos, cirógatós, mondókás, zenés, mozgásos fejlesztő
foglalkozásokon résztvevő babák és szüleik magyar népi eredetű
dalokkal és mondókákkal ismerkednek meg.
Fontosnak tartjuk, hogy a kicsik minél hamarabb találkozzanak a
néphagyományokkal. A legkisebbek első irodalmi élményeiket a
mondókákból merítik. Minden mondóka egyben egy-egy nyelvi játék is, amely lehetőséget teremt a közös együttlétre. Szoros érzelmi
kapcsolatot alakít ki a szülő és a gyerek között. A közös mondókázás
és éneklés a beszédértést, beszédfejlődést, ritmusérzéket, memóriát,
figyelmet, mozgáskoordinációt játékosan fejlesztik. A foglalkozásokon együtt töltött idő egyben felkészülés a bölcsődei, óvodai társas
kapcsolatok kialakítására is.

A foglalkozások után a szülőknek lehetőségük van kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, megoszthatják tapasztalataikat és érzéseiket
egymással. A gyerekek addig játszhatnak, barátkozhatnak.
Minden héten szerdánként, 10:00 órától szeretettel várjuk a
Bárczay-kastély közösségi termébe azokat a nyitott, közösséget
kereső édesanyákat, édesapákat és kisgyermekeiket, akik szívesen
csatlakoznának aktív, befogadó csapatunkhoz.
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A civil szervezetek támogatásáról is döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évek legmagasabb
összegű Támogatási Alapját osztotta fel a Felsőzsolca közigazgatási területén működő kulturális, sport, gyermek- és ifjúsági közösségi,
szabadidős tevékenységet folytató nonprofit
civil szervezetek és közösségek között – tájékoztatott minket Dr. Bobkó Péter jegyző.
Szavazott a képviselő testület a 2022. évi
Támogatási Alapjának felosztásáról. A legutóbbi
ülésen az idei 7 millió forintos keret elosztását
fogadták el. A támogatás célja a civil társadalom
erősítése, szerepvállalásának növelése a kulturális és sport rendezvények, közösségi események, és ezzel kapcsolatos tevékenységek megvalósításán keresztül.

Minden helyi civil szervezet előzetes regisztrációt követően pályázatot nyújthatott be, melynek tartalmaznia kellett többek között céljaik,
programjaik leírását, teljes költségvetésüket,
valamint az igényelt támogatási összegeket.
A támogatási alap iránt beérkezett pályázatokat
a hatáskörrel rendelkező bizottságok megvizsgálták és javaslatot tettek a támogatás odaítélésére vonatkozóan.
Határidőre tizenkét pályázat érkezett az
önkormányzathoz, melyből a Képviselő-testület
a 45/2022. (IV.20.) számú határozat alapján az
alábbi civil szervezeteket támogatta:
A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány - 500 000 Ft
Berki-tó Horgász Egyesület - 300 000 Ft

Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület 1 150 000 Ft
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület - 1 600 000 Ft
Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány - 150 000 Ft
Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány - 350 000
Ft
Kéz a kézben Alapítvány - 150 000 Ft
Megbékélésért Polgári Egyesület - 500 000 Ft
Zsolca Kulturális Egyesület - 600 000 Ft
Az 5,3 millió forintos támogatáson felül, 1,7
millió forint az évközben felmerülő további
igények fedezése céljából nem került odaítélésre – tudtuk meg Felsőzsolca Város jegyzőjétől.

Június 30-ig érvényesek a veszélyhelyzet idején lejárt okmányok
Június 30-ig érvényesek a veszélyhelyzet idején
lejárt okmányok. A több ezer érintettnek nem
érdemes kivárni a határidőt, hiszen, ha mindenki egyszerre keresi fel a kormányablakokat, akkor
nemcsak helyben lesz több a várakozás, hanem
maguk az okmányok is több idő alatt készülnek
majd el.
2022. január elsején hatályát vesztette az a
kormányrendelet, miszerint a veszélyhelyzet alatt
lejáró okmányok további 60 napra is érvényesek
maradnak. 2022. június 30-án így valamennyi,
2020. március 11-e és 2022. május 31-e között
lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány,
vezetői engedély és útlevél érvényessége lejár,
ezen dokumentumok közé tartozik az autók műszaki érvényessége is.

Számos olyan élethelyzet van, amikor kellemetlenséget jelenthet egy érvénytelen személyi igazolvány, akár banki ügyintézésnél, a postán egy ajánlott levél átvételénél vagy bizonyos gyógyszerek
kiváltásánál.
A kormányablakokban akár előzetes időpontfoglalás nélkül is várják az ügyfeleket, de a kiszámíthatóság és tervezhetőség miatt érdemes mégis
időpontot kérni. Arra is készüljenek az érintettek,
hogy június 30-a előtt néhány nappal már nagy
lesz a forgalom a kormányablakokban, így nem
érdemes kivárni a határidő utolsó napjait.
Jó hír azonban, hogy az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően nem mindenkinek kell személyesen felkeresni a kormányablakokat.

Abban az esetben, hogy ha valakinek a vezetői
engedélyében az orvosi alkalmassági idő jár le és
az illető felkeresi az orvosát, aki megadja az érvényességet, majd az orvos feltölti egy online felületre, akkor a magyarorszag.hu-n online is elérhető
ez az ügyintézés, ha minden más feltétel teljesül.
A gépjárművek lejáró műszaki érvényessége esetében a műszaki vizsgaállomásokat kell felkeresni
a tulajdonosoknak.
Fontos kiemelni, hogy azok az egyéb okmányok,
amelyek a két kiemelt időszak között jártak le,
jelenleg sem hatályosak, ilyen például egy 2020
nyarán érvényét vesztett közgyógyigazolvány.

Háziorvosi tájékoztató a rendelési idők módosulásáról,
a II. számú fogászati körzet rendelésének változásáról
A prevenciós rendelések csak előjegyzéssel vehetők igénybe! A napi rendelésre
lehetőség szerint időpontegyeztetés után jöjjenek.
Akut esetben időpont egyeztetés nem szükséges.
A betegek torlódását szeretnénk elkerülni a pandémián kívüli időszakban is elsősorban higiéniai
okokból, a betegek védelme érdekében.
Dr. Pohl Balázs
Telefonszáma: +36-46/613-033, 06-20/532-3207
Rendelési időn kívüli elérhetőség 8 -16 óra között:
06/20-532-3207
Ügyelet 16 - 8 óra között :+36-46/613-039
E-mail: lormedkft@gmail.com
Asszisztens: Kassainé Bozó Ildikó
Rendelésének időpontjai:
Hétfő 12.30-16.30
Kedd 7.30-12.00
Szerda 12.30-16.30
Csütörtök 7.30-12.00
Péntek 7.30-10.30
Prevenciós rendelés:
Hétfő 12.00-12.30 és 16.30-17.00
Kedd 7.00-7.30
Szerda 12.00-12.30
Csütörtök 7.00-7.30
Péntek 10.30-12.00.

Dr. Somogyi Magdolna
Telefonszáma: +36-46/613-034, 06-30/975-2353
Rendelési időn kívüli elérhetőség 8 -16 óra között:
06-30/975-2353
Ügyelet 16 - 8 óra között: 06-46/613-039
E-mail: somogyimagdolnahaziorvos@gmail.com
Asszisztens: Balogh Sándorné, Kovács-Siskó Melinda
Rendelésének időpontjai:
Hétfő 7.30-12.00
Kedd 12.30-17.00
Szerda 7.30-12:00
Csütörtök 12.30-16:30
Péntek 7.30-10.30
Prevenciós rendelés:
Hétfő 11.00 – 12.00
Kedd 16.00 – 17.00
Szerda 7.00- 8.00
Csütörtök 15.30 - 16.30
Dr. Dudás Csilla
Telefonszáma: +36 (46) 613-032, +36-20/913-7919
Rendelési időn kívüli elérhetőség 8 -16 óra között:
+36-20/913-7919
Ügyelet 16 - 8 óra között: 06-46/613-039
E-mail: dudascsilla0@gmail.com
Asszisztens: Fekete Anna

Rendelésének időpontjai:
Hétfő 14.30-17.30
Kedd 12.30-16.30
Szerda 7.30-12.00
Csütörtök 7.30-12.00
Péntek 7.30-10.30
Prevenciós rendelés:
Hétfő 12.00-14.00
Szerda 7.00-8.00
Péntek 10.30-11.30
A praxis praxisközösség keretében működik.

Megváltozott a II. számú fogászati
körzet rendelési ideje
Dr. Szarka Szilvia fogorvos ezentúl az alábbi rendelési időben fogadja pácienseit:
Hétfő: 12.00-17.00, prevenciós idő: 17.00-18.00
Péntek: 9.00-12.00 prevenciós idő és iskolafogászat.
A hét többi napján a rendelési idő változatlan.

KÖZÉRDEKŰ
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TeSzedd!

Önkéntesek munkálkodtak Felsőzsolcán a szemétgyűjtési akció keretében
Az Árvízi emlékparkban meghirdetett találkozási ponton ez alkalommal is várták azokat az önkénteseket, akik számára fontos a környezet
védelme. Volt, aki egyedül érkezett és voltak családok, lelkes baráti társaságok is. A lakosság mellett az önkormányzati intézmények
dolgozói és az oktatási intézmények is részt vettek a „nagytakarításban”. Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtő eseménye rendkívül
népszerű a lakosság körében, hiszen mindannyian tiszta környezetet
szeretnének és örömmel tesznek is ezért.

Ismét gyűjtötték az elhagyott hulladékot a felsőzsolcai önkéntesek
Szarka Tamás polgármester koordinálása mellett. A legkisebbek is
példát mutattak lelkesedésükkel.
Felsőzsolca Város Önkormányzata idén is csatlakozott a TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szervezésében.

Családi
forgatag

"A TeSzedd! komoly szerepet tölt be a szemléletformálásban, ami
nem csak a felnőtt lakosságra gyakorol hatást, hanem az oktatási
intézményekből résztvevő gyerekekre is, akiknek ezáltal a környezettudatos gondolkodás természetessé válik." mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere, aki nem csupán évről évre szervezi, kíséri
figyelemmel a felsőzsolcai hulladékgyűjtési akciót, de aktívan részt is
vesz a munkában.
Az akció keretében csak olyan szemét volt szedhető, ami nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget. A TeSzedd! keretében nem
szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, elektromos és elektronikai berendezéseket, az önkormányzat a helyben szokásos módon
ezek biztonságos begyűjtését és leadását is megoldotta az akción kívül.

A Felsőzsolcai
Közösségi Ház és Városi Könyvtár szeretettel meghívja

Angi István képzőművész

Szeretettel hívom a felsőzsolcai

családokat a 2022.06.11-én, 15 órai
kezdettel megrendezésre kerülő
Családi Forgatagra!

2022. július 7-én, 17 órakor a Bárczay-kastélyba.
A kiállítást megnyitja:
Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere
és Máger Ágnes festőművész
Közreműködik a SaxCamorra szaxofon quartett.
A vetélkedőkre jelentkezni a helyszínen 15-15:20-ig lesz lehetőség.
Helyszín: Rendezvények Háza Felsőzsolca, Sport u. 1.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Figyelem! A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

polgármester

A kiállítás látogatható
2022. július 7-től 2022. augusztus 31-ig
hétköznapokon 8.00-16.00 között.
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Gréta Virág és Ajándék

Felsőzsolca, Szent István 78. 2. üzlet (Vállalkozást Segítő Központ)
Tel.: 06 20 266 75 80
facebook.com/gretavirag02
Kövess minket facebookon az újdonságokért!
Szolgáltatásaink:

- Egyedi virágcsokrok megrendelésre
- Élő és művirágos kompozíciók
- Rendezvények dekorálása
- Esküvői dekoráció
- Ajándéktárgyak
- Összeültetések
- Asztaldíszek

Önkormányzati fogadóórák
Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.
Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő:
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.

Nyitvatartás:

Kedd-Péntek: 9-17
Szombat: 9-13
Vasárnap-Hétfő: Zárva

10% kedvezmény

Felhasználható: 2022.05.15-ig
Készpénzre nem váltható!

IMPRESSZUM

Szerkesztőség:
Felsőzsolca, Szent István
u. 20.
Tel.: (46) 613 000

A kiadványt szerkesztette:
Vincze Ágnes
Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

ISSN 1587-7310

Javaslataikat, írásaikat, hirdetéseiket az alábbi e-mail
címre várjuk:
vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu

HIRDETÉSI TARIFÁINK
2.000 Ft/megjelenés
(60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés
(120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés (A4es oldal)
Az árak az ÁFÁ-t
nem tartalmazzák.

