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III. Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár
Az idei kiállítás különlegessége, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye településein kívül Heves megyéből is érkeztek kiállítók, így összesen 108 helyen állították ki a közmunkaprogramban készült termékeket. A kiállításon a zsolcai GAMESZ
is bemutatkozott. Örvendetes, hogy a mintaprojektek tevékenységi köre igen szerteágazó, így folyamatosan biztosított
a munkavégzés a települések közfoglalkoztatottjai számára.
Képes tudósítás a 4. oldalon
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Református tanévkezdés
Öt évvel ezelőtt az első tanév még kilencven gyermekkel indult,
mára már nyolc évfolyamon 315 tanuló számára kezdődött
meg az oktatás a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. Prédikációjában Alexa Gábor református lelkész az egymás
iránti türelemről, kitartásról beszélt, arról hogy az iskolában nemcsak oktató hanem nevelő munka is folyik.
Egy iskolai közösségben számunkra most az Úristen üzenete az, hogy minden diák tegye
oda magát, és keresse a tudásnak a kincseit, itt ebben a közösségben. És keresse a hitnek a kincseit
is, tegye oda magát és ő maga is tevékenyen vegyen részt abban a munkában,
abban a folyamatban, amit mi itt az iskolában úgy szoktunk mondani, hogy az oktató, nevelő szolgálat – mondta prédikációjában Alexa Gábor lelkész.
Az istentisztelettel egybekötött tanévnyitó ünnepségen jelen volt az egyházkerület
képviseletében Szűcs Endre püspöki főtanácsos, aki szerint a megvalósítás időszaka
kezdődik, új célok, új kihívások várnak a
diákokra a tanévben.
Nagyon kemény dolog az iskola, minden
elismerésem azoknak, akik ma 2016-ban
oktatási a polgárai. Akár a katedra egyik oldalán akár a túlsó oldalán tanárként, vagy
diákként, munka ez a javából, és hogyha a
ti szátok szerint, szátok íze szerint gyerekek,
fogalmaznám, akkor azt is mondhatnám,
hogy ráadásul ti úgy vesztek részt a munkában majdnem 2 évtizeden keresztül, úgy
mentek minden nap 8 órás műszakba, nem
ritkán még túlórák is vannak, hogy ﬁze-

tést sem kaptok érte. Persze
tudjuk hogy ez
nem így van, mert nagyon sok minden van
ami ennek a következménye, és most első
renden nem feltétlenül a tudásra gondolok,

ami óriási gyümölcse a tanulásnak, a munkának, hiszen ez alapozza meg a későbbi
tanulmányaitokat. Ez készít fel arra az elhivatásra, ami a ti álmotok. És nem feltétlen

a nevelésre gondolok itt, ami felkészít arra,
hogy megálljatok a saját lábatokon, amikor önállóan kell mennetek tovább az életben, hanem valami olyanra gondolok, ami
a ﬁzetség, persze soha nem lehet megdolgozni érte. Ami az istené és amit ő ad –
mondta Szűcs Endre.
A gyerekek csoportbontásban
tanulják majd a matematikát és magyar
nyelvet. Ezért is volt
szükség a pedagógus
létszám bővítésére.
Nagy György iskolaigazgató a Zsolcai
Hírmondónak
így
fogalmazott: „Szép
kerek
születésnap
elé nézünk, és valóban nagyon elszaladt ez a pár év az
indulásunktól. Idén
nyolc
évfolyamon
315 tanuló kezdte
meg 2016/2017-es
tanévet, 12 tanulócsoportban. Ez, bízom benne, hogy
jóval könnyebbé teszi a pedagógusok
munkáját is, hiszen
könnyebb egy homogén csoportot felzárkóztatni, vagy szárnyaira bocsátani és
kiemelni a tehetségeket, és a gyerekeknek
is könnyebb lesz talán a tanulás. Az idei
tanévet bővült létszámmal, öt új nevelővel
kezdtük meg.
A reformátusok egy nagyon fontos jubileumi évet ünnepelnek majd ebben a
tanévben, hiszen 1517 a reformáció elindulásának az éve, és az 500-as évfordulót
ünnepli majd a világ.
Az iskola aulája, tantermei megújultak.
Az ősz folyamán elkészül a műanyag sportpálya az iskola udvarán, és egy új informatika termet is birtokba vehettek a gyerekek
szeptembertől.
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HIT, HŰSÉG, HIVATÁS
Főegyházmegyei tanévnyitó
Az Egri Bazilikában közel 1600 pedagógus gyűlt össze. A szentmisét Dr. Ternyák
Csaba egri érsek mutatta be az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. A főpásztor szentbeszédében elmondta, az
egyház azért működtet iskolákat, mert
erre küldetése van, és azért is, mert erre
a településeken igény van. Ezekben az
intézményekben olyan felnőttekké szeretnék nevelni a ﬁatalokat, akik képesek
másokért élni, és bekapcsolódnak a helyi
egyházközség életébe. A hit, a hűség, a
hivatás mottót állította szentbeszéde és a
következő tanév középpontjába.
„Amikor az egyház iskolákat működtet, azt
mindig azért teszi, mert egyrészt küldetése
van Urától és Mesterétől arra, hogy hirdesse
az evangéliumot szerte a világban minden
népnek, kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt.
Másrészt pedig azért működtetünk iskolákat,
mert erre a helyi közösségek felkértek bennünket, a szülők és Önök pedagógusok bizalmat szavaztak az egyháznak, mint iskolafenntartónak, és ezért vállaltuk el ezt a feladatot.”
– mondta Dr. Ternyák Csaba érsek.
Egy katolikus iskolában akkor lehet igazán
eredményes munkát, és hosszú távú sikereket elérni, ha a ránk bízottakat be tudjuk vezetni az egyházba.
Ha el tudjuk vinni a templomba is. Ha sikerül létrehoznunk a
templom és az iskola igazi szövetségét. Ünnepségeinken gyakran
előadjuk Reményik Sándor szép versét: ne hagyjátok a templomot, az iskolát! Viszont holtbetű maradna mindez, hogyha csak
a Reményik versben lenne együtt a templom és az iskola – tette
hozzá a főpásztor.
Hit, hűség, hivatás. A hit képes segíteni bennünket abban, hogy
emelt fővel helyt álljunk a legnagyobb próbatételek között. A hűség pedig olyan erény, amely mindannyian megtapasztalhatjuk,
mennyire fontos és ugyanakkor mennyire lenézett erény. A hűség
a tartós boldogság biztosítéka. A hit és a hűség szoros kapcsolatban áll a hivatással, amely természeténél fogva, egy egész életre

szóló elkötelezettséget jelent. Hivatása van az
orvosoknak, a pedagógusoknak, a papoknak
a szerzeteseknek, és milyen jó az, hogy ha valaki már ﬁatalon útmutatást ad arra, jelzést
kap arra, hogy lehet hogy neki hivatása van.
Legyen tehát bátorságunk ilyen értelemben
is nevelni a ﬁataljainkat, felkészíteni őket az
életre – zárta prédikációját az érsek.
Putz Józef a Szent István Katolikus Iskola
igazgatója a Zsolcai Hírmondónak azt mondta: pedagógiai értelemben nagyon magas a mi
iskolánkban a 3h-s gyerekek száma, de érsek
úr elhangzott gondolataival teljesen azonosulni tudunk, és a hit, hűség, hivatás segítheti a mi hátrányos helyzetű gyerekeink nevelését, oktatását is.
Zajacz Ernő iskolalelkész szerint ez a három szó, amit az érsek
úr most kitűzött erre a tanévre, arra sarkall bennünket, hogy talán

jobban el kell gondolkodnunk, hogy mit jelent számunkra a hit,
mennyire vagyunk hűek városunkhoz, iskolánkhoz, hitünkhöz, és
hogy mennyire hivatástudattal, őszintén végezzük a feladatainkat.
Ha a pedagógusok komolyan veszik ezt a három szót, akkor bízom
benne, hogy talán a gyerekek is saját maguk számára hasznosítanak
belőle.
Dr. Tóth Lajos polgármester örömének adott hangot, hogy immár
ötödik tanévét kezdi meg a két egyházi iskola városunkban. A Szent
István Iskolába 236 tanuló jár jelenleg.
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III. KÖZFOGLALKOZTATÁSI
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Nagy sikert arattak a zsolcai kecskék
Az idei kiállítás különlegessége, hogy B.-A.-Z. megye településein kívül Heves megyéből is érkeztek kiállítók, így összesen 108 helyen állították ki a közmunkaprogramban készült termékeket. A kiállításon a zsolcai GAMESZ is bemutatkozott.
Jó volt végig jönni Miskolc főutcáján,
hiszen itt a megyéből nagyon sok település, köztük Felsőzsolca is bemutatta, mit,
milyen értéket jelent és teremt a közmunka. A kormánynak az volt a célja, hogy
segély helyett munkát adjon az embereknek, és láthatjuk, hogy az emberek igenis
értéket tudnak teremteni. Többek között
állatot is tartanak. Nehéz munkáról van
szó, a földön dolgozni mezőgazdasági területen, ne gondoljuk hogy olyan könnyű,
ott nincsen szombat, vasárnap, amikor
akkora az uborka, le kell szedni, akkor is,
ha vasárnap van, úgyhogy minden elismerésem a közfoglalkoztatásért felelős államtitkárságnak, az önkormányzatoknak,
és minden közfoglalkoztatottként
dolgozónak, akik értéket teremtenek nekünk – mondta Csöbör
Katalin térségünk országgyűlési
képviselője, aki maga is megnézte
a zsolcai GAMESZ Major kiállító
standján a kecskéket.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a program értékteremtő jellegét és hasznosságát melyet mi sem
bizonyít jobban, mint az, hogy a
megtermelt mezőgazdasági termékeket a közétkeztetésben is felhasználják az önkormányzatok. Egyes
települések a megfelelő gépek beszerzésével térköveket készítenek,

melyeket eladásra kínálnak, vagy saját településük szépítésére használnak fel, mint
Felsőzsolca is.
Amikor a közfoglalkoztatás rendszerét átalakította és létrehozta 2011-ben a
kormány, akkor az volt a szándék hogy
minden hátrányos helyzetű településen
és hátrányos álláskereső részére munkát
és feladatot biztosítson. A közfoglalkoztatás keretében az elmúlt öt évben jelentős
eredményeket értünk el. – mondta a Zsolcai Hírmondónak Hoﬀmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár.
A kiállítás támogatásával az volt a célunk,
hogy a közfoglalkoztatás szereplői minél
szélesebb körben bemutassák az állampol-

gároknak, mivel is foglalkoznak, milyen
termékeket állítanak elő. Tapasztalataik
szerint, az önellátó és önfenntartó települések működésére a járási mintaprogramok nyújtják a legjobb példákat – tette
hozzá a politikus.
A mintaprojektek tevékenységi köre igen
szerteágazó, az illegális hulladéklerakók felszámolásától a belvíz-elvezetési programokig mind azt a célt szolgálják, hogy egész
éven keresztül folyamatos munkavégzést és
ezáltal, megélhetést is tudjunk biztosítani a
települések közfoglalkoztatottjai számára
– hangsúlyozta Hoﬀmann Imre, kiemelve,
hogy 2017-ben új programok kerülnek bevezetésre. Az eddig jól működő programokat is tovább folytatják, valamint
országosan, több megyére is kiterjesztik. Ilyen többek között a belterületi közúti hálózat karbantartása,
az értékteremtő ipari tevékenység,
vagy – a szociális rászorultakat segítő programok, amelyek több megyében és városban is működnek.
Ez utóbbiak folytatását a karitatív
szervezetekkel és történelmi egyházakkal közösen képzelik el.
Országosan csaknem negyedmillió ember dolgozik közfoglalkoztatásban, megyénkben jelenleg
mintegy negyvenezer fő kap így
munkalehetőséget.
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A Csomasz Brass Band Felsőzsolca

2016 nyári programjai
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti
Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének a fúvószenekara, a Csomasz Brass Band tartalmas és változatos nyárra tekint vissza.
Június 18-án ünnepi koncerttel nyitottunk Felsőzsolca Város
Napján. A város Pro Urbe díjjal jutalmazta a zenekar 8 éves
munkáját. A koncertre meghívtuk Eperjesi Erikát, a Miskolci
Nemzeti Színház művészét, aki Abba slágereket énekelt velünk.
Nagy élmény volt!
Július 2-án, Sárospatakon Fúvószenekari és Mazsorett Találko-
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zón vettünk részt.
Itt a Perecesi Fúvószenekarral játszottunk felváltva.
Július 30-tól augusztus 4-ig Erdélyben, Székelyföldön jártunk. Nyikómalomfalva, Felsőzsolca testvértelepülése látott vendégül bennünket. Vasárnap reggel 7 órától zenével ébresztettük
az itt élő embereket. Délután a falunapon, a sportpályán 1 órás
hangversenyt játszottunk nagy közönség előtt. A következő
3 napban csodás helyeken kirándultunk, Csíksomlyón és Székelyudvarhelyen fél-fél napot tölthettünk el.
Jártunk az Orbán Balázs Székelykapu
Parkban, a Jézus Kilátónál, Fehéregyházán a Petőﬁ emlékháznál, Petőﬁ
körtefájánál. Megcsodálhattuk Segesvár gyönyörű óvárosát. Óriási élményekkel tértünk haza.
Augusztus 13-án a Borsodi Vágtán
Hernádkak-Belegrádban felvonultunk
a pályán és egy órás önálló koncertet
adtunk.
Augusztus 20-án a Debreceni Virágkarneválon vonultunk a debreceni Lesz-Dance tánccsoporttal. A
Duna tévé élőben közvetítette a közös produkciónkat.
A nyarat Lengyelországban Wrzesniában zártuk egy nemzetközi versenyen, ahol negyedik helyen végeztünk és kiváló minősítést kaptunk.
A zenekar igazi közösséggé formálódott az elmúlt 8 év alatt, mely
művészeti iskolánk fontos pedagógiai feladata.
Molnár Attila
zenekar vezető
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ők is egy kis kedvességet, egy kis szeretetet varázsolnak minden lakosunk szívébe.
Ezért nagyon hálásak vagyunk Felsőzsolcának, és úgyszintén minden testvérvárosunknak, akik színesebbé és szebbé teszik a fesztivált.” – tette hozzá Királyhelmec
polgármestere.
Az önkormányzat részéről Dr. Tóth Lajos polgármester és
Kovács Zsuzsanna jegyző vett részt a felvidéki város ünnepén.
Örülök annak, hogy nem csak a protokoll szintjén él ez a testvértelepülési kapcsolat, hanem a lakosság szintjén is, hiszen
a focicsapat, a fúvósok és a dalosok is rendszeres visszatérői a
királyhelmeci városnapnak – mondta Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca polgármestere.

Bodrogközi Kulturális Fesztivál
Idén szeptember közepén újra megrendezték Királyhelmecen a Bodrogközi Kulturális Fesztivált és a hagyományos
szüreti ünnepséget, illetve a város napját. Felvidéki testvérvárosunkban ezúttal a Csomasz Brass Band és a Rozmaring
valamint a Férﬁ Népdalkör is fellépett.
Pataky Károly polgármester lapunknak elmondta, a településen a tavalyihoz képest most sem fognak kevesebb pénzt költeni a rendezvényre, pedig a korábbiakkal ellentétben ebben az
évben erre a célra jóval kevesebb támogatást kaptak. „A Bodrogközi Kulturális
Fesztivál több tíz
évre visszatekintő hagyománnyal
rendelkezik. Korábban szüreti ünnepségnek neveztünk, amikor is a
lakosok begyűjtötték a termésüket, a
szőlőt, és beadták a
helyi gazdálkodásba, ahol feldolgozták borrá. Sajnos úgy tíz–tizenöt éve ez az üzem megszűnt, és
így lett átnevezve Bodrogközi Kulturális Fesztivállá a rendezvényünk. Nagyon örülünk, hogy az éven is újra ellátogatott városunkba a felsőzsolcai fúvószenekar, hiszen a felvonulás előtt most
is jó hangulatot csináltak. És ugyan úgy, mint a szüreti ünnepség,

Kertész ünnep Draganovóban
A magyar és a zsolcai zászló is helyet kapott a draganovói
kertész ünnepen, amikor is megkoszorúzták a bolgárkertészek emlékművét, zöldség és gyümölcs kiállítást rendeztek a
könyvtár előtti téren és népzenei, valamint néptánc programok szórakoztatták a közönséget. Mint arról a közigazgatásilag illetékes város, Gorna Orjahovica weboldala is beszámolt,
Draganovo polgármester-asszonya, elismerő szavakkal beszélt
a testvérvárosban, Felsőzsolcán élő bolgárokról. „A bolgárkertészek ünnepe azóta kerül megrendezésre, amióta Draganovo és Felsőzsolca aláírták a testvérvárosi együttműködést.
Felsőzsolcán sok draganovoi kertészkedett a megélhetésért,
ami megalapozta az azóta is jó bolgár–magyar kapcsolatot.” –
mondta a draganovoi polgármester asszony, Neli Groskova.

A 2016. szeptember 16–18-án megrendezett fesztiválon az elmúlt évektől eltérően nem két, hanem három szabadtéri helyszínen
zajlottak az események. A Csonkaváron két nagykoncertet rendeztek, és a Millennium téren is gazdag program várta a látogatókat.
A Hősök tere és annak környéke is benépesült, itt elsősorban
népzenészek, táncosok, együttesek, szólisták léptek fel, de volt
kirakodóvásár és kézműves-bemutató is. A szervezők felkérték
a testvérvárosokat, hogy a rendezvényen mutatkozzanak be. A
meghívásnak az érintettek többsége eleget tett. Felsőzsolcáról a
Csomasz Brass Band és a mazsorett csoport vezette fel szombat
reggeli az utcai felvonulást. Majd örömzenét is adtak a téren, a
színpadi koncertet megelőzően. A másik színpadon pedig a Rozmaring és a Férﬁ Kórus lépett fel.
Örömmel vettük, hogy most mind a két énekkart, a Rozmaringot is és bennünket is meghívtak erre az alkalomra. Mi és a fúvószenekar, vagyis ez a kulturális küldöttség úgy gondolom, hogy méltóképpen képviseli Felsőzsolcát itt a felvidéken – mondta Siska
András. A Rozmaring Népdalkör két dalcsokrot adott elő. Előadásuk nem csak a helybéliek körében aratott sikert, hiszen a városba látogató más testvértelepülések delegációi is ott tapsoltak a közönség soraiban. Régi, kedves ismerősökkel is találkoztunk Királyhelmecen, hiszen közös testvérvárosunk Magyarkanizsa. A vajdasági delegáció tagjai örömmel üdvözölték a felvidéken a zsolcaiakat.
Én nem először járok itt Királyhelmecen. Mikor eljövök otthonról, ugyancsak külhoni magyar földre, az nekem különleges
felemelő érzés. – mondta Pekla József. Otthon vagyok itt is, még
úgy is, ha 600 kilométerre vagyok az igazi otthonomtól, de a hazámban vagyok, még ha határok szabdalják is e hont. Itt, ahol
hallom, hogy magyarul játszanak a színészek az utca népének és
magyarul nóták csendülnek, a gyerekek magyarul beszélnek, akkor én azt érzem, hogy mi egy közösség, egy nemzet vagyunk.
Egy a hitünk, egy a hazánk, egy a nyelvünk. Noha határok szabdaltak bennünket szét, de az nem változtat semmit sem azon,
hogy mi ilyenkor érezzük az igazi magyar egységet.
A Bodrogközi Kulturális Fesztiválon borkóstoló, szüreti felvonulás, labdarúgó-mérkőzések, zöldség- és gyümölcskiállítás szerepelt a programban Királyhelmecen.

2016 szeptember
Tizennyolc év után lépett pályára
városunkban első osztályú csapat,
ám most először a Felsőzsolca ellen.
Majd két évtizeddel ezelőtt ugyanis a
Borsod Volán akkor NB II-ben szereplő
csapata Felsőzsolcán játszotta bajnoki és
kupameccseit. Ennek keretében 1998 őszén
először az azóta már megszűnt Gázszer
FC, majd a Győri ETO látogatott hozzánk,
mint első osztályú csapat. Sokat böjtöltek a
zsolcai szurkolók, de megérte, hiszen a sors
megajándékozott minket egy álommal.
Szeptember 14-én a 20-szoros magyar bajnok és 9-szeres kupagyőztes Újpest FC volt
a vendégünk. A szervezők mindent megtettek, hogy a nagyszámú, mintegy ezer fős
nézősereg biztonságosan és minden igényt
kielégítően szurkolhasson kedvencének. A
lila-fehéreket mintegy száz szimpatizáns
buzdította, vélhetően sokan Borsod megyéből érkeztek. A megyei sportbarátok is
szép számmal megjelentek, és persze a régi
motoros zsolcai drukkerek is hangosan éltették kedvenceiket. A pályára bevonuláskor – ahogy nagy nemzetközi meccseken
is láthatjuk – a felsőzsolcai utánpótlás ﬁú és
lány tagjai kísérték be a két csapat játékosait, illetve a játékvezetőket. A Felsőzsolcaiak
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Sporttörténelmi mérkőzés Felsőzsolcán
a névszponzor, a Mojito – Lemon színeiben
és felirataival díszített
mezben léptek pályára, és az első fél órában
egyenrangú ellenfelei
voltak a vendégeknek.
Ekkor azonban egy
apró
ﬁgyelmetlenség
miatt Balázs góljával
megszerezte az Újpest
a vezetést. Több remek
elfutás, határozott szerelés és nyugodt játék
jellemezte a mieinket.
A második játékrészben azonban kijött a több osztálykülönbség a csapatok között, és előbb Boczki
öngólja, majd Balogh megpattantó lövése
talált utat a hazai kapuba. A zsolcai legények becsülettel mentek előre, amíg bírták
erővel, de érezhető volt az elmúlt hónap
szerda-szombat ritmusa miatti terhelés.
Menougong hagyta ki a mérkőzés utolsó
perceiben a legnagyobb helyzetünket,
majd a lefújás előtt
Gere állította be a
4-0-s végeredményt.
Összességében a csapat kihajtotta magát
és mindent megtett a
szoros eredményért,
amit a nézők vastapssal jutalmaztak
a levonuláskor. A
csapat ismét büszke

lehet magára egyrészt, hogy a város hírét
országos viszonylatban öregbítették, valamint az eddig nyújtott teljesítményre is. Az
Újpestiek a vendéglátást, illetve a korrekt,
baráti mérkőzést egy dedikált mezzel köszönték meg, majd indulás előtt azt kívánták legyen bajnok a csapat. Többet mi sem
kívánhatunk, arccal a bajnokság felé.
Szép volt Fiúk, Hajrá Zsolca!!
Megyei I. osztály 2016/2017
1. forduló: 2016.08.14. 17.00 Karcsa – Felsőzsolca
0-1
2. forduló: 2016.08.21. 17.00 Felsőzsolca – Tokaj
3-0
3. forduló: 2016.08.27. 17.00 Szendrő – Felsőzsolca 0-2
4. forduló: 2016.09.04. 16.30 Felsőzsolca – Onga
2-1
5. forduló: 2016.09.10. 16.30 Tiszakeszi – Felsőzsolca 1-4
6. forduló: 2016.09.18. 16.00 Felsőzsolca - Bőcs
4-1
7. forduló: 2016.09.24. 16.00 Bogács - Felsőzsolca 1-2
8. forduló: 2016.10.02. 15.00 Felsőzsolca - Mád
9. forduló: 2016.10.09. 15.00 Felsőzsolca - Bánhorváti
10. forduló: 2016.10.16. 14.30 Felsőzsolca - MVSC
11. forduló: 2016.10.22. 14.30 Sajóbábony - Felsőzsolca
12. forduló: 2016.10.30. 13.30 Felsőzsolca - Ózd
13. forduló: 2016.11.05. 13.00 Szerencs - Felsőzsolca
14. forduló: 2016.11.12. 13.00 Edelény - Felsőzsolca
15. forduló: 2016.11.20. 13.00 Felsőzsolca - Encs

Felhívás!
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár könyvtára
2016. NOVEMBER 725. KÖZÖTT
LELTÁROZÁS MIATT ZÁRVA TART.
Nyitás:
2016. november 28-án hétfőn 9 órakor.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Fehér Katalin
könyvtárvezető
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MEGHÍVÓ!
A Zsolca Kulturális Egyesület szeretettel várja
Önt és kedves Családját
2016. október 8-án (szombaton) 15 órától tartandó

DALOSTALÁLKOZÓRA
a Rendezvények Házába (Sport u. 1.)
Az est folyamán fellépnek: a házigazda Rozmaring
Népdalkör és a Férfi Népdalkör, a környező
települések Népdalkörei, Alsózsolca, Hernádnémeti,
Szirma, Nyékládháza, Szirmabesenyő, Szomolya,
Sajószentpéter, Sajóvámos, Harsány, Tállya községből.
A határon túli Bodolló „Búzakalász éneklőcsoportja”,
Felsőzsolca ifjú népdalénekesei: Gibók Elizabet,
Hankó Bettina, Hankó Anita, Szlatinszki Klaudia,
valamint Bakos Lilla Miskolcról.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

HIRDESSEN
A ZSOLCATV és a ZSOLCAI HÍRMONDÓ

REKLÁM FELÜLETEIN
Bővebb felvilágosítás a Szerkesztőség elérhetőségein kérhető!

w w w. z s o l c a t v. h u
i n f o @ z s o l c a t v. h u

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
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Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050
Szerkeszti:
a ZsolcaTV Nonproﬁt Közhasznú Kft.
Főszerkesztő:
Németh Csaba
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJÉNEK FELHÍVÁSA
Tisztelt Választópolgár!
A 2016. október 2-ára kitűzött népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező beletelepítését?”
A népszavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni a választási értesítőben megjelölt szavazókörben. Ha Ön nem kapott
ilyet, vagy az elveszett, megsemmisült, a Helyi Választási Irodától
(3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.) kérheti annak pótlását.
Lakcímétől távol is szavazhat az Ön által megjelölt településen,
átjelentkezéssel. Erre irányuló kérelmét 2016. szeptember 30-án
(pénteken) 16.00 óráig nyújthatja be a www.valasztas.hu oldalon,
illetve levélben, vagy személyesen a Helyi Választási Irodánál.
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság és a személyi
azonosító és lakcím igazolására alkalmas, érvényes okmány birtokában lehet. Népszavazással kapcsolatos kérdéseire munkanapokon a Helyi Választási Irodában személyesen, vagy a 46/584-033-as
telefonszámon kaphat választ.
Felsőzsolca, 2016. szeptember 21.
KOVÁCS ZSUZSANNA
A HELYI ÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
HIRDETMÉNYE
A 2016. évi országos népszavazáson, 2016. október 2-án
működő Helyi Választási Iroda vezetője:
Kovács Zsuzsanna jegyző
tagjai:
1. Kálvin Rita
2. Szőkéné Bűdi Andrea
3. Kádasné Radvai Katalin
4. Heﬀnerné Kemény Krisztina
5. Régi Józsefné
A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
3561 Felsőzsolca,
Szent István u. 20., emelet függőfolyosói iroda
telefonszáma: 46/584-033
elektronikus levélcíme: info@felsozsolcaph.hu
A városban működő szavazókörök:
1. számú szavazókör SZBSZ – Park u. 3. (Óvoda)
2. számú szavazókör SZSZB – Sport u. 2. (Iskola)
3. számú szavazókör SZBSZ – Sport u. 2. (Iskola)
4. számú szavazókör SZSZB – Szent I. u. 43. (Óvoda)
5. számú szavazókör SZSZB – Szent I. u. 2. (Iskola)
6. számú szavazókör SZSZB – Szent I. u. 2. (Iskola)
A népszavazással kapcsolatban bővebb információért
Kálvin Ritához fordulhatnak személyesen a Helyi Választási Iroda hivatali helyiségében vagy a 46/584-033-as
telefonszámon.
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyz, HVI vezet

