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Eljött az újév,
a jókívánságok és
a köszönet ideje
Ezúton is köszönöm bizalmukat és a
felhatalmazásukat annak a munkának
az elvégzésére, melynek során Felsőzsolca végre fejlődhet, és előre léphet.
A város vezetése 2020-ban is azon fog
dolgozni, hogy városunk méltó otthona legyen az itt élő lakosságnak. A
folyamatban lévő fejlesztések mellett
számos tervünk van, mellyel a befektetések ösztönzése mellett a környezetvédelem területén, valamint az
infrastruktúra fejlesztésében is előre léphetünk. Bizakodva tekintek
előre, mert meggyőződésem, hogy a települést a közös elképzeléseknek megfelelően alakíthatjuk, mindenki megelégedésére.
Kívánom, hogy 2020-ban is kísérje szeretet családi életüket, céljaik
eléréséhez pedig sok sikert!
Eredményekben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves
Felsőzsolcai lakosnak magam és a képviselő-testület nevében!
Szarka Tamás
polgármester

A Magyar Kultúra
Napja
Beszámoló a . oldalon

Emlékkiállítás nyílt
Bártfai Betty műveiből
A Bárczay-kastélyban nyílt meg Bártfai Betty Felsőzsolcán
élt festőművész emlékkiállítása. A tavaly elhunyt művésznő
tájképfestészettel kezdte pályafutását, de csendéletek, vallásos
témák, portrék, aktok, víziók, állatképek széles skálája is megtalálható alkotásai között. A kiállítás, amelynek Szarka Tamás
polgármester a fővédnöke, február 21-ig tekinthető meg.

Bvebben a . oldalon

Lippai
Emléktorna
Lippai József, mindenki Lipije 2015ben hagyott itt minket, emlékére pedig immár második alkalommal rendeztek emléktornát Felsőzsolcán.

Részletek a . oldalon

DECEMBER

Karácsonyi
adománygyűjtés és
-osztás Felsőzsolcán
2019. novemberében Felsőzsolca Város Képviselő-testülete karácsonyi adománygyűjtést
hirdetett a lakosság körében.
Elsősorban gyermek- és felnőtt
használt, de még jó állapotú
ruházatot, illetve használt, de
még jó állapotú gyermekjátékokat, könyveket vártunk.
Örömmel
számolhatunk
be arról, hogy számunkra is
meglepő mértékű adomány
érkezett be a megjelölt gyűjtési pontokra. Ismét bebizonyosodott, hogy Felsőzsolcán egy
összetartó, egymásnak szívesen
segítő közösség él. Felsőzsolca
Város Képviselő-testülete ezúton is köszönetét fejezi ki minden adományozónak, aki megtisztelte azzal a város rászorulóit, hogy idejét és energiáját az adományok
összeállítására és átadására fordította.
Továbbá köszönet illeti az adományok összegyűjtésében és
szétosztásában közreműködő intézmények vezetőit és munkatársait: a Családgondozó Központ részéről Gladics Jánosné
intézményvezetőt és munkatársait, a Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda részéről Mag Zsoltné óvodavezetőt és a két
tagóvoda dolgozóit, a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola igazgatóját, Nagy Györgyöt és a gyűjtést koordináló dolgozókat, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
igazgatóját Putz Józsefet és a gyűjtést koordináló dolgozókat,
továbbá a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.
Az adományok szétosztása is a helyi szociális intézmények bevonásával történt. Segítségükkel felmértük, hogy mely családok,
magánszemélyek fogadják szívesen a felajánlásokat és célzottan
került sor a szétosztásra még a karácsony előtti napokban. Az
adományokból a Családgondozó Központon keresztül 40 magán2
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személy, a Szent István Iskolán keresztül 40 gyermek, továbbá ezen
kívül még 25 család részesült.
Az akció sikerére tekintettel a
jövőben hasonló programokat hirdetünk majd, melyekről a helyi
kommunikációs csatornákon tájékozódhatnak.
Köszönjük!
Felsőzsolca Város Képviselőtestülete
Széchenyi Sándorné és
Dr. Pásztor Tünde
önkormányzati képviselők

Karácsonyi angyal
A karácsonyi időszakban Önkormányzatunk nevében szívesen
fogadtam a Zsona Dekor új kezdeményezését, melyben sikeres
együttműködésünk eredményeként a vállalkozás 20 ajándékcsomagot állított össze és ajánlott fel a felsőzsolcai gyermekek részére, amennyiben önkormányzatunk vállalja a csomagok kiosztását.
Az ajándékcsomagok vegyesen tartalmaztak különböző méretű pólót, bögrét, plüss játékot, színes ceruzát, karácsonyi matricát, melyeket sikerült a megfelelő helyekre eljuttatnunk még az
ünnep előtt.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget, valamint, hogy városunkra
is gondoltak ebben a remek kezdeményezésben, melyet reményeim szerint ez évben is tovább folytatunk és talán még többen
kapnak majd kedvet a csatlakozáshoz.
A jó kapcsolat eredménye, hogy közösen gondolkodva segíthetjük és megajándékozhatjuk városunk lakosságát.
Valamint köszönöm azoknak a családoknak, akik nyitott szívvel
beengedtek otthonukba és örömmel fogadták a felajánlásokat.
Szarka Tamás
polgármester
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ban is gyönyörködhettek a városlakók. A
Hősök terére vezető útszakaszon 10 db
kreatív fenyőfa került kihelyezésre, melyet a Felsőzsolcai óvodások saját képzeletükre bízva díszítettek fel, kifejezetten
az adventi gyertyagyújtások dekorációjaként. A fények különleges hangulatot
adnak az ünnepnek, ezért új izzósorokkal igyekeztünk hangulatosabbá tenni a
Hősök terét, melyek január 6-ig díszítetVárakozáson felül, több száz Felsőzsolcai lakos vett részt a 2019-es Felsőzsolcai ték a várost. A faházak folyamatos kikölAdventi forgatagon. A lakosság teljesen megtöltötte a Hősök terét Advent első va- töztetése mellett, kivilágításukra is nagy
sárnapján, amikor kigyúltak az ünnepi fények és az első adventi gyertya is lángra hangsúlyt fektettünk, ahogyan a téren lévő
lobbant. A forgatag Szarka Tamás polgármester megnyitójával vette kezdetét, aki díszfák fényfüzérrel való díszítésére is.
beszédében felhívta a ﬁgyelmet, milyen fontos, hogy emberi kapcsolatainkat elő- Az igazi Adventi forgatag hangulatának
térbe helyezzük, és együtt töltsük családunkkal, szeretteinkkel a várakozás idősza- megteremtéséhez nélkülözhetetlen elem
kát, majd természetesen az azt követő karácsonyt is, hisz ez a legnagyobb ajándék. volt a két rénszarvas és a hozzá tartozó
Beszéde végén megköszönte kollégáinak a fáradságos munkát, mellyel részt vettek szán, melyet a gyerekek nagy örömmel veta meghitt környezet kialakításában, valamint az adventi időszakban maga és a kép- tek birtokba, véleményem szerint mégis a
viselő-testület nevében örömteli adventi készülődést, családjuk és szeretteik körében tartószerkezetre elhelyezett fényfüzérrel
díszített térháló tette igazán ünnepivé a
eltöltött boldog várakozást kívánt Felsőzsolca lakosságának.
Felsőzsolcai Adventi forgatagot. A negyedik vasárnapon hagyományteremtő céllal rendeztünk vásárt, ahol az óvodáink alapítványait támogatva
Megújulás vasárnapról vasárnapra
dísztárgyakat, ajándékokat, karácsonyfadíszeket, emellett pedig a
Sikerült újra és újra megtölteni a teret az iskolák, óvodák, egyhá- karácsonyi vásárban helyet kapó helyi kézművesek és termelők
zak, civil szervezetek és meghívott fellépők műsorainak köszönhe- által készített mézet és kézműves alkotásokat is vásárolhattak a
tően. Hétről hétre egyre több faházat költöztettek a Hősök terére, rendezvényre kilátogatók. Természetesen az összefogás is nélküköztük a Mikulásházat is, így folyamatosan meghitt hangulat fo- lözhetetlen volt mindennek a kialakításához, sok energiát fektetgadta a rendezvényekre látogatókat.
tünk a tervezésbe és a kivitelezésbe, melyet ez úton is még egyszer
Az adventi forgatag ideje alatt a gyerekeket játék és Mikulás, a köszönök! – mondta Szarka Tamás polgármester.
felnőtteket vásár várta, míg a kulturális programok – kézműves
A színes eseményről szóló képösszeállításunk a 4-5. oldalon.
foglalkozások, kiállítások, koncertek – valamennyi korosztálynak
szóltak.
Az önkormányzat mézeskaláccsal, teával és forralt borral kedveskedett az érdeklődőknek, a negyedik vasárnap pedig Szarka
Tamás polgármester kürtőskaláccsal, krumpli lángossal és forró
csokoládéval látta vendégül a rendezvényre érkező lakosságot.

Felsőzsolcai
Adventi forgatag

Támogatás
óvodáink új játékaira

Nagyobb változások a rövid idő ellenére
Polgármester úr és szakmai csapata részére rövid idő állt rendelkezésre az előkészületekhez, ám az ötletelés azon, hogyan lehetne a négy héten át tartó adventi időszakot a korábbi évekhez
képest vonzóbbá, varázslatosabbá tenni, már jóval korábban elkezdődött, így sikerült a rövid idő ellenére is nagyobb változtatásokat eszközölni.
Oly gazdag program valósult meg, hogy a helybeliek és a városba látogatók tájékoztatása érdekében készült egy minden
eseményt, kulturális rendezvényt – a kézműves foglalkozásoktól a Mikulás programján keresztül a karácsonyi koncertekig – összefoglaló plakát, mely az önkormányzat meglévő
információs csatornáin, a város több pontján és az interneten
is tájékoztatást nyújtott az érdeklődők számára.

Új hagyományok
Mivel a karácsony és az azt megelőző négy hét a családok és a
generációk közös ünnepe, így a városvezetés célja az volt, hogy
mindenki találjon a maga számára megfelelő programot az adventi időszakban. A megszokott díszítés mellett több újdonság-

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december
hónapban kétszer százezer forint pénzadományban részesítette a
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodát, melyből
mindkét tagintézményben új játékok kerülnek
majd beszerzésre.
Az adományozott öszszegek az óvodai karácsonyváró ünnepségeken kerültek átadásra
Óvodavezető Asszony
részére.
Köszönjük óvodásaink meghitt műsorát, kívánjuk, hogy leljenek sok örömet az új játékokban!
Szarka Tamás
polgármester
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Adventi gyertyagyújtás

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
óvodásainak adventi műsora

Szarka Tamás polgármester ünnepi beszéde
közben

A Hősök tere új lakói

Adventi hangverseny a görögkatolikus templomunkban

A város karácsonyfájának felajánlói

A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola tanári kórusának műsora

A Zeneiskola Adventi koncertje

Adventi Forgatag a Hősök terén
4
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Adventi koszorúnk

A Református Általános Iskola Karácsonyi
koncertjén

Adventi vásár

A Szent Miklós Görögkatolikus óvoda óvodásaink adventi műsora

Az Idősek Karácsonyi Ünnepségén
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Református Általános Iskolánk Karácsonyi
koncertjén

Betlehemi láng Felsőzsolcán

Idősek Karácsonyi Ünnepsége
Római Katolikus Általános Iskolánk Karácsonyi koncertjén

Csézy Adventi műsora
Karácsonyi kiállítás
Gyertyagyújtáson a Római Katolikus Általános Iskola diákjai

Egyházi képviselőink ünnepi gondolatai

Felsőzsolcai diákok műsora a Betlehemi
láng átvételekor

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak adventi műsora

Zsekov Éva Mónika Adventi hangversenye
görögkatolikus templomunkban
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OKTATÁSI DELEGÁCIÓ
FELSŐZSOLCÁN
Fehéroroszországból érkező oktatási delegációt
köszönthettünk városunkban január 13-án
A fővárosból és az ország különböző területeiről –Minszk,
Vicebszk, Pinszk, Breszt, Hrodna,
Orsa, Szluck – térségünkbe látogató oktatási vezetők és iskolaigazgatók egy tanulmányi kirándulás
keretében a magyar oktatási rendszer iránti érdeklődés kapcsán
betekintést nyerhettek a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola és a Felsőzsolcai Szent István
Katolikus Általános Iskola működésébe. A szervezésben Gazda Vilmos, helyi lakos is közreműködött.
A tanulmányi út egyik elemeként vendégül láttuk az 50 fős delegációt a polgármesteri hivatalban. A bemutatkozást követően Felsőzsolca történelméről tartottam rövid ismertetést, majd a városunk bemutatása után kötetlen beszélgetés keretében sikerült közelebbről is megismernünk egymást. Jó érzés
volt számomra kinn állni
az 50 ember előtt és Zsolcáról beszélgetni. Büszkeséggel töltött el, hogy elismerően nyilatkoztak városunkról. Elmondásuk szerint jól
érezték magukat és máskor is szívesen látogatnak
majd el településünkre. –
mondta Szarka Tamás polgármester.
6
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Ha Vízkereszt,
akkor
autószentelés

A vízkeresztet megelőző napon a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének Felsőzsolcai Szervezete megtartotta
a már hagyományosnak mondható autószentelést. A történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték a
Rendezvények Háza melletti parkolóban
felsorakozott autókat és használóikat.

ÚJSZÜLÖTTEK
KÖSZÖNTÉSE
Január 3-án került sor a 2019-ben
született gyermekek köszöntésére. A
Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, Szarka Tamást,
városunk polgármesterét 10 család
fogadta otthonában, ahol az egyesület
elnökével ajándékcsomagot adtak át a
kisgyermekes családok részére.

KÖZÉLET

Változások a Felsőzsolcai
Rendőrőrs életében
2019. december 30-án a miskolci rendőrkapitányság vezetője tájékoztatót tartott
a felsőzsolcai polgármesteri hivatal dísz-

termében. A tájékoztatóra
meghívást kaptak a Felsőzsolcai rendőrőrshöz tartozó települések polgármesterei.
A rendezvényen ismertették a jogszabályi változásokat,
melyek között az
egyik legfontosabb,
hogy a szabálysértések a járási hivatal hatásköréből átkerülnek a rendőrség hatáskörébe, valamint
ezredes úr bemutatta Majoros Flóriánt a
rendőrös új vezetőjét, aki 2020. január 1.
napján kezdte meg munkáját Felsőzsolcán.
Új Örsvezetőnk nevét többen ismerhetik,
hiszen a rendőrőrs létrehozásakor ő volt az
itteni szervezet első parancsnoka. A meg-

beszélés további részében a jelenlévő polgármesterek elmondhatták problémáikat,
illetve kérdéseket tehettek fel a résztvevő
vezetőknek. A tanácskozás végeztével köszöntöttük az új évet és sok sikert kívántunk az új vezetők megbízásához.
Szarka Tamás
polgármester

Régi-új utakon a 7-es busz
A 7-es autóbuszvonal valamennyi járata
év elejétől a Selyemrét érintésével közlekedik Felsőzsolca és a Búza tér irányába is. A
busz megállóhelyei Felsőzsolca irányába így
módosul: Búza tér – Búza tér/Zsolcai kapu –
Bajcsy-Zs. út – Selyemrét – Üteg utca – Baross Gábor utca, innentől az útvonala változatlan. A Búza tér irányába a 7-es busz megállóhelyei a Szondi György utcáig változatlan,
majd Üteg utca – Selyemrét – Bajcsy-Zs. út
– Búza tér/Zsolcai kapu – Búza tér.
2020. február 1. és december 10. között az
a tanuló, aki a Keleti kapu – Felsőzsolca szakaszon érvényes, 7/2 90% jelzésű havi-vagy
hóközi bérlet vásárlását követően azonnal a
7/2-es 90%-os értékszelvénnyel azonos érvényességű, Miskolcon érvényes tanuló bérletet vált, a miskolci kiegészítő tanuló bérletet
3900 Ft helyett 3230 Ft-ért vásárolhatja meg.
A kedvezmény mértéke a közigazgatási ha-

táron túl érvényes diákbérlet
ára, vagyis 670 Ft. A kedvezmény más bérletszelvény
típusra – ideértve a Miskolc
Pass Classic kártyával kedvezményesen megvásárolható bérletszelvény típusokat is
– nem vehető igénybe.
A kiegészítő tanuló bérlet az MVK Zrt. korlátlan
számú utazásra érvényes
az MVK Zrt. villamos és
autóbusz járatain (Miskolc
közigazgatási határáig) havi
bérlet esetén a tárgyhó első napjának 0:00
órájától a következő hó 5-én 24:00 óráig, hóközi bérlet esetén a kezdő nap 0:00
órájától a következő hónap azonos napját
megelőző napján 24:00 óráig. A kiegészítő
tanuló bérleten tintával, olvashatóan, javítás

nélkül kell feltüntetni a diákigazolvány számát (vagy oktatási azonosító számát), és a
7/2-es 90%-os bérletszelvény számát. Az kiegészítő tanuló bérlet diákigazolvánnyal és
azonos időszakra megváltott 7/2-es 90%-os
bérletszelvénnyel együtt érvényes.
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Szemfényvesztésről, bűnről, a média hatalmáról
és a kérészéletű celeb-létről mesél
a kecskeméti Katona József Színház legújabb
produkciója. Dzsessztől lüktető, pazar
revü és komoly társadalomkritika egyben.
A Chicago című musical premierjét
pénteken 19 órától tartják a nagyszínházban.
A produkcióról a zsolcai születésű
Hajdú Melinda színművésznővel beszélgettünk,
aki Velma Kelly karakterét alakítja.

Hajdú Melinda újra színpadon
A CHICAGO ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJA JUNIOR
CÍMŰ ELŐADÁSOKBAN KECSKEMÉTEN
– Mi volt az első gondolata, mikor megtudta, hogy a Chicago egyik főszerepével tér viszsza a színpadra?
– A tavalyi évadot otthon töltöttem a kisﬁammal, Marcival, aki 2018. november 28-án
született. 2019 augusztus végén jöttem vissza
a színházba. Nagyon nagy öröm és változás az
életemben, hogy anya lettem. A férjemmel szerencsénk van, ugyanis Marci nagyon jó és kiegyensúlyozott gyerek. Eszik, alszik, már kúszik,
vidám, okos és az egész próbafolyamatot nagyon
jól viseli. Nem sírt, hogy hol vagyok. Szerencsére
fokozatosan tudtunk hozzászokni az egymástól
való távolléthez, így nem rengette meg a kis világát. Az első gondolatom a darabbal és a szerepemmel kapcsolatban az volt, hogy ez igazi
mély víz. Nagy feladat, de szép kihívás. Azt gondolom, tulajdonképpen így érdemes visszatérni.
Velma Kelly szerepe teljes erőbedobást igényel.

Persze volt bennem egy kicsi félelem, de nagyon
olajozottan működött a visszatérés.
– Mennyire volt egyszerű azonosulnia a karakterrel?
– Gyakorlatilag a tökéletes ellentétem. Éppen
ezért izgalmas kihívás számomra. Velma Kelly
egy kemény, harsány revütáncosnő. Egy gyilkos,
börtöntöltelék celeb a showbizniszből, ahol a
húgával csinálták a nagy műsort, aki összeszűrte

a levet a férjével. Mikor Velma rajtakapta őket az
egyik fellépés előtt, hirtelen felindulásból megölte őket. A gyilkosság által gyorsan hírnevet
szerzett. A börtönben uralja a terepet, ő ott az
aktuális, csodált sztár, aki hirtelen nagyot zuhan,
ugyanis a történet másik női főszereplője, Roxie
letaszítja a trónjáról és ő lesz a börtön új üdvöskéje. A mélybe zuhanás után valahogy túl kell élnie, vissza kell küzdenie magát a showbizniszbe,
a sajtó ﬁgyelmének középpontjába, az újságok
címlapjára. Mindezt nem csupán sikervágyból,
hanem azért is, hogy kijuthasson a börtönből,
hogy életben maradhasson, ne akasszák fel.
– Mennyire érzi magához közel a musical
műfaját?
– A Chicago zenei stílusa a dzsessz, ami közel áll hozzám. A hangomhoz és az ízlésemhez
egyaránt. Az operett másfajta énektechnikát
követel meg. Nagy kihívást jelent a koreográﬁa,
ugyanis a darab kétharmada tánc. Barta Dóra
készítette a koreográﬁát, mely szerintem nagyon izgalmas, sokszínű és szellemes.
– Milyen szerepekben láthatjuk még Önt az
évad során?
– Január végén mutatjuk be a Kelemen László Kamaraszínházban az Ember tragédiája
Junior című darabot. Cseke Péter rendezi, a
produkció fő célközönsége pedig a középiskolás korosztály lesz. Az igazgató úr negyedéves
osztályának hallgatói játszanak majd benne,
Koltai-Nagy Balázs Ádámot, én pedig Évát
alakítom majd. Továbbá április elején a Ruszt
József Stúdió Színházban mutatjuk be a Gardénia című darabot, mely négy nőről, négy generációról szól, akiket Csombor Teréz, Csapó
Virág, Réti Nóra és én alakítunk majd. Nagyon
jó darab, nagyon jó játéklehetőség.
Fotók: Búcs Csaba

Nyugdíjba ment Marika néni

Felsőzsolca Város Képviselő-testületének januári ülésén búcsúztatták a nyugdíjba vonuló óvodavezetőt, Csonka Ferencnét.
Bíró Mária néven született 1960. február 28-án Vásárosnaményban. Középiskolai
tanulmányait Kisvárdán végezte, a pedagóguspálya fortélyait Hajdúböszörményben
8
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sajátította el. Pályáját a Felsőzsolcai
1. számú Óvodában kezdte 1979-ben
csoportos óvodapedagógusként, amely
sok szép, felemelő élményt nyújtott
számára. Az ÁMK megalakulásával
2001. június 1-jétől a Krisztina Óvoda
vezetőjeként szerezte első vezetői tapasztalatait, melynek megpályázására
kollégái biztatták. Először az FKIKI
Napközi Otthonos Óvodájának vezetésére, majd a jogutódként működő Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda szakmai
irányítására kapott megbízást.
Komoly szakmai, vezetői kihívást jelentett
számára az egymástól viszonylag távol eső
óvodák „egységes” irányítása. Vezetői munkája során fontosnak tartotta, hogy az óvodásokat biztonságos, nyugodt, derűs, szeretettel teli légkör vegye körül. Arra törekedett,

hogy az intézményekben dolgozók megismerjék egymást, közösséggé formálódjanak.
Vezetői munkája során a rendszerességre
és következetességre törekedett. Elkötelezte magát a minőségi, igényes munkavégzés
mellett, s kollégáitól is ezt várta el. Igyekezett
nekik egyéni érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő feladatokat adni.
Rendszeresen képezte önmagát, számtalan továbbképzésen vett részt. Fontosnak
tartotta szakmai előmenetelét is, mesterpedagógus minősítést szerzett 2017-ben. Több
évtizedes áldozatos munkája elismeréseként
2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztere
a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel jutalmazta.
Nyugdíjas éveihez jó egészséget, boldogságot kívánunk.

HITÉLET –

K U LT Ú R A

Alpolgármesterek
fogadóórái

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Az alpolgármesterek
minden hónap utolsó szerdáján
16:00-17:00 óra között
TARTANAK FOGADÓÓRÁT
a Felsőzsolcai
Polgármesteri Hivatalban.

Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették, mottója az
Apostolok Cselekedeteiből vett idézet: „nem mindennapi emberséget tanúsítottak
irántunk”. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először
még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült
államokbeli Graymoorban tartották meg. Az összkeresztény egységért megrendezett programsorozat húsz éves múltra tekint vissza Magyarországon.
A keresztények egységének megteremtéséhez kevés az emberi
erőfeszítés, szükség van
a „szívből jövő, állhatatos imádságra” –
mondta Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján. Felsőzsolcán
is több éves hagyománya van már az imahét programjához való
csatlakozásnak. A római katolikus templomban kezdődött ökumenikus alkalmak, a görög katolikus templomban folytatódtak, majd a református templomban zárultak. A történelmi egyházak képviselői a 2020. évi ökumenikus imahét
alkalmain prédikációikban a Krisztusban való egységünk megéléséről fejtették ki
gondolataikat. A felekezetek tagjai minden alkalommal szeretet vendégséggel várták a híveket a templomokban.

Képviselői fogadóóra
Időpont: 2020. február 05-én 16-17
óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
emeleti kis tárgyaló
Dr. Pásztor Tünde és Rimán János
önkormányzati képviselők várják a
lakosságot.
A képviselőkkel egyénileg is lehet
konzultálni.
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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A Magyar Kultúra Napja
Nemzeti imánk, a Himnusz születésének okán a Magyar Kultúra
Napját 1989 óta ünnepli az egyetemes magyarság. Minden évben érdeklődve ﬁgyelem és állapítom meg, hogy mennyiféle képpen tesszük
ezt – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a zsolcai ünnepséget Mezei
Marianna, közművelődési igazgató. E sokszínűség belőlünk, az ünneplő közösségek egyediségéből, helyi adottságaiból, szokásaiból
adódik, valamint abból, hogy a magyar kultúra értékeit nézve, kulturálódási szokásaink tekintetében van miből gazdag és változatos
minőséget meríteni. Kölcsey 1823-ban íródott fohásza a művelődő
közösségek sokaságát fogja össze, megteremtve közöttük a kulturális
egységet, a nemzeti összetartozást. Hisz ahol felcsendül a Himnusz –
melynek halhatatlan zenéjét Erkel Ferenc szerezte 1844-ben –, ott él
még s jelen van a magyar kultúra.
Mint minden szakterületnek, a kultúrának is megvannak a maga
szakemberei, dolgozói, akik ma 2020. január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján is azzal a szakmai hitvallással dolgoznak, szervezik a rendezvényeket, teszik élménnyé az ünnepet, hogy „KÖNYVTÁR nélkül nincs
esélyegyenlőség. MÚZEUM nélkül nincs nemzeti emlékezet. LEVÉL-

„Azt vallom, nem az élet
hossza számít, hanem a minősége. Maximalista vagyok
minden téren, sokat követelek magamtól. Nagy tisztelője vagyok a 19-20. századi
magyar klasszikus festőknek
(Munkácsy, Paál Markó,
stb.) valamint az itáliai festészet mestereinek. 1989-től
festek vászonra olajjal.”
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TÁR nélkül nincs hiteles nemzeti múlt. KÖZMŰVELŐDÉS
nélkül nincs nemzet.”
A Magyar Kultúra Napján Csorba Piroska kortárs
költő, író, tankönyvíró, tanár
tartott előadást Fekete István
munkásságáról, életéről. Aki
számos ifjúsági könyv és állattörténet írója. Barátjával,
Csathó Kálmánnal együtt az
„erdész-vadász
irodalom”
legismertebb művelője. Jókai
mellett minden idők legolvasottabb magyar írója, akinek
külföldön tíz nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei. Csorba Piroska számára különösen kedves a 120 éve született szerző, hiszen első irodalmi díja, 1986-ban a Fekete István emlékdíj volt.

Bártfai Betty emlékkiállítás
A bevezető mondat Bártfai Betyty festőművésztől
való, akit tavaly, két
nappal 63. születésnapja után szólított
magához a teremtő.
A Felsőzsolcán élt
festőművész tájképfestészettel
kezdte pályafutását, de
csendéletek, vallásos témák,
portrék, aktok, víziók, állatképek széles skálája is megtalálható alkotásai között. Rajongott Munkácsyért, de az itáliai
és francia festészetnek is nagy
tisztelője volt. Negyedik, immáron emlékkiállításának fővédnöke Szarka Tamás polgármester volt, aki a megnyitón úgy
fogalmazott, hogy városunkat
nagy veszteség érte, hiszen egy

JANUÁR

életvidám, színes, – a világot és embereket szerető – művészt veszítettünk el. Akinek munkássága fontos a város
számára. Alkotásaival nem csak az imádott családtagjainak, hanem a hétköznap emberének is üzenetet küldött
– fogalmazott Berecz Zsolt, amikor Bártfai Betty életútját
és munkásságát mutatta be a közönségnek. A kurátor két
évtizeden át követte nyomán a zsolcai művésznő alkotói
életútját, ajánlásában a művészi maximalizmust, ﬁlantróp
életszemléletet és a nőies látásmódot emelte ki Bártfai
Betty képei előtt. A tárlat február 21-éig tekinthető meg a
Bárczay-kastély földszinti kiállítótermében.

T Á J É KO Z TATÓ

TISZTA LEVEGŐÉRT
PROGRAM

Faültetés
A hosszú távú terveink között szerepel
a város zöldfelületeinek folyamatos növelése, melyet elsősorban fa-telepítéssel szeretnénk megoldani. Ennek első lépéseként faültetést tervezünk 2020. tavaszán
a város több pontján. E program egyik
eleme az előzetes felmérést követően
kijelölésre kerülő közterületeken facsemeték elültetése, másik eleme a lakosság
ösztönzése arra, hogy magánterületükön,
kertjeikben fát ültessenek. A szakemberek véleménye szerint a tisztább levegő
elérése leginkább úgy valósítható meg,
ha a városban elszórtan, minél több helyen kerül sor olyan fafajták telepítésére,
amelyek kifejezetten alkalmasak a levegő
megszűrésére és kevés vízigényűek.
A program tavasszal megvalósításra
kerülő első elemének részleteiről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk Önöket.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat a fásítási
program kapcsán, melyeket a
drpasztortunde@felsozsolcaph.hu
email címre juttathatják el.
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

100 milliós fejlesztés
kezdődik a Kazinczyban

A Solar Építő Kft. végzi a Sport utca 2. szám alatti intézmény energetikai fejlesztését
nettó 98,5 millió forintért. A december 4-i Közbeszerzési Értesítő szerint a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola homlokzatát, padlásterét, lábazatát hőszigetelik,
műanyag nyílászárókat építenek be, új lapos tető hő- és vízszigetelés készül. A szakemberek dolga az épület akadálymentes megközelítésének, valamint egy akadálymentes
WC-nek a kialakítása. Jelenleg az épületen 2 darab napkollektor van, de a fejlesztési
projekt kapcsán új napelemes rendszer is telepítésre kerül.
A vállalkozási szerződést november 13-án írták alá.

Segítségnyújtás a rászoruló családoknak

FELHÍVÁS
ADOMÁNYGYŰJTÉSRE
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Felsőzsolcai Családgondozó Központ (Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz.) minden hétköznap 7-15 óra 30 perc
között – ahogy eddig is – egész évben fogadja a felajánlásokat, adományokat a rászorulók részére, elsősorban gyermek- és felnőtt használt, de
még jó állapotú ruházatot, használt, de még jó állapotú gyermekjátékokat.
Kérjük a leendő adományozókat, hogy a ruhaneműt gyermekek esetében életkorra (két év intervallummal) és nemre, felnőttek esetében
nemre és méretre (pl. 38-40-es méret, stb) szétválogatva, csomagolva,
felcímkézve, tiszta állapotban juttassák majd el. Ezzel nagy mértékben
segíthetik a gyűjtést és szétosztást. A beérkező felajánlások folyamatosan kerülnek szétosztásra. Nyomatékosan kérjük, hogy használhatatlan,
szennyezett, lyukas ruhaneműt ne küldjenek!
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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SPORT

LABDARÚGÁS  LABDARÚGÁS  LABDARÚGÁS  LABDARÚGÁS

LIPPAI EMLÉKTORNA
Egy nagyszerű sportemberre, egy igazi Zsolcai legendára emlékeztünk immár másodszor
a Rendezvények Házában. Hat csapat, szép
gólok, jó hangulat – elkezdődött a felkészülés a
labdarúgóknál.
Lippai József, mindenki Lipije 2015-ben hagyott itt minket, emlékére
pedig immár második alkalommal rendeztek emléktornát Felsőzsolcán.
Az emléktorna megvalósításához idén is rengeteg segítség, felajánlás érkezett. Szarka Tamás, a város polgármestere mellett Bukovenszki István, Gladics
János és családja valamint Vantal
János és családja voltak a főszervezők, de mások is segítettek, akár
csak azzal is hogy szendvicseket
készítettek a jelen lévőknek.
A megnyitó után a hat résztvevő csapat rögtön egymásnak fe-

szült, miközben a szervezők megkoszorúzták
a temetőben Lippai
József sírját. A nézők is
remekül szórakoztak a
gólgazdag mérkőzéseken, remek cseleken és
védéseken. A végjátékba az egész nap nagyon
jól futballozó Gesz-

tely és a mieinket csak a több lőtt góljának köszönhetően megelőző Bőcs csapata
került, a döntőt megérdemelten, 4:2-re a
gesztelyiek nyerték.
A díjátadón minden csapat gazdagodott egy oklevéllel, illetve az első három
helyezett csapat egy-egy kupával és ajándéktárgyakkal is. Jutalmazták a torna legjobbjait is: a gólkirály Titkó Gergő (Bőcs)
lett, a legjobb kapus Szegő Botond (Gesztely), míg a legjobb mezőnyjátékos Lippai
Gergő (Felsőzsolca). Az elismerések kiosztása után Ködöböcz Viktor párásított
be minden szempárt, amikor eljátszotta
Lipi kedvenc dalát. Köszönet jár még három úriembernek, akik ha nem is mindig
népszerűek a csapatok körében, de önként
és sportbaráti tiszteletből vállalták egykori edzőjük illetve barátjuk emlékére a torna mérkőzésein való játékvezetést: Dósa
Róbert, Nagy Ferenc és Nagy Gábor.
Köszönjük minden csapat részvételét,
megemlékezését és felajánlását, hogy velünk együtt emlékeztek és viszik tovább
azt a hagyatékot – szerénység, alázat, jószívűség és tisztesség – amit Lippai József
képviselt, tanított és hagyott ránk.
Jövőre újra találkozunk.

A csoport
Felsőzsolca – MVSC 2-0
Bőcs – MVSC
6-4
Felsőzsolca – Bőcs
3-3
1. Bőcs 4 pont (9-7)
2. Felsőzsolca 4 pont (5-3)
3. MVSC 0 pont
5. helyért
3. helyért
Döntő

B csoport
Alsózsolca – Gesztely
Cigánd – Gesztely
Cigánd – Alsózsolca
1. Gesztely 6 pont
2. Cigánd 3 pont
3. Alsózsolca 0 pont
Alsózsolca – MVSC
Gesztely – Bőcs

ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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KÖZÉLET

Papi áldás Felsőzsolcára
és minden lakójára

Hivatalszentelés
hagyománya
Idén, január 6-án került sor
Felsőzsolcán a Városháza és ez
által a város megszentelésére.
A sok éves hagyományt
Szarka Tamás polgármester is
folytatni kívánta.
Deli Lajos plébános és
Gulybán Tibor esperes, a római és görögkatolikus szertartásoknak megfelelően mondtak áldást a polgármesteri
hivatal dísztermében a hivatal
épületére, dolgozóira, megáldva munkaterületeiket, illetve a
város valamennyi lakóját.

A házszentelés
hagyománya
A házszentelés szokása
mögött az a keleten elterjedt
gondolat rejtőzik, mely sze-

rint Jézus keresztsége által megszentelte a vizet, amikor a Jordánban
alámerült. A néphit
különös erőt tulajdonított a „királyok
áldott vizének”.
Vízkereszt napja,
az Isten megtalálásának, az Úr kijelentésének napja,
az Egyháznak egyik legősibb
ünnepe. A szentelés mindig
is ünnepélyes esemény volt,
hiszen a rendkívüli családi
eseményeket nem számítva, a

pap évente legalább ekkor fölkereste híveit otthonaikban.
Nem egy egyszerű népszokásról beszélünk, ahogyan
azt sokan gondolják, hanem a
keresztény hitünkről való tanúságtételről. Ilyenkor nyilvánosan megvalljuk keresztény
hitünket, és Krisztus áldását
kérjük a családunkra. A házszentelés során nemcsak a házat, hanem a benne élő embereket is megszentelik, és Isten
oltalmába ajánlják.
Áldás forrása állandó életterünk megszentelése, amennyiben tudatosan éljük meg.
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