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KÖZLEKEDÉS

Forgalmi rend változás
A Mester utcán megnövekedett áthaladó forgalom volt
a témája annak a lakossági
fórumnak, melyet a Rendezvények Háza különtermében
rendeztek január 28-án, kedden délután.
Szarka Tamás polgármester
meghívására az egyeztetésen
részt vettek: a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állományának
tagjai, a Felsőzsolcai Rendőrőrs
vezetője, Sajtos Tibor közlekedés tervező, Nagy György, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója, valamint
az érintett utca lakossága.
Arról, hogy miért volt szükség erre a lakossági fórumra
Szarka Tamás Felsőzsolca város
polgármestere beszélt:
- Az elmúlt időszakban, önkormányzatunkhoz érkező lakossági bejelentések, szülői jelzések
megvizsgálása után, szükségesnek láttuk egy egyeztető fórum megszervezését, melynek segítségével előre léphetünk a Mester utcát
érintő panaszok, bejelentések ügyében.
Mint ismeretes, a 37-es számú út leterheltsége nagyfokú forgalomnövekedést okoz a településen a reggeli és a napközbeni
órákban. Az arnóti körforgalomnál kialakuló visszatorlódás miatt,
az autóvezetők Felsőzsolcán keresztül próbálnak rövidíteni, mellyel
jelentősen megterhelik a város érintett útszakaszainak forgalmát.
Ezt a több alkalommal végzett forgalomszámlálás is igazolta.
Mivel a Mester utcán reggelente gondot okozó autók száma
nagyrészt átmenő forgalom, így az utcában lakókkal, az általános
iskola vezetőségével, valamint a hatóságokkal közösen egyeztetve született meg a döntés, a forgalmi rend megváltoztatásáról. A
döntést tovább indokolta, hogy korábban voltak incidensek, hegesztett szögek kerültek az útra, sőt gyakoriak voltak a szóváltások a türelmetlen autósok részéről. Felsőzsolcán a legfrissebb adatok szerint több mint 2500 személyautó van forgalomba. A 2000 ház mellett, ez több mint egy
autót jelent házanként. Értelemszerűen a nyolcvanas években a
város utcáit, nem a jelenlegi forgalomterhelésre tervezték.
A fórumon elhangzott, hogy a város és a környező települések
tekintetében a végleges megoldást az autópálya megépítése, valamint egy bővített körforgalom kialakítása jelentené. Azonban
addig is, - saját hatáskörben meghozható- megoldást kell találni a
Mester utca tehermentesítésére a lakosság, az iskolába járó gyermekek biztonsága érdekében. A problémát tovább fokozza, hogy
az iskola mellett nincs járda, a korábban kialakított parkoló olyan
keskeny, hogy az autók szinte már kiérnek az út széléig így a gyermekek gyakran az úttesten kénytelenek közlekedni.
Jó hír, hogy az arnóti körforgalom kétsávúsításának terve elkészült, sőt folyamatban van a 37-es számú út négysávúsításának
kiviteli terve is, melyek együtt kedvező fordulatot hozhatnak az
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átmenő forgalmat illetően. Az autópálya megvalósulásának tervezett időpontja 2021. augusztus 31., melytől szintén remélhető
némi forgalom csökkenés.
Az érintett útszakasz leterheltségének megszüntetésére a következő javaslatok születtek:
- Célforgalom: Ez a lehetőség az utca lakosságának, valamint az iskolát megközelítő szülők kivételével, minden beérkező forgalom
kizárását jelenti a Mester utcából. Azonban ellene szólt, hogy a
már hosszú ideje kihelyezett tábla tiltását nem tartják be az autósok, sokan, nem is tudnak a kihelyezett tábláról, nem is veszik
azt ﬁgyelembe. A célforgalom ellenőrzése folyamatos jelenlétet
indokol, ráadásul egy esetleges eljárás indítás esetén a bizonyítás
is nehézkes mivel az utcában több vállalkozás is működik.
- Behajtási engedély: Ez a lehetőség az utca lakosságának, valamint az iskolát megközelítő szülők kivételével, szintén minden
beérkező forgalom kizárását okozta volna a Mester utcából. Ez
esetben nehéz lett volna meghatározni a behajtásra jogosultak
körét és az ellenőrzés is nehézkes.
- Zsákutca: Néhány lakos részéről felmerült javaslatként a Mester utca zsákutcává alakítása.
- Kötelező forgalmi irány megváltoztatása: Ezzel a lehetőséggel elérhető, hogy a reggeli órákban 6 és 8 óra között áthaladó
közel 500 autó a Mester utcát elkerülve, a további útvonalakon haladjon úti célja felé. Továbbá a délutáni órákban így tehermentesíthető a Sport utca, mivel a szülők a Mester utcát is
használhatják a gyermekek felvételére.
A Sport utca kötelező haladási iránya változatlan marad!
A Mester utca forgalmi irányának megváltoztatásával egyidejűleg felmerült a Sport utca forgalmi irányának megváltoztatása,
illetve a kétirányúsítása. Mivel a Sport utca egyébként is nagyon

KÖZLEKEDÉS
leterhelt, különösen rendezvények
idején így változatlan maradt a forgalom iránya az utcában.
Az egyeztető fórumon megjelent lakosság egyhangúan támogatta a Mester utca forgalmi irányának megfordítását, a javaslatok közül, mint lehetséges megoldást.
Ahogyan az egyeztetés során is elhangzott, a több száz autó áthaladása mellett az érintett utcában problémát okoz továbbá, hogy a hosszú
ideje kihelyezett forgalom szabályzó
táblák hatástalanok, hiszen a sebességkorlátozó tábla ellenére is sok a
gyorshajtó, a tehergépkocsi forgalom
kitiltása ellenére is több mint 50 teherautó halad át reggeli órákban a
szűk kis utcán.
Az iskola vezetése egyetért a lakosság és az önkormányzat döntésével.
Nagy György, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója
az egyeztető fórumon felszólalásakor elmondta: - Nekem, mint intézmény vezetőnek az iskolába járó gyermekek biztonsága az első. Az iskola területén belül
kollégáimmal együtt óvjuk és vigyázzuk a gyermekek épségét,
ám fontosnak tartom, hogy az iskola területén kívül is biztonságban tudhassák a szülők gyermekeiket. Az intézményünkbe

járó diákok szüleinek körülbelül
15%-át érinti az esetleges változás,
de amennyiben ez az utca jelenlegi
helyzetét javítja, rendezi, az iskola
vezetése támogatja a lakosság és az
önkormányzat döntését. Továbbá
minden segítséget megadunk, hogy
a változás minél gördülékenyebben
menjen. A rendőrség minden segítséget
megad.
Majoros Flórián a Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője elmondta: - A rendőrség folyamatos jelenlétével biztosítja a szükséges segítséget, amíg
mindenki megszokja az új forgalmi
rendet. A kerékpározókra is gondoltak a
döntéshozatal során.
Természetesen a kerékpár forgalmat
sem hagyhatták ﬁgyelmen kívül a
megoldás keresése folyamán. Bár az
egyirányú utca kötelező haladási iránya megfordításra kerül, a kerékpárral
közlekedők számára a behajtás mindkét irányból engedélyezett lesz.
Továbbá a Mester utca mellett, a Sport utcán is engedélyezésre kerül
a kerékpáros közlekedés.
Annak ellenére, hogy nehéz olyan megoldást találni, ami mindenkinek megfelel, a városvezetés minden javaslatot ﬁgyelembe
véve hozta meg döntését. A forgalmi rend változás
eredményének folyamatos ﬁgyelemmel kísérése mellett, a felülvizsgálat és módosítás lehetősége adott. - Ha
szükségessé válik, megvizsgáljuk a további változások
lehetőségét. Addig is kérjük a lakosság szíves türelmét
és az okozott kellemetlenségért megértését. - mondta
Szarka Tamás.
Az Önkormányzat tájékoztatása szerint számos
hasonlóan veszélyes útszakasz van még a városban.
Ilyen például a Szent István utcai Krisztina Óvoda
előtt, ahol szintén gyakorlatilag az óvoda kapujától
egy-két lépésre 20 tonnás teherautók száguldanak és
a napi forgalom átlagosan több mint 5000 jármű. Továbbá sötétedéskor a gyalogátkelőhely alig-alig van
megvilágítva. De ugyan ez elmondható a Park utcai
óvoda Bolyai úti bejáratáról is.
A városvezetés tárgyalásokat folytat a lehetséges
megoldási javaslatok kapcsán és azon dolgozik, hogy
a település biztonságos legyen.


Az egyeztető fórumon hozott döntés eredményeként, március 1. napjától (vasárnap) megváltozik a
Mester utca kötelező haladási iránya. A forgalomváltozás miatt az egyirányú utcába a Bolyai utca felől lehet majd behajtani, az Ongai utca irányába.
A változást táblák jelzik.
Kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rendnek megfelelően, körültekintően közlekedjenek.
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KÉPVISELŐI

G O N D O L ATO K

„Mindannyian Felsőzsolca jövőjét tartjuk
szemünk előtt!”
Ahogyan a 2019-es választáson való indulásomkor,
úgy most is számos tervem
van, azzal kapcsolatban,
hogy Felsőzsolcát élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük,
közös erővel.

Pásztor Erik alpolgármester terveiről,
a képviselő-testület feladatairól

Szerencsésnek mondhatom
magam, mert nem vagyok
egyedül pozitív gondolkodásmódommal, értékítéletemmel
a képviselő-testületünkben.
Képviselőtársaimmal nincsenek ellenségeskedések, hangos
viták, tudunk együtt dolgozni,
megosztani egymással az ötleteinket, meggyőzni egymást elképzeléseinkről. Konstruktívan, és ésszerűen gondolkozunk mindnyájan. Mindannyian Felsőzsolca jövőjét tartjuk szemünk előtt!
A választást követően, Szarka Tamás polgármester úrral történő egyeztetés után, a következő általam képviselt, megvalósítani
kívánt programokból, feladatokból veszem ki aktívan a részem:
Oktatás: A református iskola kívülről is meg fog újulni, az önkormányzat által megnyert energetikai pályázat keretein belül.
Az iskola tetőszerkezete és borítása nincs benne a pályázatban,
ezért ezt az iskola, a fenntartó és reményeim szerint az önkormányzat közösen újítja fel. Ezeket a munkálatokat folyamatosan
ﬁgyelemmel kísérem, ez ügyben január 30-án Nagy György igazgató úrral együtt egyeztettem a kivitelezést koordináló építésszel
és a kivitelezővel.
Közművelődés: A közművelődés vezetőjével kitűnően tudok
együttműködni. Nem volt olyan megkeresés részéről, amiben
tőlem telhetően ne segítettem volna. (városi ünnepségek, Turul
futás, pályázatok)
Január hónapban részt vettem Bártfai Betty festőművész emlékkiállításán, majd utána a Magyar kultúra napja alkalmából
megrendezett interaktív irodalmi esten.
Sport: November 15-én polgármester úrral a Rendezvények
Háza, valamint az Egyesületek Háza épületét jártuk be, és térképeztük fel állagukat.

December 12-én a BTE felsőszolcai sportegyesület évértékelő
taggyűlésén voltam jelen Hogya Zsolt alpolgármester úrral.
Január 11-én részt vettem a Lippai József emléktornán, mint
támogató és a záró mérkőzés játékosa.
Terveim között szerepel, hogy a versenysport mellett helyet kapjon a szabadidős sport is, ehhez azonban szükség van
a futópálya rendbetételére, a kondi park, extrém sportpálya,
játszótér pályázatból történő befejezésére, valamint a Sajó part
mentén igényes pihenőhelyek, horgászhelyek, tanösvények kialakítására.
Az Alózsolcai KSC kézilabda szakosztályával sikerült az elmúlt években jó kapcsolatot kialakítanom, ennek köszönhetően
az utánpótlás kézilabda edzéseinek nagy részét sikerült a Rendezvények Háza szabad időkeretébe beépíteni, ezzel megnövelve
az épület bevételét. Ebben nagy szerepe volt Ravasz Éva ügyintézőnek, akivel napi munkakapcsolatban vagyok.
Egyházak: Az Adventi forgatag résztvevőjeként örömmel
töltött el, hogy a rendezvényeinket nagy számban látogatta Felsőzsolca város lakossága. Az adventi gyertyagyújtások alkalmával színvonalas előadásokat láthattak a résztvevők. December
22-én az utolsó gyertyagyújtás alkalmával a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola tanári kórusának tagjaként, kollégáimmal együtt zárhattuk a négy hétig tartó adventi programsorozatot.
Januárban az ökumenikus imahéten, a református templomban, mint képviselő és presbiter képviselhettem gyülekezetünket.
Civil szervezetek, egyesületek: Ezúton szeretném megköszönni a civil szervezeteknek, és vezetőinek a közös munkát.
Köszönöm az általuk szervezett rendezvényekre való meghívást,
melyekre kivétel nélkül ellátogattam. Azt gondolom, hogy tőlem
telhetően maximálisan segítem a munkájukat. A jövőben is számíthatnak támogatásomra!
Pásztor Erik

Tájékoztatás Képviselői
Fogadóóra eredményéről
A 2020. február 05-én megtartott képviselői fogadóórán nagy örömmel tapasztaltuk, hogy megtört a jég és több
megkeresés is érkezett felénk részben
személyesen, részben telefonos úton.
Az első megkeresés környezetvédelmi
szabályokba ütköző magatartások feltárásra irányult, így többek között magánterületen szabálytalan hulladéktárolás,
illetve közterületi hulladék-égetés.
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A bejelentett eseteket továbbítottuk a
Polgármesteri Hivatalhoz, ahol a konkrét
intézkedések megtörténhetnek. A másik
megkeresés a város lakosságát érintő
problémák kezelésére vonatkozó javaslatok közlésére irányult, elsősorban az
idősebb korosztályt érintő égető kérdések kapcsán. A javaslatokat rögzítettük és
az adott kérdésben felmerülő döntések
meghozatala során ﬁgyelemmel leszünk

azokra. A harmadik, telefonos megkeresés a Trianoni megemlékezés kapcsán
tett javaslatot, amelyben további intézkedést tettünk.
Bízunk abban, hogy a jövőbeni fogadóórákon is hasonló vagy még szélesebb
körű érdeklődés lesz.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy legközelebb 2020. március 25-én 16 órától 17
óráig tartjuk képviselői fogadóóránkat,
melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Dr. Pásztor Tünde
Rimán János
önkormányzati képviselők

T Á J É KO Z TATÓ

Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatása alapján értesítem a
Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőzsolcán a Központi Statisztikai Hivatal
Elnöke által 2020-ra engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajtanak
végre.
A felvételek megnevezései:
1539 Munkaerő-felmérés és
kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
A válaszadásra kijelölt háztartásokat véletlenszerűen választják ki.
Az összeírási munkákat a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik.
További felvilágosítás
munkanapokon hétfőtől csütörtökig
8:00 és 16:30 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között
a +36-80-200-766 telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu
e-mail címen kérhető.
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

„Tűzre, vízre vigyázzatok!”
Nincs olyan ember, aki szirénát hallva fel ne
kapná a fejét. Tudjuk, valahol baj van, segítségre szorulnak emberek. Menteni kell életet,
vagyont. Biztonságban vagyunk?
2020. február 19-én Felsőzsolca Város Önkormányzata a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját tárgyalta meg, a
Tűzoltóparancsnokság alezredesének előterjesztésében.
Az előterjesztés a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szólt.
Nagyon alapos, sokrétű a beszámoló, érdekes és hasznos információkat tartalmazott az
anyag. A megyeszékhelyen két laktanya van,
egy a Dózsa György úton, egy Diósgyőrben.
Összesen 118 fő gondoskodik arról, hogy
szükség esetén minden feladatukat pontosan
és hatékonyan végezzék. A szervezettségre
igen nagy szükség van, hiszen működési területükön 35 települést látnak el, - köztük Felsőzsolcát is. Miskolc mellett 6 város, és 28 község
és környéke van a gondjaikra bízva. Adnak is
munkát bőven! 2019-ben 2069 esetben vonultak ki, melyből 1064-szer tűzesethez és 1003
esetben műszaki mentéshez vették igénybe a
segítségüket, szakértelmüket.
Szemezgetve a statisztikából: 98 esetben állami, önkormányzati vagyont, 15 esetben ipa-

TISZTA LEVEGŐÉRT PROGRAM

Faültetés Felsőzsolcán
A Zsolcai Hírmondó előző számában olvashattak a tavaszi faültetési program tervéről. Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elmúlt időszakban tett lépéseknek
köszönhetően a hosszú távú program első állomása megvalósul. 2020 tavaszán a város
több pontján összesen 100 db fát tervezünk elültetni.
A faültetés során számítunk a lakosság aktív részvételére, melyre tekintettel várunk
szeretettel mindenkit 2020. március 14.-én szombaton 10 órakor az Árvízi Emlékparknál.
Az első fákat a tervezett játszótérnek a Felsőzsolcára bevezető út felőli oldalán ültetjük el. Ezt követően a vállalkozó kedvű résztvevők a további helyszíneken is segédkezhetnek a programban. A tervek között szerepel faültetés a Kassai utcán, a kialakítás
alatt álló kondi-park körül, a Bárczay - kastély kertjében, a helyi óvodák és iskolák
udvarán, az Összetartozás Emlékparkban, a Mártírok útján továbbá a Kazinczy utcán
pótlási céllal.
A meghirdetett időpontban, érkezési sorrendben 50 db facsemete kerül kiosztásra
a lakosság részére a magánterületükön történő elültetés céljából.
Buzdítunk mindenkit arra, hogy a saját kertjében ültessen legalább egy fát a tavasz
folyamán és erről készítsen fotót, melyeket – hozzájárulás esetén – a Zsolcai Hírmondó áprilisi számában jelentetünk meg a Föld Napja alkalmából.
Javaslataikat és ültetési helyszínre vonatkozó ötleteiket továbbra is várjuk a
drpasztortunde@felsozsolcaph.hu email címre.
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

ri, 26 esetben kereskedelmi egységet védtek
meg a pusztulástól. 278 közlekedési helyszínhez kellett kiszállni, lakás és személyes ingatlan 488 esetben égett. Mező- és erdőgazdasági
kivonulás 327 esetben volt.
Ami abszurdum, de van: szándékosan megtévesztő jelzés miatt 19 esetben kellett kivonulni, és ebből egy Felsőzsolcáról jött! Belegondolnak ezek az emberek, hogy mit tesznek? A
kivonulás költség- és időigénye sem elhanyagolható, de lehet, hogy valós bajtól vonják el
az erőket! Ezért ez minden esetben feljelentést
és büntetést von magaután. Beszéljünk erről a
gyermekekkel, és gyermeteg felnőtt korúakkal!
Felsőzsolcára összesen 24-szer jöttek az elmúlt évben. Ebből 11 tűzeset és 13 műszaki
mentés miatt volt szükséges.
Persze, nem várnak ölbetett kézzel a riasztásra. Itt is nagy jelentősége van a felkészültségnek, megelőzésnek. Rendszeres ellenőrzéseket végeznek, ﬁgyelemmel kísérik a törvényi
előírások betartását, a körülmények változását.
A gyors és hatékony beavatkozást szolgálja
a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv, melyet 63
létesítményre, intézményre készítettek el. Felsőzsolcán a biztonsági előírások alapján a Logikon Invest Magyarországi Kft, a KITE Zrt.
Felsőzsolcai Alközpontja és a Mobil Speed
gázpalacktárolója rendelkezik ilyen tervvel. Itt
a munkát a létesítményi tűzoltóságok segítik.
Hogy feladataiknak meg tudjanak felelni,
folyamatosan résztvesznek elméleti, gyakorlati és ﬁzikai kiképzésen. Gyakorlatokon, szakmai- és sportversenyeken kimagasló eredményeket érnek el, megyei, országos és nemzetközi megmérettetésben is.
Fontos feladatuknak tekintik az önkormányzatokkal, intézményekkel és a lakossággal való jó kapcsolatot. Jó, hogy van szervezet,
ember, akire számíthatunk. Ne éljünk vissza
vele, segítsük munkájukat felelősséggel! Mit
tehetünk?
Fogadjuk meg útmutatásaikat, tanácsaikat,
hiszen saját biztonságunknak mi vagyunk első
számú felelőse. Ne engedjük felhalmozódni
környezetünkben a papírt, egyéb gyúlékony
hulladékot! „Ne gyújtsa, gyűjtse!” - szelektíven. A tűzveszélyes anyagokat biztonságosan
tároljuk, használjuk! Pár ezer forintos költséggel szerezhetünk be füst- és tűzriasztót. De
semmi sem pótolja a felelős magatartást.
Fél siker, ha a baj nem éri készületlenül az
embert. Ezért fordítanak gondot a hivatalok,
a lakosság, a ﬁatalok felkészítésére. Ösztönzik
és segítik a polgári védelmi szervek, önkéntes tűzoltó egyesületek létrejöttét, munkáját.
Zsolcán is elismert tűzoltóegyesület működött. Most nincs. Lehet még?
Kun Attiláné
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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FARSANG

Itt a farsang, áll a bál!
Mulatság a Babusgató Baba-Mama Klubban
„A, a, a, a farsangi napokban.
A farsangi napokban,
legyünk mi is vígabban.”

Még hideg van, az ágak fázósan hajladoznak, a fák levelei szárazon zizegnek, február
letelepedett a földre, a hó lassan elolvadt.
Eljött már a farsang napja.
Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. A
Babusgató Baba-Mama Klub első farsangi
mulatságára készültünk. Érkeztek totyogó

cicák, egérkék, bohócok, báránykák,
Szupermenek, Dzsedi lovagok, pillangók, matrózok, focisták, tűzoltók.
Amíg Anya és Apa farsangi jelmezekbe bújtak és öltöztették a gyermekeiket, a Bárczay-kastély közösségi
termében már hangolt a Szellőrózsa
zenekar. Valami különlegesre készültünk, baba-táncház vette hamarosan kezdetét. Felcsendült a furulya, citera, dob hangja,
a bátrabb gyerekek már táncra is perdültek.
Néhányan megszeppentek, hiszen
ilyen hangos hangszereket még ebben a teremben nem hallottak. Apró
kis lábak járták a táncot, perdültek,
fordultak. Ez a nap más, mint a szerdai Babusgató foglalkozás. Most Apa
is eljött és együtt táncolt, énekelt
Anyával és a babával.
Fontosnak tartom a népi kultúra
ápolását és a hagyományőrzést, hiszen a kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik identitás-

tudatunkban és a mindennapi életünkben.
A könyvtári foglalkozásokon belül működő
Babusgató Baba-Mama Klub programsorozatai az olvasóvá nevelésen, a közösségépítésen, a gyermekek korának megfelelő
fejlesztésén, a kulturált együttlétek megteremtésén kívül hangsúlyt fektet a hagyományok megismerésére, ápolására, továbbörökítésére.
Szeretettel várjuk azokat a nyitott, közösséget kereső édesanyákat, édesapákat
és babáikat, kisgyermekeiket, akik szívesen
csatlakoznak aktív, befogadó csapatunkhoz.
Farkas Tünde
könyvtárvezető

Jótékonysági bál a Felsőzsolcai
Napközi Otthonos Óvoda gyermekeiért
Tánc, vigasság, bolondozás! – A farsangi időszak jellemzői.
Ismét megrendezésre került óvodánk bálja, melyet évek óta
nagy érdeklődés kísér.
Az idei év mottója a 20-30-as évek volt, ilyen miliőben mulattak együtt több mint 300-an szülők, barátok és ismerősök.
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Mag Zsoltné köszöntője után óvodás
gyermekeink vidám
versét hallgathatták
meg, majd ezt követően a Balázs Győző Református Gimnázium
táncosainak fergeteges, pezsdítő táncában gyönyörködhettek vendégeink.
A ﬁnom vacsora
után volt aki táncra
perdült, volt aki jelmezekbe bújva pózolt
a fotóparaván előtt.
Örömmel fogadtuk, hogy városunk Polgármestere Szarka Tamás Úr és a Képviselő-testület tagjai jelenlétükkel emelték az est
színvonalát.
Hála és köszönet minden résztvevőnek, támogatónak, akik
felajánlásaikkal segítették rendezvényünk minél sikeresebb
megvalósítását.

FARSANG

Farsangi bál a református
általános iskolában

A katolikus általános iskola
diákjainak farsangi bálja
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola idén is
megrendezte farsangi bálját.
A már hagyománnyá vált eseményre február 7-én került sor
a Rendezvények Házában.
A vidám eseményt a végzős diákok keringője nyitotta meg.
Megható volt látni,
amikor a nyolcadikos tanulók szüleiket is felkérték
táncolni.
Az
osztályok
csoportos előadásai ebben az évben
is nagy élményt
nyújtottak mindenkinek, amelyben tükröződött
a pedagógusok és
a szülők odaadó,
igényes munkája.
Láthattunk táncos produkciókat, s voltak, akik színes felvonulásokkal szórakoztatták a közönséget.
A színvonalas műsorok után az egyéni jelmezbe öltözött
gyerekek bemutatkozását csodálhattuk meg.
Külön megtiszteltetés volt, hogy a zsűri elnökeként üdvözölhettük Szarka Tamás polgármester urat, aki minden osztálynak egy-egy tálca süteménnyel kedveskedett.
A tombolahúzást tanulóink táncos mulatsága zárta, amelyen mindenki nagyon jól érezte magát.

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 2020.
február 14-én tartotta farsangi bálját a Rendezvények Házában.
Több, mint 400 gyermek és felnőtt vett részt a rendezvényen.
A farsangi bál
kezdetén Váraljai
Diána tanárnő köszöntötte a megjelenteket majd a 8.
osztályos tanulók
nyitó tánca aratott
nagy sikert. A táncot Dajka Judit tanárnő tanította be.
A jelmezes felvonulás első részében az 1. osztályos tanulók túró
rudi jelmezét és táncát (felkészítő tanárok Csősz Gézáné, Hogyáné
Mede Ilona Ujaczkiné Pocsai Éva) majd a 2. osztályosok Macskák
produkcióját (felkészítő tanárok Mátyusné Juhász Tímea, Molnár
Krisztiánné) láthatta
a közönség.
Ezt követően a 3.
osztályos tanulók
Zumba kicsit másképp (felkészítő tanár Szalayné Domonkos Mária) majd a 4. osztályos tanulók Latin táncok (felkészítő
tanár Tulipán Györgyné) előadására került sor.
Az alsó tagozatos tanulók után a felső tagozatos 5. és 6. osztályos
tanulók táncos produkciókkal szórakoztatták a közönséget.
A jelmezes felvonulás
után megkezdődött a tánc,
a zenéről Hogya Zsolt tanár úr gondoskodott.
A farsangi bálon részt
vett Szarka Tamás Polgármester Úr. Ezúton is
szeretném megköszönni Polgármester Úrnak,
hogy térítésmentesen igénybe vehettük a Rendezvények Házát és
sütemény felajánlásával támogatta rendezvényünket. Köszönöm
a Roma nemzetiségi önkormányzatnak, hogy a gyerekeknek tortát hoztak a farsangi rendezvényre. Köszönöm Kollégáimnak, a
Szülői Szervezet tagjainak a rendezvény sikeres lebonyolításához
nyújtott segítségét.
Putz József igazgató
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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BÁLOK ÉS SZALONÉLET
A XIX. SZÁZADBAN
Vámosi Katalin előadása a Bárczay-kastélyban
A nagy történelmi
eseményeket évezredek
óta őrzi az egyetemes és
nemzeti emlékezet. Számon tartjuk az évfordulókat, utcákat nevezünk
el a hősökről. Nemzedékek tanulják, mikor, mi
és hogyan történt egykoron.
De egy emberöltő
vagy éppen egy század
nem a piros betűs, világrengető napok sorából
tevődik össze, hanem
egyszerű, szürke hétköznapokból. Mégis tagadhatatlan, hogy adott
pillanatban egy ifjú
hölgy vagy éppen egy tapasztalt szép aszszony számára nagyobb jelentőséggel bír
egy báli öltözet összeállítása, a frizura, az
ékszerek és egyéb kiegészítők összhangja,
valamint a társaságban való megjelenés,
mint egy országgyűlési vita vagy a nagyhatalmak ilyen-olyan megállapodásai. S
arra is van számos példa, hogy mily’ sok
bölcs (állam)férﬁ tudott elveszni birtokával – olykor fele királyságával – vagyonával együtt egy bájos orcácskába, egy
igéző szempárba, egy semmit sem ígérő
„talán”-ba beleszédülve.
VÁMOSI KATALIN művészettörténész a boldog békeidők életformájáról
tartott előadást a Bárczay-kastélyban
2020. február 12-én. Korabeli festmé-

nyek, régi fotográﬁák és
hanganyag segítségével
időutazáson vehettek
részt az érdeklődők. A
csillogó kávéházak és
cukrászdák, a hatalmas
báltermek, a pipafüstös
kártyaszobák és a nemcsak női titkokat rejtő
budoárok világa elevenedett meg. Micsoda
ruhák és kalapok a korzón sétálgatókon! A bálok forgataga! Ékszerek,
legyezők, titkos üzenetek… és a táncrend! Hol
vagyunk már ettől?- sóhajtottunk csendesen
egy letűnt kor után áhítozva… Ó, és mennyi macera azokkal a
ruhákkal és kalapokkal, kesztyűkkel és
cipőkkel! Mennyi nevetséges szabály,
maradi szokás és értelmetlen előírás a
báli viselkedéssel és pláne a táncrenddel
kapcsolatban! Jó, hogy messze vagyunk
ettől!- sóhajtottunk megkönnyebbülve
egy letűnt kor életformáját megismerve.
Mert az élet – piros betűs ünnepeken
és szürke hétköznapokon is - már csak
ilyen: bármely korban együtt járnak az
előnyök és a hátrányok, nem válogathatunk kedvünkre belőlük. Ettől olyan,
amilyen... – teszem hozzá egy harmadik
nagy, minden életbölcsességemet tömörítő mosolygós sóhajtás közepette.
Mezei Marianna

FELKÉRÉSEK
TÁMOGATÁSRA
Tisztelt szülők, nagyszülők, anyukák
és apukák, barátok, ismerősök! Kérjük
Önöket, hogy adójuk 1 százalékával támogassák a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent I. utcai telephely
óvoda alapítványát!
A kedvezményezett neve:
„Kéz a kézben” Alapítvány
A kedvezményezett adószáma:
18441581-1-05
Köszönjük!


Tisztelt szülők, nagyszülők, anyukák
és apukák, barátok, ismerősök! Kérjük
Önöket, hogy adójuk 1 százalékával
támogassák a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda Park utcai székhely
óvoda alapítványát!
A kedvezményezett neve:
Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány
A kedvezményezett adószáma:
18410356-1-05
Köszönjük!

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából az MVM XPert Zrt. 2020. február
10-én megkezdi a Felsőzsolca-BVK
132 Kv-os távvezeték 4-11. sz. oszlopok közötti átalakítását. A munkavégzés előre láthatóan 2020. július 31-ig
fog tartani.
A munkák során a gépek taposási
kárt okozhatnak, az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a
hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg.
Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a
munkáért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a
következő címre jelenthetik be:
MVM XPert Zrt.
1158 Budapest,
Rákospalotai Körvasút sor 105.
Tel: +36-20-369-1770
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző
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Harminc éves
a Rozmaring Népdalkör

né, Erzsike ma is oszlopos tagja a ma már vegyes
kar, Rozmaring Népdalkörré névmódosult együttesünkben.
Az ünnep kapcsán fontos számvetéseket is készítünk, emlékezünk, értékelünk, további utat kijelölünk.
Nagyra értékeljük, hogy a mindenkori településvezetés támogatását élvezhetjük: próbahelyet kapunk a Bárczay Kastélyban; szakavatott karvezetőnket anyagi támogatásban részesítik; más településen
való fellépéseinkhez utazási támogatást is kapunk.
Természetesen – mivel civil szervezet, a Zsolca Kulturális Egyesület – működteti a Rozmaring
Népdalkört, tagjaink tagdíjukkal, munkájukkal járulnak hozzá a további költségekhez. Az Egyesület
pályázatokkal is igyekszik a működés fedezetét előteremteni.
Minderre 2001-től van lehetőség Sóváriné Bartha Katalin jóvoltából, aki akkori karvezetőként az
egyesületet létrehozta. Magam már 8 éve szervezem
e keretek között a Népdalkör életét.
Nagyon hálásak vagyunk az elődöknek, Guba
Lászlóné Irénkének, aki 5 évig vezette előttem az
egyre bonyolultabbá váló egyesületi adminisztrációt, szervezte a programokat. Városunk több hagyo-

„Öröm a földön nemesebb nem is tudom, mi más lehet,
mint amit az ének szerez, az ékességes, zengzetes.”
(Martin Luther)

Hamarosan, március 21-én jubileumi születésnapot tart a Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör a
Rendezvények Házában. A nagy eseményre már
izgatottan készül a 23 tagú népdalkör, hiszen régi
barátaink, népdalköri társaink, s a település lakossága körében szeretnénk zenével, énekkel, tánccal felidézni az elmúlt 30 év élményeit, melyre rendkívül
büszkék vagyunk.
Miért is?
Talán a leginkább sikernek mondható, hogy ennyi év alatt sem
„fogytunk”, fáradtunk el!
Mindig voltak olyan zászlóvivők, lelkesítő tagok, vezetők, akik
nem csak összetartották a csoportot, szervezték a programjaikat,
de arra is ügyeltek, hogy a közös hobbin, a népdaléneklésen túl közösség is kovácsolódjon. Olyan, amiben egymásra telefonálunk, ha
baj van, öröm van, új ötlet van. De hetente egyszer, a hétfői próbán biztosan találkozunk is! Azzal mindnyájan egyetértünk, hogy
a dalolással eltöltött egy óra felüdülés, de ﬁgyelem és koncentrációi
is, s mindezek a jókedvvel kiegészítve hozzájárulnak testi, szellemi
egészségünkhöz!
Az alapítók, Kun Attiláné Vera vezetésével 30 éve érezték e közösség létrehozásának szükségét, miután Nyugdíjas Férﬁ Népdalkórus
néven – követve a ma már 100 éves
daloló hagyományokat településünkön, a férﬁak megalakították népdalkörüket Felsőzsolcán. A dalos kedvű
asszonyok kilencen Rozmaring Női
Kar néven nem akartak kimaradni a
jóból, s milyen jól tették!?
Büszkék vagyunk rá, hogy a kilenc
asszonyból három még ma is velünk
énekel! Koleszár Györgyné Marika,
Eszlári Jánosné, Gizike, Zsalvai László-

mánya (pl. a Szüreti felvonulás, Advent a téren, Farsangi-, Szilveszteri bál) az ő nevéhez, szervezőmunkájához kapcsolódik.
Szakmai megmérettetéseken szerzett 9 aranyminősítés, 2 ezüst
és 2 két bronz díj is azt mutatja, mi „jót, s jól!” éneklünk. Mintegy
40 településen énekeltünk már, ahová 66 népdalköri tagunk jutott
el a hosszú évek során a karvezetőink által összeállított kiváló dalcsokrokkal.
Fennállásunk óta hat karvezető irányított minket. Szeretettel emlékezünk mindnyájukra, akik megerősítették rendre bennünk az elhivatottságot, hogy fontos feladatunk van.
Az anyanyelv mellett ugyanis a művészet (a „népművészet) az,
amely leginkább sajátja egy-egy nemzet kultúrájának. És „a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)
Büszkék vagyunk rá, hogy településünkön ilyen létszámmal és színvonalon, 30 év óta két népdalkör is működik, s ennek tagjai vagyunk!
Várunk minden kedves érdeklődőt a
Gálaműsorunkra.
Várszeginé Kiss Katalin
Zsolca Kulturális Egyesület elnöke
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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KÖZÉLET
Haltelepítést végzett a Berki-tó
Horgász Egyesület február 20-án.
Az idei első haltelepítés során 2 mázsa
ponty került a 2,5 hektáros tóba. A következő haltelepítés során 2-2 mázsa
ponty és amúr kerül majd a tóba.
A zsolcai egyesület 2000 óta kezeli a
Berki tavat, amelybe idén a Hortobágyi
Halgazdaságból és a Tiszaszentimrei Halgazdaságból érkeznek a halak. Márciusban
további haltelepítés várható, akkor keszeg,
csuka, ponty és amúr kerül majd a tóba.
A telepített halak 1,5-2 kg-osak. Horgász
jegy a József Attila úti Auchan áruház
horgászboltjában váltható, itt váltható
tagsági, területi és napijegy is. Gyerekeknek területi engedély úgy kérhető, ha
felnőtt családtag (szülő, nagyszülő, nagykorú testvér) is erre a tóra vett területi engedélyt. A tóra idén eddig már harminc
engedélyt adtak ki, az egyesületnek jelenleg 150 tagja van. Idén az első horgászversenyt május 23-án tartják, a gyerekeknek pedig május 30-án, gyereknapon
tartanak majd versenyt. Ilyet tavaly rendeztek először és akkor is nagy sikere volt,
idén is sok nevezőre számítanak.
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Haltelepítés a Berki-tavon

„Csapatjáték szerelemmel”
címmel
került
megrendezésre az
idei házasság hete, a keresztény
egyházak és civil
szervezetek összefogásával.
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy kedvet adjon a házasságkötéshez, a ﬁgyelmet a házasság és a
család értékeire irányítsa, valamint
közeli segítséget biztosítson azok
számára, akik házaséletükben problémákkal szembesültek.
A ma már több mint húsz országban jelen lévő házasság hete mozgalom rendezvénysorozatát, 2008-óta
rendezik meg hazánkban és minden
évben számtalan nagyváros, település, civil szervezet vesz részt a szervezésében. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013.
óta Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége.
A program idén, február 9-én református istentisztelettel kezdődött
a Debrecen-nagyerdei református
templomban és február 16-án, a Bu-

dapest-belvárosi
Nag y boldogaszszony
főplébánia-templomban,
záró misével fejeződött be. A hét során az ország számos pontján, köztük Felsőzsolcán is
szeretettel várták az érdeklődőket, a
házasság előtt állókat és a házasságban élőket egyaránt.
Idén Református egyházunk is
csatlakozott a mozgalomhoz, így
Felsőzsolca is felkerült az országos
programsorozat szervezői közé, ezáltal segítve a házasságok létrejöttét,
megtartását, ápolását.
A résztvevőket ebben az évben
is különböző egyházi és kulturális
programokkal várták. A szervezők
előadásokkal, ﬁlmvetítésekkel, hiteles élettörténetek megosztásával
igyekeztek segíteni a párokat, és természetesen a kerek házassági évfordulójukat ünneplő párok köszöntése
sem maradt el.
Gratulálunk Felsőzsolca évfordulós párjainak!
Sok boldogságot kívánunk!

SPORT

Kezdődik
a tavaszi szezon
labdarúgóinknál
A háló kimosva, a fű már zöldell, a mészpor
és a vonalhúzó előkészítve – február utolsó
napján már bajnoki pontokért küzdenek a
megye futball csapatai.
Felnőtt csapatunk két felkészülési mérkőzésen is pályára lépett és gól gazdag győzelmeket aratott. Az Eger SE második csapatát 6-1re verték meg, míg a megyei másodosztályú
Szerencset 13-1 arányban múlták felül. A bajnoki főpróbát az encsi csapat ellen február 22én, a cikk írása után játszották a ﬁúk. A holt
idényben a szurkolókat természetesen a személyi változások érdeklik a legjobban. Három
játékos – Mikolka Márk (Sajóbábony), Dávid
Ferenc (Gesztely) és Boros László – távozott,
az érkező oldalon Stumpf Dávid (Alsózsolca), Szentpéteri Gábor (Mezőkeresztes) neve
szerepel. A remekül szereplő utánpótlás csapatokból Dlehány Bence, Erős Tibor, Hadházi
Sándor, Proczner Szabolcs és Borai Szabolcs is
felkerült a felnőtt csapat keretébe, ami azt mutatja, a tehetséges ﬁatalok előtt nyitva van az a
bizonyos kapu. A tabella nyolcadik helyén álló
Felsőzsolca hazai pályán az Edelény ellen kezdi a tavaszi szezont március első napján, majd
három idegenbeli összecsapás következik,
sorrendben a Mezőkeresztes, a Sajóbábony
és az Encs ellen, a márciust pedig egy Gesztely elleni hazai rangadóval zárja a csapat. A
részletes sorsolást következő lapszámunkban
közöljük. A felnőttek startja után egy héttel
az U17-es és U19-es csapataink is elkezdik a
bajnokság második szakaszát. A ﬁatalabbak
az ötödik helyről folytatják, míg két évvel
idősebb társaik a második helyről, mindössze
egy pontra lemaradva a listavezető Hatvantól.
Céljuk a bajnokság megnyerése, arról hogy ez
sikerül-e majd hónapról hónapra beszámolunk. Minden korosztálynak sikeres tavaszi
hadjáratot, Hajrá Zsolca!

AMERIKAI FUTBALL  AMERIKAI FUTBALL  AMERIKAI FUTBALL

Díjat neveztek el Nádi Gyuláról
a Miskolc Steelersnél

Idén először adták át a
Nádi Gyula alapítói díjat
a nemrégiben megrendezett Steelers-bálon. Az
első név, ami felkerült a
kupára, maga az alapító
alelnöké. Aggod Péter,
a Miskolc Steelers szakosztályvezetője, elnökségi
tagja érdeklődésünkre elmondta, a díjat azok kaphatják, akik huzamosabb
ideig magasabb tisztséget
töltöttek be a klubnál. A
kitüntetett nevét rágravírozzák a kupára, amit az
ismert felsőzsolcai étteremben állítanak ki
(ennek a csárdának volt tulajdonosa a tavaly váratlan hirtelenséggel elhunyt Steel-

ers-alelnök – a szerző). Az
első, aki a díjat megkapta: Nádi Gyula.
– Én magam is dolgoztam vele, egy talpig becsületes, segítőkész, nagy
teherbírású vezető volt,
akire mindig számíthattunk – emlékezett vissza
Aggod Péter. Az egyszeres
HFL-győztes, kétszeres
ezüstérmes amerikai futball-csapat alelnöke tavaly, 58 éves korában
hunyt el. A klubalapításban is komoly részt vállaló Nádi Gyulát nemcsak
azok ismerték széles körben, akik követik az amerikaifutball, a Miskolc Steelers történéseit, hiszen
a csapat egyik főszponzoraként, életben tartójaként is nagyra becsülték.
Vezetőtársához, Páll Sándor elnökhöz hasonlóan,
2006 táján ő is fia ameikaifocis lelkesedése révén
került a sportág közelébe,
majd vett részt az egyesület megalakításában. És
maradt mindvégig a Steelers kötelékében, annak
élén. A Miskolc Steelers
Amerikai Football és Szabadidő Sport Egyesület alapítóját 2018-ban
érdemesnek találták a város „Civilek Támogatásáért” díjra.

A legkisebbek nagy bravúrja
Február 22-én Tiszaújvárosban vett részt a BTE FELSŐZSOLCA U7 (2013) korosztálya, ahol 12 csapat közül az
1. helyezést érte el a csapat.
A torna gólkirálya csapatunk
játékosa Lakatos Bálint lett.
A csapat tagjai: Tóth Milán,
Oláh Levente, Lakatos Bálint,
Matlyák Mátyás, Dombovári
Benett.
ZSOLCAI HÍRMONDÓ • 2020
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Alpolgármesterek
fogadóórái

Az alpolgármesterek
minden hónap
utolsó szerdáján
16:00-17:00 óra között
TARTANAK
FOGADÓÓRÁT
a Felsőzsolcai
Polgármesteri Hivatalban.
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Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2020. március 5-én (csütörtökön) 16:00 órakor

BULGÁRIA NEMZETI ÜNNEPE
alkalmából a felsőzsolcai Bárczay-kastély előkertjében tartandó
koszorúzással egybekötött
megemlékezésre és tavaszköszöntésre.
Az ünnep, valamint a 15 éve felállított
Kertész emlékmű tiszteletére ZÁSZLÓSZENTELÉST tartunk.
A szertartást Gulybán Tibor
görögkatolikus esperes, parókus végzi.
Köszöntőt mond:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke
és
Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere
Közreműködik a Zornica Bolgár
Hagyományőrző Együttes.
A Bárczay-kastély földszinti termében kiállítás nyílik
„Találkozások Bulgáriával” címmel.
A kiállítást megnyitja és az ünnepet köszönti:
Dóczi Violett, a Bolgár Hírek főszerkesztője.
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KÖZÉRDEKŰ

2020. SZEPTEMBERÉBEN ÚJ 10 HÓNAPOS
SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ RENDŐR KÉPZÉS INDUL
Jelentkezési határidő: 2020. április 30.
Képzés kezdése: 2020. szeptember
Jelentkezési feltételek:
 magyar állampolgárság  jelentkezési életkor:
18-55 életév  cselekvőképesség  állandó bejelentett belföldi lakóhely  büntetlen előélet
és kifogástalan életvitel  közép- vagy emelt szintű érettségi  egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság

Amit a képzés alatt ingyen biztosítunk:
 „B” kategóriás vezetői engedély  napi háromszori étkezés  táblagép vagy laptop  útiköltség-

támogatás  kollégiumi elhelyezés  egyenruha
További információt az oktatási intézmények weboldalán található elérhetőségeken kérhettek
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium
www.mrszg.hu
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