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A város motorja a közösség

Új közösségi színtere lett Felsőzsolcának, felavatták városunk legújabb
játszóterét.

Élhető város, szebb környezet, civilként a testületben. Bemutatjuk
Macsuga Roland képviselő urat.
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Felsőzsolca Önkormányzata „Együtt
a földünkért” címmel rajzpályázatot
hírdet. A részvételi feltételekért lapozzon!
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Címlapon
Augusztus 15-én avatta fel a város legújabb játszóterét az önkormányzat. Az átadás utáni családi napon több száz résztvevő kapcsolódhatott ki.

Új közösségi színtere lett Felsőzsolcának
Augusztus 15-én avatta fel a város legújabb játszóterét az önkormányzat, melynek köszönhetően megtelt látogatókkal
az Árvízi emlékpark. A játszótér átadással
egybekötött Csalafinta családi napon színes programok, játékok, és bohóc várta
az érdeklődőket. A játszótér a „Zöld város
kialakítása Felsőzsolcán” pályázat keretein belül került megépítésre.
Szarka Tamás polgármester kiemelte:
„Fontos, hogy közösségi színtereket építsünk, melyek modernek, biztonságosak,

és nem csupán a gyerekekre, hanem
minden generációra gondolunk. Padokat
tettünk ki, fákat ültettünk, melyek idővel
jobb levegőt és még zöldebb, árnyékos
pihenőövezet kialakítását teszik majd lehetővé.”
Az önkormányzat szervezésében megrendezett átadás utáni családi napon több
száz résztvevő kapcsolódhatott ki.
A Sajó parton álló új közösségi tér azonban nem csupán a gyereket várja, itt minden korosztály kikapcsolódhat, pihenhet.

Köszöntés
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az utóbbi nehéz
időkben is segítették a közösséget, adakoztak, ezzel is támogatva a rászorulókat.
„Ahogyan a föld a napra és az esőre van
utalva, úgy minden élőlény - akár beismeri, akár nem - a jóságra vár.„
Az iskolakezdésre készülve, a lakosság részéről érkező felajánlások ismét bizonyították, hogy városunkban egy összetartó,
egymásnak szívesen segítő közösség él.
Intézményvezetőink továbbra is örömmel
fogadják a felajánlásokat, melyekkel segíthetjük a városban élő rászorulókat.

Államalapításunkra emlékeztek a Római Katolikus templomban
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünnepe
az államalapítás, valamint Szent István király emlékére. Ezen alkalomból ünnepi műsorral várták a városlakókat augusztus 19-én.
Az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen
Szarka Tamás polgármester, valamint Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony tartott ünnepi beszédet, majd megszentelték
az új kenyeret a történelmi egyházak képviselőivel. Az ünnepség
végén a polgármester úr által megszegett új kenyérrel kínálták a
megjelenteket, akik családjuk részére is vihettek belőle.
A városi ünnepségen Zsekov Éva Mónika hegedűművész is közreműködött.
Felsőzsolca polgármestere az ünnepi műsorral kapcsolatosan szerkesztőségünknek elmondta, „a járványügyi előírások miatt azon
volt a hangsúly, hogy a hagyományainkat, programjainkat, amen�nyire lehet, megtartsuk.”
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Ebösszeírás
Felsőzsolca Város Önkormányzata ebös�szeírást végez szeptember 1. és október
31. között, mely során arra kérik az ebtartókat, hogy kutyánként egy Ebösszeíró
adatlapot töltsenek ki, majd azt az önkormányzathoz visszajuttatni szíveskedjenek. Az adatlapok beszerzése az ebtartó
kötelessége, de segítségként augusztus
1. napjától, egy-egy adatlap elhelyezésre
kerül a postaládákba.
A részletes tájékoztató és nyomtatvány
elérhető Felsőzsolca város weboldalán, a
www.felsozsolca.hu címen, valamint beszerezhető a Felsőzsolcai Polgármesteri

Hivatal portaszolgálatán.
A kutyánként kitöltött ebösszeíró adatlap
benyújtható:
• postai úton: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal (Felsőzsolca, Szent István u 20.)
címére küldve,
• elektronikusan: az info@felsozsolcaph.
hu címre továbbítva,
• személyesen: a portaszolgálaton az e
célra kihelyezett gyűjtőládába helyezve.
Az ebösszeírás a már korábban bejelentett ebekre is vonatkozik!
Az adatlapok leadásának határideje:
2020. október 31. napja.

Tájékoztató a 2020. II. félévi adófizetés szabályairól
A helyi adók (építmények utáni építményadó, iparűzési adó/adóelőleg, gépjárműadó, valamint a magánszemélyek
kommunális adója) második félévre esedékes összegeit 2020. szeptember 15-ig
fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal részéről megküldésre kerültek azok az értesítések, amelyek a 2020. szeptember 15-ig

esedékessé váló, II. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.
A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett
adózóknak. Az adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról
történő átutalással köteles teljesíteni.

Próbaterem avató ünnepség
E hónapban nagy eseményt élhetett meg a Zsolca Táncegyüttes,
hiszen a város vezetésével és az együttes jelenlegi, illetve egykori tagjaival ünnepelhette meg első próbatermének avatását. Az
együttes fennállásának 30 éve alatt nem volt példa arra, hogy
saját próbaterem álljon a táncosok rendelkezésére. Az elmúlt
évek alázatos és kitartó munkája és a város vezetésével
való közös együttműködés, a közös ötletelés végül meghozta
eredményét, mely reméljük, még számos éven át segíti majd
az együttes még elkötelezettebb fejlődését. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat a város vezetésének, Szarka Tamás Polgármester Úrnak, aki nélkül a próbaterem birtokbavétele nem
valósulhatott volna meg.
„Az együttes igyekszik belakni a helyszínt és a legmegfelelőbbé
tenni azt a tánc próbákhoz. Ennek érdekében térdkímélő balettszőnyeg került lehelyezésre, valamint nagyméretű tükröket
szereltek fel a még hatékonyabb próbafolyamatok érdekében.”
- mondta Oroszné Baksay Sára.
A próbaterem avató ünnepségére augusztus 8-án került sor,
ahol polgármester urat, a képviselő testület tagjait, valamint a
felsőzsolcai civil szervezetek vezetőit is vendégül látták.
A teremavató ünnepséget a Tényleg zenekar muzsikája tette
még hangulatosabbá. Kívánunk az együttesnek legalább még

Az E-önkormányzat portálon (https://
ohp-20.asp.lgov.hu) elérhető szolgáltatás
használatával, valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi
adóegyenleg elektronikus lekérdezésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető
szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ
azonosítás szükséges.
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Elhunyt
Zsíros Mária
„Látjátok feleim / Egyszerre meghalt
/És itt hagyott minket magunkra.”
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
Elhagyott bennünket egy nagyszerű pedagógus, Zsíros Mária, biológia-földrajz szakos tanár, aki 1964-től
1995-ig, 39 évig tanított Felsőzsolcán az 1 számú, majd Szent István
Általános Iskolában. Diákok százait
nevelte-oktatta kiváló szakmai felkészültséggel. Szerették tanítványai,
szerették a szülők, és szerettük mi,
kollégái, munkatársai. Szerettük
emberségéért, töretlen tenni akarásáért, segítőkészségéért, derűs, kiegyensúlyozott személyiségéért.
1983-ban kerültem Felsőzsolcára
tanítani. Első beszélgetésünkkor
Mária rögtön felajánlotta a segítségét, ami sokat jelentett számomra
pályakezdő tanárként. Mária vérbeli pedagógus volt, akinek élete volt
az iskola. Munkáját alaposság, pontosság, elmélyült tudás jellemezte.
Igazi közösségi ember volt, aki szívesen segítette kollégáit. Munkaközösség-vezetőként lelkiismeretesen
végezte a rábízott vezetői feladatokat, az iskolai vöröskereszt elnökeként országos eredményeket ért el
tanítványaival. Többször részesült
elismerésben. Munkáját szakemberek kiválóra minősítették, 1986-ban
Miniszteri dicséretben,1995-ben Pedagógus Szolgálati emlékéremben
részesült.
Mária Miskolcon lakott, de nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg
a kapcsolata az iskolával, a várossal.
Gyakran találkoztunk iskolai, városi
rendezvényeken, pedagógusnapokon, kulturális rendezvényeken.
Halálának híre megdöbbentett bennünket.
Kedves Mária!
Köszönjük a szeretetet, amit Tőled
kaptunk. Köszönjük, amit a felsőzsolcai gyermekekért, iskolánkért,
értünk tettél.
Emlékedet megőrizzük, nyugodjál
békében. Isten áldjon meg!
Adj Uram örök nyugodalmat Neki! Az
örök világosság fényeskedjék Neki!
Putz József igazgató

TOP megbeszélés
A 2021-2027-es fejlesztési időszak lehetőségeiről tartottak egyeztető fórumot július
23-án, a Városháza dísztermében.
A megbeszélésen városunk polgármestere
a megyei közgyűlés elnökével, az ország�gyűlési képviselő asszonnyal, és a választókerületi településvezetőkkel vett részt. Az
önkormányzat mellett a helyi vállalkozások,
valamint a civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit is sorba vették, melyeket a polgármester úr megkeresésére előzetesen megküldtek az érintettek.

Medertisztítás a Kis-Sajón
A 2020. július 18-ára tervezett, de végül
az időjárás miatt három nappal később,
2020. július 21-én 17 órától megtartott
medertisztítási akció fő feladata: csökkenteni az emberi beavatkozás és jelenlét
káros hatásait az élővilág megkímélésével a Kis-Sajó medrében és környékén.
Az akciót a terület egy részének felügyeletét ellátó Aggteleki Nemzeti Park

Igazgatóságával és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság illetékes Szakaszmérnökségével is egyeztettük. A program
eredménye ismét több zsák szemét, illetve a mederben torlaszokat képező fatörmelék, faág, melyet összegyűjtöttünk. Ezúton is köszönjük a résztvevőknek a lelkes
munkát! Elmondhatjuk, hogy a szemétszedés is lehet vidám, közösségi élmény.

Nyeremény átadás
Az önkormányzat Csalafinta családi napjához kötődő, közösségi média felületünkön meghirdetett nyereményjátékunk
győztese Buha Henrietta.
Nyereményét, a 10 000 Ft értékű családi
ebéd utalványt augusztus 26-án, szerdán
vette át a polgármesteri hivatalban.
Gratulálunk nyereményéhez!

Diákmunkások a hivatalban
A diákmunka generációk óta sokak számára a szakmai karrier első lépcsőfoka, afféle belépő a munka világába, ami
nem csupán anyagilag segíti a diákokat,
hanem az álláskeresés során hasznos
munkatapasztalatokkal, személyes kapcsolatokkal, önéletrajzba beírható referenciával is bír.

is jelentkeznek majd hasonló munkára,
vagy netán irányt mutattunk a jövőbeni
munkaválasztás során is.

„Úgy gondolom, hogy a diákok polgármesteri hivatalban eltöltött rövid ideje
betekintést nyújtott a közigazgatás változatos, szerteágazó világába.

Remélem, a közös munka nem csak nekünk, hivatali dolgozóknak, hanem nekik
is megannyi pozitív élményt okozott, és jó
hírünket viszik majd a diáktársadalomba,
hogy jövőre még többen részt vehessenek hasonló programon” - mondta el
Molnárné Vantal Nikoletta koordinátor..

Bízom benne, hogy felkeltettük kíváncsiságukat annyira, hogy a jövő év folyamán

Öröm volt látni kíváncsi tekintetüket,
megválaszolni érdekesebbnél érdekesebb
kérdéseiket, igazi felüdülést hoztak a hivatal mindennapjaiba.
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INTERJÚ

Az eddigi eredményekről, a jövőbeni feladatokról
Interjú Szarka Tamás polgármesterrel
– Ha visszatekint a választás óta eltelt szűk egy évre, mit tekint
sikernek és kudarcnak?
– Egyértelmű sikerként gondolok arra, hogy az egyik legfontosabb célom már most elértük. Városunk polgárai – az egészen fiataloktól az idősebbekig – sokkal többet vesznek részt közösségi
rendezvényeinken, programjainkon, a helyben eldőlő ügyekben
való megszólalásban, egyszóval sikerült őket megszólítani, és
úgy érzem, még inkább magukénak érzik Felsőzsolca ügyeit. A
fiatalok számára kiírt „Felsőzsolca, ahogyan én látom” fotópályázat, a közösségi média tartalmas használata, vagy éppen a
nyári táborok megszervezése, és lebonyolítása mind ezt a célt
szolgálja. Ennek egyik része például a diákmunkában résztvevő
fiatalokkal folytatott beszélgetéseim, ahol a fiatalok elmondhatták, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mi az, amit elvárnak lakóhelyüktől, és hogyan látják Felsőzsolcát. Részt vettem egy kis
utcai megbeszélésen is, ahol a nemrég a településre költözött
fiatalokkal beszéltük át a felmerült problémákat, és az ezekre
adható közösen kigondolt megoldásokat.
A másik büszkeség már ebből adódik; közös erővel sikerült megmenteni, illetve újraindítani évek óta elakadt projekteket. Így
mentve meg számos pályázati forrást, melyek hozzájárulnak a
városunk fejlődéséhez. Itt két dolgot emelnék ki, az egyik a csapadékvíz elvezetés, a másik pedig a humánerőforrás pályázat.
– Változott-e a közbiztonság, milyen a kapcsolat a rendőrséggel, polgárőrökkel?
– A közbiztonság tekintetében számos pozitív előrelépés történt. Sajnos Felsőzsolcát sem kerülik el az országban érzékelhető problémák. Csak hogy egy példát említsek, a városban megjelentek az elmúlt években olyan emberek, akik pszichoaktív
anyagokat fogyasztottak közterületen. Ez a jelenség jelentősen
csökkent, de ez nem azt jelenti, hogy nincs további teendőnk.
Köszönhetően a helyi rendőrőrs vezetőjének, és munkatársainak, sokat javult a közbiztonság Felsőzsolcán.
Itt kell, köszönetet mondjak a felsőzsolcai polgárőröknek is, akik
a veszélyhelyzet idején maximálisan szolgálták a felsőzsolcai
közbiztonságot, és rendkívül magas óraszámmal láttak el szolgálatot. Mind a rendőrséggel, mind a polgárőrséggel nagyon
jó az együttműködés, sokszor adjuk át egymásnak a szükséges
információkat, amellyekkel egymás munkáját tudjuk segíteni. A
magam részéről nagyon bízom a hamarosan induló új kamera
rendszerben, mellyel szintén nagyot léphetünk előre a biztonságérzetünk javítása tekintetében. Tervezzük egy komoly, biztonsági megfigyelő drón beszerzését is, mely szintén sok mindenben lesz a segítségünkre. Egyik legfontosabb feladata lesz az
illegális hulladékot lerakó személyek tettenérése, a bizonyítékok
rögzítése és szolgáltatása az eljáró hatóságok felé, ezzel segítve
ezen személyek szankcionálását.
– Milyen pályázati lehetőségekkel élnek és mik a várható eredmények?
– Jelenleg két pályázat került beadásra. Az egyik a sportpályán található rendkívül rossz állapotú futókör láb és ízület kímélő rekortannal történő leburkolásáról szól, a másik pedig
egy komolyabb, több közintézményt érintő energetikai felújítást takar. Nagyon várjuk egy bölcsődei pályázat kiírását, hiszen ahhoz, hogy fiataljainkat megtartsuk elengedhetetlen,

hogy az önkormányzatnak saját bölcsődéje legyen a mai kornak
megfelelő felszereltséggel.
– Az önkormányzati képviselőkkel és a civil szervezetekkel milyen az együttműködés?
– A képviselő testülettel nagyon jó az együttműködés, szinte
minden képviselőtársam segíti a polgármesteri munkámat. Mindenben igyekszünk egyhangúan dönteni, sok jelzést kapok tőlük, ötletet, javaslatot, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy közös
sikereket érjünk el. A civil szervezetekkel szintén jó az együttműködés, itt is sikerült többéves problémákat megoldani. Ilyen
többek között az, hogy több civil szervezetnek sikerült bővíteni a
székhelyét, illetve működéséhez két civil szervezetünk is új helyszínt kapott. Meg kell, említsek egy felsőzsolcai lokálpatrióta
kört, ahol civilek fogtak össze és az önkormányzattal, valamint
intézményeinkkel karöltve igyekszünk emlékhelyeinket, emlékműveinket szebbé tenni.
– Ha egy év múlva tennénk fel ezeket a kérdéseket, mivel lenne elégedett?
– Egy év múlva szeretném, ha a most folyamatban lévő pályázatok mindegyike sikeresen lezáródna, és a projektek megvalósulnának. Azok a fejlesztések, pályázatok, amelyeket az elmúlt
pár hónapban nyújtottunk be, támogatást nyernének és azok
is megvalósulnának. Talán, ha kiemelhetek egyet, akkor az az
lenne, hogy a régóta, évtizedek óta várt Miskolc felé vezető kerékpárút elkészüljön.
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Nyári táborok

Hopka Csilla és Hogyáné Mede Ilona írása
Az idei nyár legmelegebb hetében táboroztunk tizennyolc gyermekkel. Az első nap, hogy minél előbb megismerjük egymást,
és meg tudjuk jegyezni egymás nevét, már délelőtt fejlesztő
játékokat játszottunk. Tüske Dani kártyatrükkökkel szórakoztatott minket, majd délután Kissné Sarolta vezetett be bennünket
a mézeskalács készítés-díszítés tudományába. Természetesen
meg is kóstoltuk a finomságokat.
A második nap délelőtt Szedlákné Monoczki Andrea segítségével tornáztunk, táncot tanultunk. Mindenki kipróbálhatta az
ügyességét egy sorversenyen, melyért jutalom is járt. Délután
Felsőzsolcán a Majorba látogattunk el.
A harmadik nap délelőttjén Kazincbarcikán jártunk, ahol a fiatalok számára kialakított csodás játszótéren vezethettük le felesleges energiáinkat. Délután Boncsér Gábor kísért el minket a népi
hangszerek gyönyörű világába.
A negyedik napon kézműveskedtünk. Készíttetettünk álomfogót, pillangókat, pingponglabdából mini kosárlabdát, köveket
festhettünk, és a „nagyfiúk” sportversenyt szerveztek a táborozóknak. Ebéd után Mackó doktor mutatta be az ügyeleti kocsiban lévő műszereket. Délután megnéztük a könyvtár helytörténeti kiállítását, Mezei Marianna részletes tárlatvezetést tartott
nekünk. Igazi filmvetítésen vehettünk részt, megnéztük La Fontaine fabuláját, A tücsök és a hangya című mesét, majd egy szép

és tanulságos magyar népmesét is láthattunk, A sót.
Az utolsó nap délelőttjén játékos feladatokon vettünk részt. Délután lepedőfestés volt a feladat.
Mindennap lehetett kézműves alkotásokat készíteni. A fiúk és
lányok pedig rendszeresen sportolhattak, a focit untalanig játszották délelőtt és délután is.

A Zsolcai csatára emlékeztek
Kovács Anett beszámolója

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik győztes ütközetére, a Zsolcai csatára emlékeztek Felsőzsolcán július 25-én, a
csata 171. évfordulója alkalmából.
A megemlékezésnek a Hősök terén álló emlékmű adott helyet,
melyet az országban másodikként emeltek a Honvédeknek a Zsolcai csata emlékére.
Az 1867-ben közadakozásból felállított emlékmű felszentelésére
1867 szeptember 2-án került sor.
Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere ünnepi beszédében kiemelte - „171 évvel ezelőtt Felsőzsolcán sok hős volt, aki védte a
várost és méltán állt helyt az ellenséges hadseregekkel szemben.
Nagyon fontos az, hogy ilyen közösségben, összefogásban tartsuk meg ezeket a megemlékezéseket, és ünnepeljük meg azokat,
akiknek köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk Felsőzsolcán.”
Bánné Dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke emlékező
beszédében tiszteletét fejezte ki a csatában résztvevő honvédek
iránt. – „Most itt állunk a csatát megvívó és a haza szabadságáért
legfontosabb értéküket, az életüket áldozó honvédek emlékműve
előtt. Tisztelettel emlékezünk, fejet hajtunk önfeláldozó hősiességük előtt, amelynek köszönhetően sikerült egy pillanatra megállítani az orosz gőzhengert. Büszkék vagyunk rájuk.”
A megemlékezés végén Szarka Tamás polgármester, Bánné Dr. Gál
Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony közösen koszorúzták meg az emlékművet.

Ezt követően az intézmények vezetői, a civil szervezetek képviselői, valamint a megemlékezésen résztvevő diákok is elhelyezték
az emlékműnél a megemlékezés koszorúit.
Amint azt előző számunkban olvashatták, a szabadságharc végén
megesett zsolcai összecsapás sikeres volt, mégis rengeteg veszteséggel járt. Ahogyan a Nemzeti hírlap 1876. november 23-ai
száma dicsérte a győztes csatában résztvevő honvédsereg tüzéreinek zsolcai hősiességét, úgy a felsőzsolcai lakosság is minden
évben megemlékezik elődeiről, akik itt vívták élethalál harcukat.
Tisztelet a hősöknek!
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Nyári estek a Bárczay-kastély udvarán
Kovács Anett beszámolója

Júliusban első alkalommal került megrendezésre a Kastély este
elnevezésű szabadtéri koncert, melynek a Bárczay-kastély adott
otthont. A rendezvényre asztalt foglaló 150 fő a La Barriere Manouche jazz zenekar koncertjét élvezhette ezen a kellemes nyári
estén.
A városunkban található többször átépített kastély épületében
helyet kapó könyvtár működése, valamint a múzeum állandó
helytörténeti, és időszaki kiállításai mellett kulturális és közösségi
események helyszínéül is szolgál.
A hangulatos nyári esték remek lehetőséget nyújtanak a közösségi élet felpezsdítésére. Ehhez járult hozzá a La Barriere Manouche
zenekar, a néhány éve alakult, úgynevezett manouche jazzt, egy
európai jazz irányzatot, a 30-as, 40-es évek francia jazz muzsikáját
játszó zenekar koncertjével, mely végül beszélgetős vacsora estet
eredményezett. A zenekar tagjai: Halász András Péter- harmónika, Labant Tamás- gitár, Szász Péter-bőgő. Orosz Gábor- gitár, a
zenekar oszlopos tagja, aki a felsőzsolcai kulturális élet egyik mozgatórugója. Zenéjükkel, tehetségükkel méltán öregbítik városunk
hírnevét, köszönjük nekik!

A következő szabadtéri koncert augusztus 28-án kerül megrendezésre a nagy múltú Generátor zenekar fellépésével. Az eseményről következő számunkban olvashatnak.

A Görögkatolikus Templom búcsúja
Gulybán Tibor esperes parókus írása

„ A rét akkor a legillatosabb, amikor lekaszálják.”
(Prohászka Ottokár püspök)

Az egyházi évünk kiemelkedő ünnepei - karácsony, húsvét, pünkösd - mellett a templombúcsú a vallásos emberek összetartozását és a közösségét erősítő megemlékezés. Aki vallásos közösségből jött, maradandó élményt adott annak idején szülőfalujának
búcsúja. Ilyenkor a családtagok, a rokonok összejöttek a templomban, utána az otthonaikban és ápolták a rokoni, baráti, hittestvéri kapcsolatot. Sokan eljöttek a környező községekből is,
hogy örüljenek egymásnak, és erősítsék egymást, mint jó emberek és elkötelezett keresztények. Barátságok, szerelmek is születtek ezekből a találkozásokból.
Az 1849-51 között épült templomunkat az Istenszülő Szűz Mária
elszenderülése és mennybevétele tiszteletére szentelték fel. Az
ünnep üzenetét és mondanivalóját a liturgikus énekük fejezi ki:
„Szülésedben a szüzességet megőrizted, halálodban pedig a világot el nem hagytad, mert anyja lévén az életnek, átköltöztél az
életre, és imádságaiddal megmented az örök haláltól a mi lelkünket.”

A búcsúkon az igehirdetés az ünnep lényegét és az egyes embernek szóló isteni üzenetet hangsúlyozta ki. Hála Istennek és a személyes döntéseknek idén is megtöltöttük a templomunkat.
A Szent Liturgiát Papp Zoltán arnóti parókus atya vezette, beszédében kihangsúlyozta az ünneplés fontosságát, melyet újra meg
kell tanulnunk a mai értékvesztett világban. Elmondta még, hogy
a legfontosabb az életcél, melyet igyekezzünk mindig Krisztushoz
igazítani. Most lélekben egy koporsót állunk körül, mégis örömről és boldogságról kell beszélünk. Az evangéliumok leírják, hogy
Mária igent mondott Isten akaratára és ma is azt üzeni, amit a
kánai menyegzőn mondott: „tegyétek, amit Jézus mond”! Zoltán
atya a liturgiában külön is végzett könyörgést a jelenlevő hívekért
és vendégekért.
Ezen az ünnepen örömmel adtunk hálát a megújult templomunkért, az új fűthető padokért, a torony ablakaiért, a gyóntató fülkéért, és a szép előtetőért.
A búcsú szó jelentése: búcsú a bűneinktől és a következményeitől. Deli Lajos plébános atya segítségünkre volt abban, hogy akik
le akarták tenni bűneik terhét – megtegyék e szép ünnepen. Varga Béla sajóládi plébános atya csak a végén kapcsolódhatott be
ünneplésünkbe lelkipásztori szolgálatai miatt.
Az Istenszülő elszenderedése nem gyászos esemény, mert azonnal átköltözött a mennyországba. Szűz Mária sorsában minden
ember útját láthatjuk meg.
Örömteli volt az egész ünneplés, egy szívvel és egy lélekkel dicsőitettük Istent. Jó volt a karantén után újra többen együtt lenni és
erősíteni összetartozásunkat. A liturgia végén körmenetet tartottunk, és a négy égtáj felé evangélium olvasás volt. Visszaérkezve a
templom bejáratához elénekeltük a pápai és a magyar himnuszt,
valamint éltettük szeretteinket. Ezek után a parókia udvarán még
egy kis kötetlen beszélgetésre együtt maradtunk és süteménnyel
és üdítővel kínáltuk egymást. A nap mindenkinek otthonában az
ünnepi asztalnál folytatódott, hiszen ősi szokás szerint sok családhoz vendégek is érkeztek.
Jó volt együtt lenni!
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30 éves a Rozmaring Népdalkör

Beszélgetés Várszeginé Kiss Katalinnal, a Rozmaring Népdalkör vezetőjével
– A Rozmaring Népdalkör idén ünnepli
harmincadik születésnapját, melynek
Ön oszlopos tagja, immár elnöke. Mesélne nekünk magáról? Mi hozta Önt
ide?
– Várszeginé Kiss Katalin vagyok. 30 éve
költöztünk Miskolcról Felsőzsolcára a családommal. A panel után vonzott minket a
nagyobb tér, a nyugalom, a kert, a természet közelsége, az állattartás lehetősége.
Munkánk, a két fiunk tanulmányai még
elszólítottak minket, bár kisebbik fiunk a
6. osztályt már itt járta.
Én Miskolcon születtem és éltem ideköltözésünkig. Óvónőként végeztem nappali tagozaton, s több évtizedig Miskolcon
dolgoztam, szinte teljes munkaviszonyomat óvodairányításban. 10 éve integrált
óvoda vezetőjeként jöttem nyugdíjba. A
hivatásomat, munkámat nagyon szerettem, és biztos voltam benne, hogy az új
életszakaszomban is közösségben fogok
tevékenykedni, itt, ahol immár nem csak
lakom, hanem most már élek is. Nyitott
szívvel kerestem és vártam az adódó lehetőséget, de nem igazán az árvíz utáni
ingatlan-felújításunkra gondoltam…
Ezután minden közösségi életet, szervezetet, rendezvényt igyekeztem látogatni,
megismerkedtem lassan a legaktívabbakkal, hiszen ismerőseim eddig a buszon
velem együtt munkába járókból került
ki. Azóta már aktív tagja vagyok a helyi
Nyugdíjas Klubnak, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek, a helyi táncos, mozgásos foglalkozásoknak is, melyet a Kastély
szervez.
Megtapasztaltam, milyen színvonalas,
gazdag kulturális élet van itt, s aki akar,
itt megtalálhatja a szórakozását, értelmes szabadidő eltöltését.
– Hogyan talált rá a népdalkörre, vagy
a népdalkör talált önre? Miként lett az
egyesület elnöke?
– 2011-ben egy utcabeli népdalos invitálására léptem be az akkor Guba Lászlóné, Irénke által vezetett Rozmaring
népdalkörbe, ahol örömmel fogadtak.
Végre gyakorolhattam a közös éneklést,
ez foglalkozásom elengedhetetlen készsége is. De hamarosan kiderült, egyéb
készségemre is szükség van itt, mert
Irénke megvált egyesületi, kórusszerve-

zői feladataitól, tagságától . Nem talált a
közösség más, ezt elvégezni tudót. 2012től így, immár leghosszabb ideje, nyolc
éve vagyok a egyesület elnöke.
Sok sikeres pályázat, aktív szervező munka, több nagy rendezvény van mögöttem
(Kodály-est, Az őszi napsugár ereje; Jót,
s jól rendezvény, Dalostalálkozók, Népzene-Néptánc Gála, 25 éves jubileum,
Egészséges életmóddal kapcsolatos közösségi rendezvények szervezése, stb.)
– Nyolc év alatt rengeteg fellépésük
volt, sok új taggal bővültek. Mit tart legnagyobb sikerének?
– Sikerünknek tekintem, hogy a Rozmaring Népdalkör nem veszített közösségi
népszerűségéből, huszonhárom tagunk
van, férfiak, nők vegyesen. Évente tíz-tizennégy fellépésünket szép új ruháinkban javarészt településünkön kívül teljesítjük Orosz Gábor zenetanár, sokoldalú,
népzenében is jártas, profi karvezetőnk
vezetésével, két citerás kíséretével, és
sok szép dalcsokor bemutatásával.
Tagjaink között alapítók is vannak még,
de örömmel csatlakoznak folyamatosan
hozzánk új érdeklődők is, a legidősebbeket pedig szeretettel búcsúztatjuk.

A Kun Attiláné alapította Rozmaring Női
Kart – ma Rozmaring Népdalkört – hos�szú működése alatt hat karnagy vezette a
sikeres minősítők díjai felé, nem engedve
a hiteles forrás minőségi tolmácsolásából.
– Különleges év az idei, hiszen a népdalkör immár harmincadik születésnapját
ünnepli. Mivel készülnek, ünnepelnek?
– Valóban, 2020-ban 30 éves a Rozmaring Népdalkör. Jubileumi műsorunkat
baráti népdalkörökkel, az életünket meghatározó csoportokkal, személyekkel,
érdeklődőkkel szeretnénk megtartani
szeptember 19-én 16 órától a Spotközpontunk nagy színpadán, szabad térben,
a biztonsági szempontok legnagyobb
figyelemmel tartásával. Ide és a népdalköri próbákra (hétfőnként 17 órától a
Bárczay Kastélyban), valamint tagjaink
sorába (30/374-5757) minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Legnagyobb reménységünk, hogy az alapítók szándéka szerint,- a változó körülményekhez rugalmas alkalmazkodással
- tovább viruljon a Rozmaring Népdalkör,
s adhassa át a birtokolt népdalkincseit
minél szélesebb korosztálynak, és hogy
az együtténeklés örömét minél többen
megtapasztalhassák.
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Élhető város, szebb környezet, civilként a testületben
Macsuga Roland képviselőúrral beszélgettük
– Ön első alkalommal lett önkormányzati képviselő, hogyan
élte meg ezt?
– Nagy öröm volt számomra, hogy ilyen sok felsőzsolcai választópolgár bizalommal volt irántam és rám szavazott. Megtiszteltetésként éltem meg a megválasztásomat, és igyekszem rászolgálni a megelőlegezett bizalomra, felelősségteljesen végzem
képviselői feladataimat.
– Hogyan tudja képviselői munkáját összeegyeztetni a civil foglalkozásával? Ráadásul úgy tudjuk, közösségi munkát is végez.
– Rugalmas munkaidőben dolgozom, és próbálom úgy szervezni, hogy mindkét pozícióban helyt tudjak állni. Igyekszem minden önkormányzati és civil rendezvényen részt venni, ahová
meghívást kapok. Fontos számomra a város, illetve a környezetünk, így minden olyan eseményen részt veszek, ahol ezért,
illetve a város szebbé tételéért tudok tenni például szemétszedés, faültetés.
– Milyen feladatokat kapott a képviselő testületben?
- A képviselői feladatokat eddig csak részben ismertem, most
azonban mélyebben beleáshatom magam a munkába, részt vehetek a helyi döntések meghozatalában, bizottsági feladataim
révén a rászorulók megsegítésében. Mindig is szívesen hallgattam meg az embereket, a zsolcai embereket, és most alkalmam
van tenni is értük. Két bizottságnak is tagja vagyok, szavazataimmal szeretném a jó döntéseket elősegíteni a város és az itt
lakók érdekében.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– A választási eredmények megszületése után sok gratulációt,
biztatást kaptam mind a zsolcai lakosoktól, mind az étterem

vendégeitől. Nagyon jólestek a bátorító szavak, úgy érzem, fontos feladataim vannak a jövőben. Továbbra is tervem a testület
munkájában való aktív részvétel, és meghallgatom a zsolcai embereket, ahogyan eddig is. Célom, hogy az emberek elégedettek
legyenek, illetve a város élhetőbbé és szebbé tétele.

Felsőzsolcán is elindult a bajnokság
Matlyák József összefoglalója
Felnőtt csapatunk élén edzőváltás történt Sándor
Zsoltot Szala Ákos váltotta a kispadon. A keret viszonylag korán összeállt a vírushelyzet után. Fiatal,
de rutinnal rendelkező játékosokat tudtunk igazolni.
Első részcélunkat elértük, kijutottunk a magyar
kupa főtáblájára, hiszen fölényes győzelmet arattunk Bőcs csapata ellen. A csapat minden hétvégén győzelemre esélyesen lép pályára.
U17-es és U19-es csapatunk augusztus végén rajtol a bajnokságban, ahol mindkét alakulat a dobogót célozza meg.
A nyári játékosmozgás a BTE Felsőzsolca felnőtt
csapat keretében:
Érkezett: Csattos Csaba (Sajóbábony), Illés Gábor
(Hidasnémeti), Galambvári Gergő (Tiszaújváros),

Burka László (Mezőkeresztes), Pető Gergő (Diósgyőr), Sebestyén Gergő (Mezőkövesd).
Távozott: Boczki Attila befejezte, Borai Szabolcs
(Sajóbábony), Bóna Gergő ( Nyékládháza), Hegedűs Csaba (Szuhogy).
Utánpótlás csapataink is elkezdték az edzéseket.
Szeretném bemutatni a korosztályos csapatainknál dolgozó edzőket is.
U19: Szala Ákos-Cservenyák Ádám
U17: Gulyás Dénes-Cservenyák Ádám
U16: Cservenyák Ádám
U13/U14: Szabó Ádám
U11: Vinga Roland-Matlyák József
U9: Kovács Szilárd
U7: Matlyák József

A BTE Felsőzsolca
csapata várja a focizni
szerető gyerekeket
korosztályos
csapataiba!
Jelentkezni a következő
telefonszámon lehet:
0630/567-1797
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A Felsőzsolcai Halmok
Kun Attiláné írása
Felsőzsolcáról Onga felé haladva, egy kis emelkedőn felkapaszkodva láthatunk két dombocskát, egy kisebbet és egy nagyobbat. Persze, nem olyan kicsik azok, egyenként kétszáz, illetve
kétszázötven métert kell sétálni, ha meg akarjuk kerülni őket,
ami igazán nem sok. Felkapaszkodni sem nehéz, ha valaki elszánná magát, mindössze öt - hat méterre emelkednek ki a művelt területből. Mindkét halmot egy körkörös árok veszi körül,
ami körülbelül három méter mély. A halmok tetején kráterszerű mélyedések vannak, melyek a szájhagyomány szerint akkor
keletkeztek, amikor a II. világháborúban a visszavonuló német
csapatok egy-egy harckocsit ástak be a stratégiai magaslat tetejébe.

tűntek, lekoptak vagy beszántódtak, belesimultak a tájba.

Régi katonai térképek ezt a helyet Geszteihegynek nevezik, néhol Ongai Halmok néven szerepel, mert Ongához is közel esik,
de a jelenkori hivatalos neve Zsolcai Halmok. Felsőzsolca közigazgatási határain belül vannak.

A vas- és bronzkorból számos ilyen halom maradt ránk. Kunhalmoknak, hunhalmoknak nevezik őket. Az ázsiai sztyeppéken
kurgán a nevük. Rendkívül értékes természeti, kultúrtörténeti
és régészeti lelőhelyek. Magyarországon éppen ezért először az
1963. évi 9. törvényerejű rendelet, majd az 1966. évi LIII. törvény természetvédelmi oltalom alá vette őket. Elkészült egy
nyilvántartási klaszter is. Az Alföldön a számukat negyvenezerre
becsülték. Mára sajnos ez jelentősen megcsappant, a védelem
ellenére mintegy 1550-et tartanak számon. A folyószabályozások, a nagyüzemi mezőgazdasági művelés, a felgyorsult tájalakítási munkák, vonalas ráépítések mind-mind veszélyeztetik
ennek a kulturális hagyatéknak a jövőjét. Mindközül legkártékonyabb az emberi tudatlanság, a halmok geológiai és történeti
értékének fel nem ismerése. Így esett áldozatul a püspökladányi kurgán, melyet egy hídépítéshez egyszerűen elhordtak, valamint a kisújszállási, amit egy útépítésnél kettévágtak. A zsolcaiak szerencsére még épek. Legyünk rájuk büszkék. Megőrzésük a
mi feladatunk, és az utánunk jövőké.

A Zsolcai Halmokról az első komoly publikáció 2008-ban jelent
meg, amikor is a Debreceni Egyetem kutatói végeztek itt alapos,
korszerű mérési és kutató munkálatokat.
A halmok keletkezése honfoglalás előtti. Korábbi régészeti leletek alapján korukat két és fél - háromezer évesre becsülték.
Szén- és radiocarbon kormeghatározás alapján i.e. V. - IV. században épült emberi alkotások, azaz vaskori szkíta építmények.
Funkciójuk alapján ezek lehettek temetkezőhelyek, sírdombok,
őr- vagy határhalmok, lakódombok. Tekintettel négy-ötezer
éves korukra, valószínű, hogy minden ilyen funkciót betöltöttek már. Magnetométeres vizsgálattal öt - tíz méter átmérőjű
kisebb halmok sokaságát mutatták ki köröttük, melyek már el-

Egyes források a Zsolcai Halmokat Magyarország legértékesebb
halompárjának nevezik. Az Alföld és a Bükk déli lejtőinek találkozásánál, a Sajó és a Hernád hordalékos teraszán taláhatóak.
A legészakibb halmok az úgynevezett bolygatott halmok, mégis
viszonylag épségben megmaradtak. Anyaguk értékes, kiemelt
természeti védelem alatt álló löszgyep. A Halmok növény- és
állatvilága rendkívül gazdag, ritka, védett fajokat is megtalálhatunk rajta. Mintegy száz növényfaj, és közel háromszáz állatfaj
- rovar, pókféle, csigák, lepkék és rágcsálók, apró emlősök - élőhelye.

Nemzetközi vállalatcsoport magyarországi vállalata, a Ravaber Hungary Kft. Alsózsolcán épülő
kőzetgyapot szigetelő anyagot gyártó üzeme pályázatot ír ki az alábbi állások betöltésére:
Minőségügyi (labor) technikus

Villamos karbantartó

Vezérlőtermi gépkezelő

Elvárások: Középfokú műszaki szakmai végzettség,
számítógépes ismeretek, gyors, pontos és igényes
munkavégzés. Jó helyzetfelismerő, elemző, problémamegoldó képesség, kommunikatív, magabiztos,
együttműködő, Jó döntéshozó, szervező személyiség.

Elvárások:Villanyszerelői szakképzettség, villamos
rajz olvasási készség, egyéni munkavégzés, problémamegoldó képesség, pontos, megbízható, precíz
és gyors munkavégzés.

Elvárások: Műszaki szakmai végzettség, pontos,
megbízható, együttműködő személyiség, határozott, magabiztos fellépés, gyors, precíz, igényes
munkavégzés.

Feladatok: Gyártósori vezérléstechnikai, és szabályzó berendezések karbantartása, váratlan elektromos üzemzavarok elhárítása, a karbantartási és
üzemviteli beavatkozások, felhasznált alkatrészek,
naprakész dokumentálása, megelőző karbantartási feladatok elvégzése, gyártósor villamos eredetű
állásidejének minimalizálása, kapcsolószekrények
építése, telepítése.

Feladatok: A rendelkezésre álló berendezést vagy
üzemi területeket működteti és végrehajtja az
üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeket. Működteti, és a helyszínen ellenőrzi a gyártó berendezéseket. Figyeli a gyártási körülményeket, a berendezést és a vezérlő rendszereket. Üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokat végez, pl. helyszíni ellenőrzések, berendezések előkészítése, minták, stb.

Előnyt jelent: Irányítástechnikai ismeretek (Siemens S7 PLC), digitális és analóg jeladók ismeret,
szabályozott szelepek, villamos hajtások, frekvenciaváltók ismerete, elektrikus szakképzettség.
Munkaidő: három műszak folyamatos munkarend
(06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00)

Végrehajtja és dokumentálja a gyártásközi minőségellenőrzési feladatokat. A gyártással kapcsolatosan
felmerülő problémákat és eltéréseket megoldása.
Napi és tervezett karbantartási feladatok végzése.
Munkaidő: három műszak folyamatos munkarend
(06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00)

Feladatok: A gyártott termékek laboratóriumi ellenőrzése (műszeres) a meghatározott vizsgálati
módszerekkel, gyártásközi ellenőrzés, mintavétel,
mérések támogatása, végrehajtása. Az elvégzett
mérések eredményeinek gyors, precíz dokumentációja, adatbázis készítése, az eredmények kiértékelése adott minta alapján (elvárt szintű döntés
a termékek megfelelőségéről) A nemmegfelelőségek kezelése az előírások alapján (dokumentáció, időben történő kommunikáció, egyeztetés a
résztvevőkkel, társosztályokkal, a döntéshozatal
előkészítése). A használt laboratóriumi eszközök
napi szintű ellenőrzése, kalibrálása, auditokra való
felkészülés támogatása.

Amit ajánlunk: Kimagasló bérezés, cafetéria, munkába járás támogatás
Munkavégzés helye: Alsózsolca
Jelentkezés az állásra: A fényképes, fizetési igénnyel megjelölt önéletrajzokat az adrienn.blasko@ravago.com e-mail címre várjuk.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Mesés Családi Nap

Farkas Tünde könyvtárvezető beszámolója
Az utóbbi hónapokban a személyes találkozások és beszélgetések helyét átvették az online felületek, a nagy rendezvényekből szűk családi programok lettek. Lassan mégis visszaáll a régi
rend, újból találkozhatunk, újból együtt lehetünk.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Nő A Harmónia
Család és Karrierpont és a Felsőzsolcai Babusgató Baba-Mama
Klub szervezésében mesés családi napra hívtuk a kicsiket és nagyokat.
A családi rendezvényt Szarka Tamás Polgármester Úr és Brosch
Andrea, a Nő a Harmónia Család és KarrierPont szakmai vezetője nyitotta meg.
Az izgő-mozgó gyermekeket mosolytornára invitáltuk, majd buborékshow varázsolta el őket. A Kámfor Zenés Bábszínház marionett előadása szórakoztatta a gyermekeket. A mesés játékligetben kézműves foglalkozásra, arcfestésre, csillámtetoválásra
várták a gyerekeket. Az érdeklődők megtekinthették a Babusgató Baba-Mama Klub foglalkozásain készült fotókból összeállított „Játszom egyre, körbe-körbe” című kiállítást. Bubutimár
Éva keramikus művész alkotásai pedig önfeledt utazásra hívtak
mindenkit. Ezek a kerámiák varázslatos tárgyak. Sárból, földből
gyúrták, korongozták, mázazták, égették őket. A szín élet, egy
boldog világ, a máz, amely befedi az agyagedényt, végérvényesen meghatározza a tárgy személyiségét.
Felsőzsolca vándorbölcsője továbbvándorolt a Heffner családhoz, ahol az új családtag érkezését várja. A bölcsők vándorlása a
kapcsolatok erősítésének és a közösségteremtésnek is az eszközei.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület nagymamái házi finomságokkal várták a családokat.
Az „Élet a karantén után” kerekasztal beszélgetés vendégeivel,
dr. Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológussal, Bubutimár Éva
keramikusművésszel, Horváth Endre zenésszel és a Babusgató
Baba-Mama Klub tagjaival beszélgettünk karanténról, reményről, a családról, nehézségekről, megoldásokról. Ez alatt a néhány hónap alatt is tapasztalhattuk, hogy a család nagyon fontos szerepet tölt be minden ember életében, és fontos szerepet
tölt be a társadalomban is. A családnak különleges szerepe van,
hiszen generációkon keresztül örökíti át az értékeit, normáit, viselkedési szabályait.

Egy vándorbölcső útrakel!

Farkas Tünde könyvtárvezető, a Babusgató Baba-Mama Klub vezetőjének írása
„Szeretnék egy zugot gyermekem szívének tündérvilágában.
Tudom, hogy a csillagokkal beszélget, és az ég lehajol hozzá, hogy megsimogassa: szelíd felhők és szivárványok szórakoztatják.”
/Rabindranath Tagore/

Gyakran őrizgetünk olyan tárgyakat, amelyeknek történetük
van. A régi időkben a hagyomány szerint a kisgyermekeket leginkább bölcsőben altatták. Főleg faluhelyen, miután a gyermek
kinőtte a bölcsőt, és egy másik családban egy új családtag világrajövetelét várták, már az ő számára készítették elő a ringó
fekhelyet.
A 2009-ben Prof. Dr. Kopp Mária által alapított Három Királyfi,
Három Királylány mozgalom felhívása hozta felszínre Czotter
András asztalosmester emlékeinek mélyéről saját bölcsőjéről
felidézett gyermekkori élményeket, egy bölcső emlékét, amely
vörösfenyőfából készült és édesapja keze nyomát viselte. Az
emlékeket tett követte és a Mester erős tölgyfából készített új
bölcsőt, melyet felajánlott a mozgalomnak. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozva, ápolva új hagyományként indítottunk útjára
tavaly ősszel Felsőzsolca első vándorbölcsőjét, melyet a Babusgató Baba-Mama Klub szponzorok segítségével vásárolt meg. Az
első bölcsőt a Berdár család kapta meg.

„Magam sem gondoltam volna, milyen hasznos is lehet egy
ilyen bölcső. Mivel a második kisbabámmal voltam várandós,
a babaszoba berendezése már adott volt. A kiságy mellett egy
elektromos hinta is segítségemül szolgált a pici megnyugtatására, így nem gondoltam, hogy bármi mást be kellene szereznem. Ekkor jött a nagyszerű felajánlás, hogy a felsőzsolcai
vándorbölcső első tulajdonosai lehetünk. A bölcső tökéletes lehetőséget teremtett az altatásra. Néhány lökés után a kisfiunk
megnyugodott és jókat aludt. Ha felriadt, többször saját magát
is sikerült visszaringatnia az álomba. A bölcső jóval biztonságosabb, mint az elektromos hinta, mert jóval kevesebb volt az esélye a borulásnak. Az elmúlt időszakot figyelembe véve, én csak
javasolni tudom, hogy aki teheti, próbálja ki milyen nagyszerű
ez a nagymamáink által is szeretett bútordarab.” /Berdárné Serdült Szilvia/
A bölcsők a családoknál néhány hónapot töltenek, amíg az a
kisbabának kényelmes, majd továbbadjuk egy másik családnak,
ahova épp újszülött érkezik. Felsőzsolca vándorbölcsője már a
Heffner család új családtagját várja.
Vándoroljon a bölcső, hirdesse az új élet tiszteletét, adjon nyugalmat a gyermekeknek, szeretetet, örömet a családoknak!
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Önkormányzati fogadóórák

a 2020/2021. tanévtől
a nappali képzés mellett
esti gimnáziumi oktatást indít
Jelentkezés helye: Magister gimnázium
miskolc, szeles u. 71. (a búza tér közelében)
Jelentkezés:
telefonon: MINDEN NAP 10.00–15.00 óráig
személyesen: szerdánként 9.00–12.00 óráig

Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.
Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Dr. Pásztor Tünde, Rimán János önkormányzati képviselő:
szeptember 2-án 16-17 óra között
Széchenyi Sádorné, Macsuga Roland, Kassai Attila
önkormányzati képviselő: szeptember 9-én 16-17 óra
között
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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Állateledel kiskereskedés - megújulva megnyitottunk!
•
•
•
•
•
•
•
•

Száraz kutya és macska eledel
Fagyasztott nyers, hőkezelt, sült termékek
Száraz tészta
Jutalom falatok
Csonterősítő vitaminok
Szúnyoglárva akvárium halaknak
Teknőcöknek szárított hal
Nyúl és Tengeri malac dobozos eleség
Címünk: Bolyai János u, 6/B (Nemzeti dohánybolt mögött)
Szeretettel várjuk!

IMPRESSZUM

Javaslataikat, írásaikat,
hirdetéseiket az alábbi
e-mail címre várjuk:

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

vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu

A kiadványt szerkesztette:
Vincze Ágnes
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