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Címlapon
Felsőzsolca Város Önkormányzata húsvét közeledtével is gondolt a 
gyermekekre és felnőttekre, így a polgármester úr és a Felsőzsolcai 
Napközi Otthonos Óvoda dolgozói feldíszítették a város első tojásfá-
ját a Hősök terén, lehetőséget adva, hogy a fán mindenki elhelyez-
hesse a saját díszeit. Részletek a 6. oldalon.

Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai
Régóta várt projekt vette kezdetét
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Köszöntés
Boldog Anyák napját!

Az édesanya

Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
Mint mikor az anyja őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne,
Amennyit az anya meg ne érdemelne.

Anyák napja alkalmából Felsőzsolca Város Önkormányzata  
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Édesanyát,  
Nagymamát és Keresztanyát!

Szarka Tamás 
polgármester

Az Állomás utcán meglévő  
kerékpárút felújításával kezde-
tét vette a kerékpárút hálózat 
fejlesztés kivitelezése. A rég-
óta várt projekt több szakaszból  
tevődik össze.

Szarka Tamás polgármester  
tájékoztatása szerint az Állomás 
utcán a meglévő kerékpárút teljes 
körűen felújításra kerül. A terve-
zett kivitelezések közös pontja az  
Árvízi parknál található körforgalom.  

A fejlesztés e szakasza a körforga-
lomtól a Szent István utca – Sajó 
utca – Állomás utca szakaszán Alsó-
zsolca irányában a felüljáró kezde-
téig tart majd, mely a szakasz vége.  
 
A munkavégzéssel érintett szakaszo-
kon folyamatosan jelezni fogják a 
munkavégzést, ha forgalomkorláto-
zásra kellesz számítani.
A kerékpárút építés átnézeti hely-
színrajza megtekinthető a város 
weboldalán.

Közös szolgálaton a rendészet és a rendőrség 
Együtt dolgoznak a város biztonságáért

Közös közterületi járőrtevékenységet is folytat a rendészet és a rendőr-
ség városunkban a közrend és közbiztonság növelése érdekében. A közös  
járőrszolgálatok alkalmával intézkednek tömegközlekedési eszközön és  
megálló helyeken, a város közterületein, és ahol feladatorientáltan szükséges a  
megjelenésük. 

Ezen intézkedések a területek ellenőrzésétől, a figyelmeztetéseken, tájékoz-
tatás adásokon és a segítségnyújtásokon át, a szabálysértések szankcioná-
lásáig és bűncselekmény gyanú esetén történt beavatkozásokig terjednek.

Hétvégén is takarítják a játszótereket
Vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra!
A Felsőzsolcai GAMESZ folyamatosan fertőtleníti a játszótereket.  
Szarka Tamás polgármester továbbra is kiemelt feladatként jelölte meg a  
városüzemeltető számára az utcabútorok, játszóterek, kültéri sportesz-
közök rendszeres fertőtlenítését. Megérkezett a jó idő, így egyre többen 
látogatják a játszótereket és a kondiparkot, elengedhetetlen, hogy a  
lakosság biztonságosan használhassa ezeket az eszközöket is. A fertőtle-
nítéshez olyan szert használnak, ami semmilyen veszélyt nem jelent sem 
a gyermekekre, sem a felnőttekre. 

Fontos, hogy a játszótéri eszközöket a rendeltetésének megfelelően és 
csak a megfelelő korosztály – 14 éven aluli – használja. Sajnos előfor-
dult, hogy a nem megfelelő használat miatt hétvégén is takarítani kel-
lett az eszközöket. Kérik a lakosságot, hogy amennyiben rendzavarást 
tapasztalnak, azt jelezzék, és ha bármilyen rongálást észlelnek, akkor az  
Önkormányzati Rendészet az elkövetők ellen eljárást indít.
Vigyázzunk, hogy a gyerekek tiszta, biztonságos környezetben  
játszhassanak!



Elszállították a Trianoni emlékoszlopokat
Megkezdődött emlékhelyeink megújulása
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Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Felsőzsolcai Lokálpatri-
óta Kör megkezdte az emlékhelyeink felújítását. Március végén  
elszállításra kerültek az Összetartozás Emlékpark kopjafái, hogy a 
nemzeti összetartozás napján megújulva várják az emlékezőket.

Első körben a kis kopjafákat és a Nyikómalomfalvi emlékpa-
dot szállították az ipari parkban található cég műhelyébe, ezt 
követően április közepén került kivételre a központi kopja-
fa. A kopjafára utólag helyezett táblák eltávolítását követő-
en az alattuk lévő eredeti faragások is újra láthatóvá váltak.

A munkálatok elvégzésének határidejét 2021. május 31. napjá-
ban jelölték meg, a munkafolyamatok elvégzéséről fotó- és videó 
dokumentációt is készítenek. A korábban elszállított kopjafák idő-
közben elkészültek, ezek majd a központi kopjafával együtt kerül-
nek vissza eredeti helyükre. Az emlékpark területén egy informá-
ciós tábla is kihelyezésre került, mely a munkálatokról tájékoztat.

Padka javítási munkálatokat végzett a Bólyai 
utcán és a Liszt Ferenc utcán a Felsőzsolcai 
GAMESZ. A munkaterület környezetében a 
kivitelezési munka befejező fázisáig fokozott 
óvatossággal közlekedhettek csak az autó-
sok, elkerülve a kavicsfelverődések okozta 
problémákat és az esetleges baleseteket.

A Bólyai utcán a kézilabda pálya előtt  
található parkolót is felújították,  itt a par-
kolás továbbra is biztosított, viszont a  
kézilabda pályán a továbbiakban is tilos a 
parkolás! A tiltás megszegését az Önkormány-
zati Rendészet munkatársa szankcionálja.
 
Megértő türelmükért köszönetét fejezi ki a 
városvezetés!

Padka javítási munkálatok
A parkoló is felújításra került



A tavalyi akció sikerére tekintettel idén is meghirdette Felső-
zsolca Város Önkormányzata az Ültessünk virágot otthon!  
akcióját, melynek  keretében több mint százan igényeltek virág, 
illetve vetőmagot.

A program célja hogy az összes korosztályt megmozgatva, a  
fiatalok és idősebbek egyaránt hasznosan, biztonságosan tölt-
sék idejüket  otthon, kertjeikben, mégis a friss levegőn, miköz-
ben együtt  szépítjük Felsőzsolcát.

 „Az igényeket április 22-ig, a Föld napjáig vártuk a megadott 
elérhetőségeken. A tavalyi évben 80 igénylés érkezett, melyet 
idén sikerült megdupláznunk lakosságunk érdeklődésének 
köszönhetően” – mondta el Szarka Tamás polgármester, aki  
személyesen is részt vett a magok kérelmezők részére való eljuttatá-
sában.

„Nagyon örülök, mert így az újabb közös akciónkkal a lakossá-
gunkkal együtt, közösen építjük, szépítjük városunkat.”

Az akciót a jövőben is folytatni szeretnék, a virágos kertekről 
pedig várjuk a nyár folyamán a fotókat, melyeket a hírmondó 
későbbi számaiban meg is mutatunk.

HÍREK              4. OLDAL

Ültessünk virágot otthon! 
Nyárra ismét virágba borulhat a város

A húsvéti nyuszi idén is eljött!

Városunkban a Nagycsaládosok Egyesülete idén is fogadta a húsvéti 
locsolkodókat, akiket édességgel jutalmazott. A locsoló versmondó 
gyermekek között egy kis barkafa is kisorsolásra került. 

Őrizve a néphagyományokat idén sem szakadt meg a locsolkodás 
a kislányok nagy örömére, akik nagyon készültek. A locsolkodás a  
pandémia szabályainak betartásával történt - írta szerkesztőségünk-
nek a Nagycsaládosok Egyesülete.

Virágosítás az óvodában is
„Beültettem kiskertemet”- énekelték az óvoda dolgozói, 
miközben elvetették az önkormányzat által adományozott 
virágmagokat. Hamarosan a kikelt virágpalánták szétülte-
tését már közösen végezhetik az óvodába járó gyerekek-
kel, ehhez már a kis kerti szerszámokat is előkészítették.

„Az udvar szépítése, a növények gondozása 
nem csupán a Föld napján fontos, hanem egész évben. 
Szeretnünk és óvnunk kell a környezetünket, a Földet!”- 
mondta az ültetést követően Mag Zsolt Sándorné óvodavezető.
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Interjú Varga Krisztinával 
Amikor a jószándék és a lendület találkozik
Ön a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanít, és  
március 16-án volt a doktori védése, ami summa cum laude lett.  
Három gyermek mellett mindez nem lehetett könnyű. Hogyan sike-
rült összeegyeztetni a felkészülést a munkával és a családdal?
Azt gondolom, ehhez elengedhetetlenül fontos volt egy határidőnapló 
és a gondos tervezés. Természetesen így is adódtak váratlan helyzetek, 
amelyek során a férjem, vagy a mindig rendelkezésre álló nagyszülők 
siettek a segítségemre. A munkám is lehetővé teszi az előre tervezést, 
hiszen egyetemi oktatóként a féléves oktatási terv alapján tervezhe-
tővé válnak a családi programok is. Számomra a családi támogatás  
nélkülözhetetlen a hivatásom gyakorlásához, és fordítva is így működik. 
Vallom, hogy a szakmai kihívások segítik azt a fajta kiteljesedést is, ami 
anyaként kamatoztatható a családi életben.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik, Budapesten járt  
egyetemre, mégis Borsod-Abaúj-Zemplén megyében talált otthonra. 
Mi hozta a megyébe, és mit szeret Felsőzsolcában?
Ugyan a férjemmel mindketten egy kisvárosból, Nyírbátorból szárma-
zunk, közelebbről Miskolcon ismerkedtünk meg. Budapesti közgazdasá-
gi tanulmányaim mellett politológiai képzésre jelentkeztem a Miskolci 
Egyetemre, és a városban töltött hétvégéken a térség is megfogott. 
Miskolcon indult el közös életünk, gyermekeink azonban Felsőzsolcán 
kezdték meg óvodai éveiket, később iskolai tanulmányaikat. Felsőzsol-
ca barátságos, nyitott város, ahol a közösség összetartó ereje is kézzel 
fogható.

A Campus Mundi ösztöndíj révén tanulmányúton járt az Atlanti- 
óceán partjainál, a FabLab konferencián, Santanderben. Mit kutatott, 
illetve, mit tapasztalt, tanult tanulmányútján?
Kutatásom elsősorban a társadalmi innovációs törekvésekre fókuszált, 
kiemelt figyelmet fordítva a közösség jólétét, életszínvonalát növelő jó 
példákra. Santander híresen innovatív város társadalmi szempontból is, 
így kiváló lehetőséget teremtett az ún. jó gyakorlatok feltérképezésére. 
A Fabrication Laboratory (FabLab) elnevezés egy olyan közösségi helyre 
utal, ahol a legalapvetőbb technológiáktól a legfejlettebbekig (pl. 3D 
nyomtató) minden fellelhető és kipróbálható a helyi lakosok számára. 
Globális hálózat, ahol játszani, alkotni, tanulni, mentorálni és feltalálni 
lehet, és kiváló példája a fiatalabb generáció oktatási támogatásának. 
Véleményem szerint ez a gyakorlat a helyi igények és feltételrendszer 
figyelembevétele mellett akár Felsőzsolcán is megvalósítható.

Férje, Varga Bálint a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja, zenetanár. 
Mielőtt gyermekeik, Fanni, Bálint,  és Liza megszülettek, szívesen 
utaztak. Mesélne nekünk arról, mely helyekre emlékszik vissza leg-
szívesebben?
A férjem a Miskolci Szimfonikus Zenekar kürtöse, korábban a Nyírbátori 
Koncertfúvószenekar tagja volt. Ott ismerkedtünk meg, hobbi szinten 
fuvolán játszottam. Ezzel a zenekarral nemcsak barátokra találtunk,  
hanem számos belföldi és külföldi utazáson részt vehettünk. Ezek közül 
mindig jó szívvel emlékezem vissza a belga, dán és holland utazásaink-
ra, ugyanakkor a legmeghatározóbb élményeim Franciaországhoz, ezen 
belül is Párizshoz kapcsolódnak. 

A szülői munkaközösség tevékeny tagjaként van rálátása, hogy hol, 
hogyan lehet segíteni a családoknak. Mit gondol, a mostani helyzet-
ben, milyen rendkívüli problémákkal kellett szembenézniük? 
A jelenlegi helyzet mindenki számára kihívást jelent, de különösen 
problémás a hátrányos helyzetű családok dolga. A járvány miatt tavaly 
és idén is bezártak az óvodák és iskolák, a hátrányos helyzetű gyerme-
kek számára gyakran az eszközök, az infrastruktúra sem áll rendelke-
zésre az online foglalkozásokhoz, tanításhoz. Ebben az óvodák, isko-
lák rendkívüli módon nyújtanak segítséget, nemcsak eszközök révén,  
hanem a pedagógusok kitartó, lelkiismeretes munkája által. Úgy  
gondolom, pontosan ezt az elszánt tenni akarást kell segítenünk mind-
annyiunknak, képességeinknek és lehetőségeinknek megfelelően.

Gyermekei által jól ismerik a szülőket, amikor tud, segít, nem vélet-
len, hogy Önt kérték fel, legyen a Felsőzsolcai Családokért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke. Mit gondolt, amikor megkeresték ezzel a  
hatalmas feladattal?
Megtisztelő és egyben hatalmas kihívás ez a feladat, amit örömmel  
vállaltam. A felkérés elfogadásában elsősorban személyes érdeklő-
désem motivált. Az alulról szerveződő társadalmi törekvésekben való 
részvétel, a hátrányos helyzetű közösségek támogatása, valamint az 

újszerű együttműködések ösztönzése gondolkodásmódomhoz nagyon 
közel áll. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik leghátrányosabb helyze-
tű járásából származom, önkéntesként részt vettem a járás településeit 
támogató fejlesztési folyamatokban. Elsősorban hátrányos helyzetű  
fiatalok pályaorientációjának segítésében működtem közre, ugyanak-
kor a hátrányos helyzetű családokat érintő más kihívásokkal is foglalko-
zom, amit Felsőzsolcán is szeretnék megvalósítani.

Az Ön számára is nagyon fontos a család, az összetartás. Az édesany-
ja Miskolcra költözött, hogy segíthessen, az unokáival lehessen, Bá-
lint családja Nyírbátorban él, de nagyon erős a kötelék, bár a covid 
miatt most csak ritkán találkozhatnak, többnyire online tarthatják a  
kapcsolatot. Hogyan élték meg, vészelték át az elmúlt egy évet? 
A családunk rendkívül összetartó, így nehezen alkalmazkodtunk a  
kialakult helyzethez, de természetesen az egészségünk védelmében 
megtettük. Szerencsére sokan vagyunk, szüleinkkel, testvéreinkkel és 
családjaikkal együtt, így azonban nem találkozhattunk, csak kisebb  
csoportokban. Ha személyesen nem is találkozhatunk gyakran, online 
napi kapcsolatban vagyunk, ez a mindennapok meghatározó része.

Az alapítvány a felsőzsolcai családok segítésére jött létre, mik a célja-
ik? Hogyan tudják a családokat támogatni? Mesélne nekünk a tervei-
ről, melyeket az alapítvány segítségével megvalósíthat? 
Az alapítvány elsődleges célja a település családjainak támogatása. 
Különböző igények, szükségletek jelentkezhetnek a családok életében, 
amelyre az alapítványunk nyitottan, rugalmasan kíván reagálni. Fő  
célkitűzésünk, hogy helyi szinten, helyi erőforrások igénybevételével, 
a közösség összetartó erejének segítségével minden kihívásra, igényre 
választ adjunk, legyen szó jótékonysági felajánlások átadásáról, tanács-
adásról vagy a családok harmonikus működését segítő programokról. 
Tematikus közösségi programokat tervezünk – ahogy a járványhelyzet 
engedi – igazodva a helyi családok elképzeléseihez, ahol lehetőség  
kínálkozik a tapasztalatcserére, egymás támogatására is.

A rengeteg munka és a család mellett mire marad ideje? Mivel tölti 
szívesen az idejét? 
Szívesen töltjük el időnket barátainkkal, akikkel rövidebb-hosszabb 
utazásokat is szervezünk. Mivel jelenleg ezekre csak korlátozottan van 
lehetőségünk, így hódolhatok az egyik kedves elfoglaltságomnak, az 
olvasásnak is. Ezen kívül a sport kapcsol ki, így az edzésnek is kijelölt 
helye van a napirendemben. Mégis, ha azt szeretném megválaszolni, 
mivel töltöm legszívesebben az időmet, egyértelműen a családi kártya- 
és társasjáték csatákat említeném.

Kérjük, a jövőben támogassa Ön is a Felsőzsolcai 

Családokért Alapítványt!
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Tojásfát díszítettek Felsőzsolcán - A játék sem maradhatott el
Kovács Anett beszámolója

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Felsőzsolca Város  
Önkormányzata ezen ünnep közeledtével is gondolt a város-
ban élő gyermekekre és felnőttekre. Több százéves hagyomány, 
hogy ilyenkor a lányok, illetve bárki, akinek kedve van, elkészí-
ti saját hímes tojásait és tojásdíszeket készítenek az emberek.  
 
A járványhelyzet miatt sajnos idén is elmaradtak a húsvéti ren-
dezvények, ám szerettek volna vidámságot vinni a lakosok életébe. 

Szarka Tamás polgármester és a Felsőzsolcai Napközi Otthonos  
Óvoda dolgozói feldíszítették a város első tojásfáját a Hősök terén  
Arra kérték a gyermekeket és felnőtteket, hogy ők is helyezzék el  
hímes, vagy egyéb technikával készített húsvéti tojásaikat a tojásfán, 
így erősítve a közösséget és díszítve a várost az ünnepek alatt.

„Az első közösségi tojásfa feldíszítésében az óvónők voltak segítsé-
gemre. A mostani kezdeményezés célja is a közösség erősítése volt, 
hiszen lehetőséget biztosítottunk lakosaink számára, hogy egyénileg 
is elhelyezhették díszeiket a fán” – mondta a polgármester, aki azt is 
elárulta, hogy a tojásfa különlegessége a közel 400 tojás dísz, valamint 
az, hogy a legfiatalabb díszítő egy egyéves kisfiú volt. 

Az ünnepi dekoráció most még fontosabb volt. Az óvónők 100 darab 
különböző méretű tojást festettek és helyeztek el a fán, aminek az 
ágán egy tojást gyűjtő nyúl is helyet kapott, a téren lévő kisfák környe-
zetét pedig fából készült nyuszi pár, és libák díszítették. Városunk első 
tojásfájáról és a szépen dekorált térről a TV2 Tények című műsorának 
nagypénteki adásában is tudósítottak.

A játék sem maradhatott el. Felsőzsolca Város Hivatalos Facebook ol-
dalának küldött messenger üzenetben várták a téren készült képeket 
a pályázó nevének megjelölésével. A beküldők részére polgármester 
úr adta át a Felsőzsolcás ajándékcsomagokat. 

Magyarországon 1964 óta minden  
évben április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján tartják a költészet napját. Erre 
az alkalomra évről évre rendezvények-
kel, irodalmi előadóestekkel, könyvbe-
mutatókkal készülnek. Ebben a nehéz 
időszakban is ugyanúgy szükség van a  
költészetre, mint minden más művészetre.  
 
Az idén a költészet napját online térben 
ünnepeltük Zsekov Éva Mónika hege-
dűművész „Szavakba bújt zene” című  
verses zenés előadásával. A bolgár 
származású művésznő zenei tanulmá-
nyait négy évesen kezdte Miskolcon.  
A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola elvégzése után tanul-
mányait 2001-től a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen folytatta  
hegedű szakon. Még ebben az évben 
megalapította a MaJa Vonósnégyest a ma-
gyar-japán kultúra ápolására, mellyel hét 
éven át számos rangos eseményen lépett 
fel. 2004-ben Kobayashi Ken - Ichiroval 
közösen játszott az MTA Dísztermében. 
 
2006-ban kitüntetéssel diplomázott, 
fellépett a londoni Royal Albert Hall-
ban, közreműködött kortárs zene-
szerzők szerzői estjén, és zenekarral  
Európa számos országában és Kínában is. 

Munkahelye a Miskolci Szimfonikus  
Zenekar, emellett a Camerata Miskolc, és 
a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai 
Egyesület tagja. Zenei publikációi meg-
jelentek a Desiré művészeti lapban és a 
MusiciansWho komolyzenei portálon. 
Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzata meghívására már többször 
fellépett városunk kulturális rendezvé-
nyein,nemzetiségi és városi ünnepsége-
ken.

Az idei költészet napi műsorához Móra 
Ferenc, Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor ma-
gyar költők verseit választotta, és Gyenes 
Klára felsőzsolcai költőnő Hajnali cserke-
lés című versét is újra előadta saját meg-
zenésítésben, hegedű kísérettel. A zenei 
betéteket a versek mondanivalójához, 
illetve az aktuális helyzet hangulatához 
igazította. Magyar fordításban énekelte 
A Paradicsom meghódítása című film egy 
részletét és Leonard Cohen Hallelujah 
című dalát.

A magyar költészet napja alkalmából ké-
szült online előadás a Városi Könyvtár 
közösségi oldalán került megosztásra, 
láthatták a ZsolcaTV 15. heti adásában és 
bármikor megtekinthetik weboldalunkon, 
a www.felsozsolca.hu oldalon. 

Költészet napja – Szavakba bújt zene
Kulturális beszámoló
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A 90 éves Borbély Bertalannét és Vágási Ferencet köszöntötték Felsőzsolcán
Kovács Anett összefoglalója

Március 23-án Borbély Bertalannét és Vágási Ferencet köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó Péter jegyző. Mindkét 
lakosunkat szeretteik körében, otthonukban tisztelte meg a jeles napon a város 
vezetése, akik Magyarország Kormánya, valamint Felsőzsolca Város Önkormány-
zata emléklapja mellett az önkormányzat ajándékát is átadták, tiszteletük és 
megbecsülésük jeleként.

Margit néni izgatottan várta a mai napot, és elárulta, rokonai a születésnapját 
megelőző hétvégén lepték meg őt látogatásukkal, melynek szintén nagyon örült.
Szirmabesenyőn, vallásos családban nevelkedett két testvérével. Szülei régen 
meghaltak. Férjével, aki özvegyember volt egy gyermekkel, 1960-ban kötöttek 
házasságot. Felsőzsolcán először albérletben laktak, majd 1961-ben kezdtek 
építkezni és december 24-én megszületett közös gyermekük, Zoltán. Férje a  
kohászatnál dolgozott, öntődarusként, 60 éves korában hunyt el. A 36 éve  
özvegy Margit néni büszke családjára, unokáira. 

„Örülni kell az életnek, főleg szerető családban, ami a mai világban 
megfizethetetlen. Örül az ember ennek a szép kornak, van az élet-
ben öröm is, szomorúság is, de én mindig azt mondom, hogy így 
kell elfogadni, ahogy jön”– mondta mosolyogva. Margit néni szeret  
mozogni, a kertben tevékenykedni, és már nagyon várja a jó időt, hogy végez-
hesse a kerti munkákat. 

Vágási Ferenc, vagyis Feri bácsi tősgyökeres Felsőzsolcaiként, a koronavírus  
járvány miatt szűk családi körben ünnepelte születésnapját.
Feri bácsi már esztergályos tanulóként kitűnt kollégái közül újításaival a DIMÁ-
VAG-nál. Több bekezdésű csavarok gyártásával és hatékonyságnövelő ötleteivel 
jóval meghaladta a napi norma termelékenységét. Szabadidejében az akkor 
népszerű Pannónia és Danúvia motorok javításával foglalkozott, később már a 
Mercedes autók specialistájaként ismerték a környéken. Letette a mestervizsgát 
autószerelésből és több mint 20 évig otthoni műhelyében dolgozott. A 90-es 
évek elején a DIGÉP privatizációja során vásárolt szerszámgépeket, melyeket az 
új, nagyobb műhelyében állított munkába.

Elsősorban motorok felújítását végezte, de egyéb feladatokat is teljesített. 
Rendkívül kitartó és szorgalmas munkájával kivívta sok ember megbecsülését. A 
2008-2009-es gazdasági válság nagyon visszavetette a megbízásokat. A 2010-es 
árvízben az egész műhely víz alá került, és mivel már az egészsége sem volt a 
régi, ezért eladta a gépeket. 2014-ben nagy tragédia érte a családot, mert elve-
szítette szeretett feleségét. Házasságából két fia és egy lánya született. Felesé-
ge elvesztése óta lánya viseli gondját és próbálja visszaadni azt a sok törődést,  
szeretetet, amit ő egész életében a családjának adott. Öt unokája és négy dédu-
nokája gyakran látogatja. Most nyugdíjasként is nagyon tevékeny, sokat mozog, 
kertészkedik és rendezgeti szerszámait.

Születésnapjuk alkalmából jó egészségben töltött, hosszú életet kívánunk!

„Tisztítsuk meg az Országot!”
Tegyünk a környezetünkért
Felsőzsolca Város Önkormányzata az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „Tisztítsuk meg 
az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírásra benyújtott sikeres  
pályázatának köszönhetően 19.299.975,- Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült.

A projekt által a település környezetének tisztaságáról és rendben tartásáról, 
valamint a környezet- és természetvédelemről kíván gondoskodni a városve-
zetés 8 darab kamerával és 1 darab sorompóval. A hosszú évek óta gondot 
okozó - a hulladékot illegálisan lerakók ellen folyamatosan küzd az önkor-
mányzat. A város lakói által kedvelt Sajó-part menti gáton, a Sajó-parton,  
valamint a település bizonyos pontjain megjelenő illegális hulladék elhelye-
zése elleni küzdelem az egyik legnagyobb kihívás. A köz- és magánterüle-
teken, utak mentén lerakott szemét mennyisége egyre nő, amely elcsúfítja 
és károsítja a környezetet. Egyes hulladékfajták akár fertőző betegségek ve-
szélyforrásai is lehetnek. 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának határozott szándéka, hogy visszaszo-
rítsa és szankcionálja az illegális szemétlerakást a településen, valamint 
megakadályozza a lerakott hulladék újraképződését. Ennek érdekében a  
Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet munkatársa feladat- és hatáskörében 
ellenőrzi a közterületeken a jogszabályban előírt kötelezettségek megtar-
tását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményez. Munkájához nagy se-
gítséget jelentenek az állampolgári bejelentések, valamint a már meglévő 
és az újonnan telepítendő térfigyelő kamerák felvételei. A projekt kereté-
ben elhelyezésre kerülő újabb kamerák lefedik a város kritikus pontjait és a  
megelőzés szempontjából is kimagasló szerepet töltenek be.

A területek megtisztítása és a hulladék elszállítása után a környék tisztántar-
tása a cél, melyhez nagyban hozzájárul a megvalósuló kamerarendszer. Az 
itt élő lakosok és letelepedni vágyók számára rendezett, élhető, egészséges 
település kialakítása, üzemeltetése az egyik legfontosabb prioritás.
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Nótások karanténban
Ismerjük meg a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportját

A Magyar Nóta  immár kétszáz éve elmaradhatatlan része a  
családi rendezvényeknek, lakodalmaknak, születésnapoknak, ám az 
utóbbi egy évben sok minden változott. 

A járvány minden közösséget kedvezőtlenül érintett, így van ez az 
Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettel is, hiszen az elmúlt évben csupán 
néhány rendezvényüket tudták megtartani. Ilyen különleges alkalom 
volt, amikor az  egyesületen belül működő Magyar Nótaszerzők és 
Énekesek Észak-Magyarországi csoportja, figyelemmel a járványhely-
zetre a sportpálya kézilabda színpadán nagyszabású magyar nóta és 
operett délutánt tartott a jelenlévők hatalmas örömére. 

A nótacsoport 2007-ben alakult, s azóta évente 2-3 nagy magyarnóta 
és operett gálát szerveztek. Énekeseik fellépnek az egyesület rendez-
vényein is: Nőnapon , majálison, farsangi bálokon, szüreti felvonulá-
son, városnapon, és városi ünnepeken is találkozhattunk már velük.

Két legnagyobb rendezvényük az anyák napi műsor és az őszi gála, 
melyeken akár 3-400 nótakedvelőt szórakoztatnak. Meghívásukra 
szerepelt Felsőzsolcán a  Dankó rádió is, mely eseményen több mint 
800 fő vett részt. A magyar nóta, a népdal és az operett iránti igény 
napjainkban is töretlen, ezt mutatja az is, hogy rendezvényeiket min-
dig nagy érdeklődés kíséri. Közönségük a helyiek mellett, Miskolcról, 
a környező településekről érkezik, többségük már visszatérő, törzskö-
zönség.

A Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoport-
jának énekesei Felsőzsolcáról, Alsózsolcáról, Szikszóról, Miskolcról, 
Debrecenből, Egerből, Hajdúnánásról, Kazinzbarcikáról, Monokról ér-
keztek. Néhányukkal rendszeresen találkozhatunk a Dankó rádióban, 
a Duna TV műsorán.
A csoport előadásain  a nagy tiszteletnek örvendő, országos hírű  
Miskolci Balogh Zoltán és zenekara adja a zenei kíséretet.

Rendezvényeikre rendszeresen hívnak vendégeket, színészeket,  
országos hírű operett- és nótaénekeseket, hogy ezzel még külünlege-
sebbé tegyék előadásaikat. 

A nótacsoport tagjait is rendszeresen hívják az ország különböző nó-
taegyesületei vendégszereplésre és tartják a kapcsolatot a határon túl 
élő és szereplő nótaénekesekkel, szervezetekkel is.

A pandémia miatt új lehetőségek, új utak kellettek a csoport életé-
ben is, ezért az internet adta lehetőségek kihasználásával ez év január 
végén kezdeményezték egy nótatörténeti sorozat összeállítását.  Ezzel 
kéthetente az éter hullámain találkozhatunk. Beszélgetések, előadá-
sok, ének hangzik el, „Nótások karanténban” címmel. 

Műsoraikban a következő feldolgozott témákat ismerhetjük meg:
- A népies műzene a 16-18. században. Tiszta forrásból a népdal és a 
nóta kapcsolata. 
- A verbunk Bihari Jánostól egészen Rózsavölgyi Márkig.
- A nóta és az irodalom kapcsolata.
- Az első nótaszerzők művei és munkássága, például Egressy Béni,  
Simonffy Kálmán, Szentirmay Elemér.
- A magyar nóta virágkora: Dankó Pista, Radics Béla, Szabadi Frank Ig-
nác, Kralovánszky Mór és a többiek.
-   A népszínművekről Szigligeti Ede, Szigeti József, Csepreghy Ferenc 
dalainak illusztrálásával.
- Szűkebb környezetünk nótaszerzői, Reményi Hoffman Ede, Dóczy 
József művészete.

A témák közös feldolgozásában a csoport tagjai, Gáspár Anni,  
Bózsár Katalin, Simon Zsóka, Újvári Marika, Sarkadi László, Szabó Lajos 
előadóként , illetve hallgatóként vettek részt. A program szervezője és 
irányítója Fehér Attila, Németh Csaba és Siska András.

A csoport tagjain kívül online csatlakozott több, a nótatörténet iránt 
érdeklődő is , akik pozitívan értékelték a témák ily módon történő fel-
dolgozását. Az online munka mellett, ha a vírus okozta helyzet engedi, 
gőzerővel készülnek majd az őszi gálaműsorra. 

Addig is nótakedvelőiknek jó egészséget, mielőbbi nótás élményeket 
kíván az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő Magyar Nó-
taszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi Csoportja képviseletében 
Siska András és Fehér Attila.
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A Föld Napja alkalmából Felsőzsolca Város Önkormányzataegy közös programban való
részvételre hívja Önöket. 
 

A téma: Ön mit tesz környezetének megóvásáért?
 

VVárjuk ötleteiket, javaslataikat olyan megoldásokra, amelyek a szűkebb és tágabb környezetünk 
védelmét célozzák például az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés, a háztartási 
levegőszennyezés mérséklése, az ivóvíz-használat csökkentése terén. 
 

A beküldött ötleteket összegyűjtjük és megjelentetjük a Zsolcai Hírmondó
2021. júniusi számában,  amellyel ösztönözni szeretnénk a lakosságot
a környezettudatos gondolkodásra. 

Az első tíz beküldőt ajándékcsomaggal díjazzuk. 

Beküldés: kornyezetunk@felsozsolcaph.hu e-mail címre.
Beküldési határidő: 2021. május 20.

Mindannyian tehetünk a klímaváltozás ellen!
Tegyünk a környezetünkért

A több mint egy éve tartó, elhúzódó világjárvány, az április 
közepén tapasztalt, 30 centis havat hozó szokatlan hideg, 
az évről évre súlyos mezőgazdasági károkat okozó szélsősé-
ges időjárás, a fokozódó, egészségügyi problémákat okozó  
légszennyezés, csak néhány azokból a problémákból,  
amelyekkel meg kell küzdenünk, és csak a kezdete az előttünk 
álló évek, évtizedek nehézségeinek. 

Ma már nem lehet kérdés, hogy a klímaváltozás elleni fellé-
pés minden egyes ember felelőssége és feladata. 

A Föld Napja alkalmából Felsőzsolca Város Önkormányzata 
egy közös programban való részvételre hívja Önöket, mely 
program és felhívás ennek a felelősségnek a jegyében kerül 
meghirdetésre.

A téma: Ön mit tesz környezetének megóvásáért? 
Várjuk ötleteiket, javaslataikat a 
kornyezetunk@felsozsolcaph.hu e-mail címre!
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Szarka Tamás összefoglalója
Az elmúlt egy hónap eseményei

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról és az  
elmúlt egy hónap történéseiről Szarka Tamás polgármester 
tájékoztat.

Újra nyitottak az óvodák
A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendeletében megha-
tározottak alapján az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 
április 19. napjától megszüntetésre került. Újra nyitottak 
az óvodák, és az általános iskolák alsó tagozatos évfolya-
main megszüntetésre került a tantermen kívüli, digitális  
munkarend. A felső tagozatban még marad az otthoni, digitális  
alapú oktatás. A felső tagozatosoknak és a középiskolá-
soknak a rendes iskolai tanrend május 10-én kezdődik.  
Felsőzsolca Város Önkormányzata az online oktatásban 
résztvevő gyermekek, tanulók részére a továbbiakban is  
biztosítja a napi egyszeri étkeztetést igény esetén intézmé-
nyi gyermekétkeztetés keretében.

Megkezdődtek a padka javítási munkálatok
A Bolyai utca 1.-es szakaszán megújult az útpadka, és  
elkészült a kézilabda pálya előtti parkoló helyreállítása is. 
A Liszt Ferenc utcában szintén helyre állították a padkát és 
eltávolításra kerültek az árok szélén kinőtt fák, melyek már 
az útburkolatot is megrongálták. Az útkarbantartási munká-
latok tovább folytatódnak, a korábban elvégzett felmérések 
alapján ütemezetten történik a padkák, illetve a kátyúk beja-
vítása is. A javítási munkálatok a lakosság érdekében történ-
nek, ezért kérjük türelmüket és figyelmüket a kivitelezések 
során. 

Felújításra került a Felsőzsolcai rendőrörs épülete
A felújítás keretében gipszkartonozási munkálatokat  
végeztek, ezzel új helyiség került kialakításra. A meglévő  
garázs helyiségben a vízhálózat kiépítésére, bővítésére is 
sor került, továbbá új lámpatestek is felhelyezésre kerültek 
az épület belső és külső részén egyaránt. Ezeket a munkála-
tokat a Felsőzsolcai Gamesz végezte.

Értékesíti telkeit az önkormányzat
Önkormányzatunk két telket értékesített az elmúlt időszak-
ban fiatalok részére, akiket ezúton is köszöntünk városunk-
ban. Több befektetővel is folynak tárgyalások új építési tel-
kek kiosztásával kapcsolatban, melyben önkormányzatunk 
partner, hiszen célunk, hogy minél többen válasszák lakóhe-
lyül városunkat.

Megkezdődött a kerékpárút építése 
Első szakaszként az Állomás utcán, a meglévő kerékpárút 
felújítási munkálatainak kivitelezése kezdődött el, majd vár-
hatóan a Felsőzsolca felüljárótól haladva történik a kerékpá-
rút felújítása, kialakítása. A jelenleg megkezdett szakaszon a 
padka rendezés, valamint a kátyúk, út hibák kijavítása zajlik. 
A tervezett kivitelezések közös pontja az Árvízi parknál talál-
ható körforgalom. A körforgalomtól kerül ugyanis kialakítás-
ra az első, második és harmadik szakaszban a Szent István 
utca – Sajó utca – Állomás utca szakaszán Alsózsolca irányá-
ban a felüljáró kezdetéig, mely a szakasz vége. A kivitelezés 
alatt lévő felsőzsolcai kerékpárút szervesen kapcsolódik a 
Miskolcon tervezett kerékpárúthoz, melynek a nyomvona-
la a Kassai utcai új játszótér melletti gátszakaszig épül meg, 
ahol kapcsolódik majd a miskolci nyomvonalhoz. A miskolci 
projekt illetékesének tájékoztatása szerint várhatóan hama-
rosan ők is elkezdik a kivitelezési munkálatokat. A munka-
végzéssel érintett szakaszokon folyamatosan jelezni fogják a 
munkavégzést, valamint ha forgalomkorlátozásra kell majd 
számítani.

Sikeres pályázat segíti a hulladék felszámolását
Önkormányzatunk ismét sikeresen pályázott, így a „Tisztít-
suk meg az Országot!” projekt keretében 8 darab térfigyelő 
kamera kerül kihelyezésre. A cél az illegálisan elhelyezett 
hulladék lerakók felszámolása. A kihelyezendő kamerák se-
gítséget nyújtanak az esetleges tettenérésben és hatósági 
eljárás esetén bizonyítékul szolgálhatnak az illegálisan elhe-
lyezett hulladék lerakás tekintetében.

Tovább fejlesztjük a ZsolcaTV eszközparkját 
A tavaly elkezdődött elavult eszközök cseréjére és az  
eszközpark bővítésére irányuló beszerzéseknek köszönhető-
en a hónap közepén egy új adó gép került beüzemelésre, 
mellyel hatékonyabban és jobb minőségben tudjuk biztosí-
tani a ZsolcaTV műsorainak sugárzását.

A fejlesztésekkel tovább építjük városunkat. A lapzártát  
követő történésekről folyamatosan hírt adok a hivata-
los Facebook - oldalamon. Kérem, kövessék figyelemmel! 

Jó egészséget kívánok Önöknek!
Szarka Tamás
polgármester 
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Az Szja 1+1 százalékát idén is május  
20-áig lehet felajánlani az adóhivatalnál 
regisztrált civil szervezeteknek, valamint 
a technikai számmal rendelkező vallási 
közösségeknek és a kiemelt költségveté-
si előirányzat részére.

A rendelkező nyilatkozat elektroniku-
san, illetve papíralapon, postán vagy  
személyesen is benyújtható a NAV - hoz, 
a bevallás részeként, vagy akár önálló 
nyilatkozatként is a „20EGYSZA” lapon. 
Az egy plusz egy százalékról rendelkezni 
legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáfé-
réssel a NAV online kitöltő programjával 
lehet. Valamennyi lehetséges kedvez-
ményezett megtalálható  a NAV honlap-
ján. 

A korábbi évek gyakorlatával egyezően 
a munkáltatók továbbra is összegyűjt-
hetik a munkavállalóik 1+1 százalékos  
nyilatkozatát. Ebben az esetben legké-
sőbb 2021. május 10-ig kell lezárt bo-
rítékban átadni a munkáltatónak a nyi-
latkozatot, és a lezárt boríték ragasztott 
felületét a munkavállalónak saját kezűleg 
alá kell írnia. A vallási közösségek számára  
szóló nyilatkozatot a NAV automatiku-

san figyelembe veszi, amíg a felajánló 
újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy 
másik vallási közösséget, vagy a korábbi  
nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil 
kedvezményezett és a kiemelt költségve-
tési előirányzat számára viszont tovább-
ra is évente kell megtenni a felajánlást.

2021. május 20. a 2020-ra vonatkozó 
személyijövedelemadó-bevallás benyúj-
tásának és az adó megfizetésének határ-
ideje. 

A NAV a nyilvántartásában szereplő, a 
munkáltatói, kifizetői bevallásokban, 
adatszolgáltatásokban érkezett adatok 
alapján 2021-ben is külön kérés nélkül 
elkészíti a magánszemélyek adóbevallási 
tervezetét. 

Az éves személyi jövedelemadó bevall-
ható a NAV által elkészített adóbeval-
lási tervezet elfogadásával, kiegészíté-
sével és beküldésével, vagy önállóan  
benyújtott 20SZJA jelű nyomtatványon is.   

Ha Ön egyetért a NAV által készített  
adóbevallási tervezetben foglaltakkal, 
akkor további teendője nincs, a tervezet 

2021. május 20-án érvényes bevallássá 
válik. Ha nem ért egyet az adatokkal, 
akkor 2021. május 20-ig az eSZJA - por-
tálon javíthatja, kiegészítheti és beküld-
heti a bevallást, vagy ha nem rendelke-
zik ügyfélkapuval, akkor önállóan kell a 
20SZJA bevallást benyújtania.

Az áfás magánszemélyeknek, a mező-
gazdasági őstermelőknek és az egyéni 
vállalkozóknak önállóan kell bevallást 
benyújtaniuk, ehhez felhasználhatják a 
NAV által készített adóbevallási terve-
zetet. Esetükben a NAV által elkészített 
adóbevallási tervezet a bevallási hatá-
ridő letelte után nem válik bevallássá.

Az szja-bevallás intézhető elektroniku-
san, a NAV erre a célra kialakított webes 
felületén, a www.nav.gov.hu/nav/szja/
szja linken, az eSZJA - portálon, illetve 
a 20SZJA jelű nyomtatvány elektroni-
kus benyújtásával vagy papíralapon is, a 
20SZJA jelű nyomtatvány kitöltésével és 
postázásával.

Újra nyitottak a hulladékudvarok  
Hasznos információk a hulladékudvarok működéséről 

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási terü-
letén található hulladékudvarok 2021.
április 12-től a megszokott nyitvatartási 
rend szerint újra nyitva tartanak.

Az egészség és biztonság megóvása 
céljából kérik az alábbi óvintézkedések 
betartását: A hulladékudvar szolgáltatá-
sainak igénybevétele során az ingatlan-
használó köteles a szájat és az orrot elta-
karó védőmaszkot viselni. Amennyiben 
valamely ingatlanhasználó ennek nem 
tesz eleget, a hulladékudvar kezelője  
jogosult a hulladék átvételét megtagad-
ni. 

A beszállított hulladék pakolásáról és 
annak a hulladékudvarban történő el-
helyezéséről minden ingatlanhasználó-
nak magának kell gondoskodnia. Ehhez  
határozatlan ideig a hulladékudvar  
kezelője segítséget nem tud biztosítani, 

ezért az ingatlanhasználók számára java-
solják, hogy segítőt vigyenek magukkal. 

Valamennyi szükséges adat felvételére 
a személyes okmányok felmutatásával 
és adataik bediktálásával kerül sor. Az 
adatok rögzítése során kérik, az irodába 
történő belépés mellőzését. 

Az ügyintézés során az 1,5 méteres 
védőtávolságot szükséges betartani. 
Amennyiben az 1,5 méteres távolság 
nem tartható, a hulladékudvar kezelője 
jogosult ideiglenesen a hulladékudvar 
kapuját bezárni, az ingatlanhasználók-
nak sorra kerülésükig a kapun kívül kell 
várakozniuk. 

A hulladékudvarok nyitvatartási rend-
je MISKOLC I. (3527 Miskolc, József  
Attila utca 65. 4752/3 hrsz.), MISKOLC 
II. (3521 Miskolc, Bogáncs utca 0156/22 

hrsz.), és MISKOLC III. (3533 Miskolc, 
Lorántffy Zsuzsanna utca 33783/3 hrsz.) 
helyszíneken hétfőtől péntekig: 10:00 – 
18:00 óráig tart.

Újra megrendelhető a lomtalanítás!
A korábban megrendelt, de a  
járványügyi intézkedések miatt felfüg-
gesztett lomtalanítások végrehajtásá-
nak pontos időpontját ismét egyeztetni 
szükséges. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
sal kapcsolatos ügyeket telefonon a +36-
21/3500-111 telefonszámon, e-mailben 
az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
címre küldött elektronikus levélben, 
vagy postai úton a 3510 Miskolc, Pf. 
583. levelezési címre eljuttatott levélben 
is intézhetik.

ADÓZÁS 2021
Eddig lehet nyilatkozni az szja 1+1 százalékáról!
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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.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.

Minden gyermeknek
játékban és vidámságban gazdag 

gyermeknapot kíván
Felsózsolca Város
Önkormányzata!

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Felsőzsolcai  
Napközi Otthonos Óvoda alapítványait!

„Kéz a kézben” Alapítvány
Adószám: 18441581-1-05

Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43.

Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
Adószám: 18410356-1-05

Cím: 3561 Felsőzsolca, Park u. 3.


