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Hagyomány és haladás Felsőzsolcán.
Interjú Bodonyi Csaba főépítésszel a
városról, és annak jövőjéről.

Az önkormányzat karitatív kezdeményezéseivel támogatja a lakosságot.
Sikeres a városi kupakgyűjtő akció.

Pályázat! Egy életre szóló ajándék!
Facsemetét ajándékoz Felsőzsolca
Város Önkormányzata.
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Címlapon
A pandémia miatt a nagyobb farsangi mulatságok, bálok elmaradnak idén, szűkebb keretek között azért megtartják az óvodákban,
iskolákban. A gyerekeknek nem kellett lemondaniuk a jelmezekről a
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában sem, képünk a Park utcai
csoport egyik ilyen pillanatát örökíti meg.

Karitatív kezdeményezéseivel támogatja az önkormányzat a lakosságot
Sikeres a városi kupakgyűjtő akció

A decemberben kihelyezett
kupakgyűjtő, az oktatási intézmények, vendéglátóhelyek és
a lakosság közreműködésének
köszönhetően rendszeresen és
gyorsan megtelik.

Ebben a hónapban a közös
összefogásnak
köszönhetően Oláh Dénes és családja
támogatására szállította el az
önkormányzat az összegyűlt
kupakokat.

A lakosok megkedvelték a gyűjtőt, nap mint nap viszik a saját
kupakjaikat, amivel így nemes
cél elérését segítik, hiszen
betegek orvosi kezelésének
költségeihez járulnak hozzá.

Amennyiben segíteni szeretnének, a „Segítsünk együtt
Dénesnek” elnevezésű közösségi oldalon keresztül felvehetik
a kapcsolatot a családdal. Köszönjük támogatásukat!

Nem változik a 7-es busz vonala
Nem kerül bevezetésre az új menetrend

Az MVK Zrt. vezetőségével történő személyes egyeztetése alapján,
és a visszajelzések tekintetében márciustól nem kerül bevezetésre a
társadalmi egyeztetésre hirdetett menetrend tervezet, melyben a 7-es
vonal meghosszabbítására vonatkozó terv is szerepelt – tájékoztatta
szerkesztőségünket Szarka Tamás polgármester.
Ígéretet kaptam Veres Pál, Miskolc MJV polgármesterétől, hogy a
később bevezetésre kerülő vonalhálózat sem fogja a 7-es busz közlekedését a korábbi tervezet szerint érinteni – mondta a városvezető.
A későbbiekben is, bármely Felsőzsolcát érintő változási igény esetén
egyeztetni fognak a felmerülő kérdésekben.

Befejeződtek a burkolatjavítási munkálatok
Elkészült a Felsőzsolcai Kisállatrendelő melletti parkoló felújítása

A balesetek megelőzése érdekében végeztek burkolatjavítási munkálatokat a Felsőzsolcai Kisállatrendelő és a GAMESZ Műhely közötti parkoló területén, melynek idejére a parkoló ideiglenesen lezárásra került.
Az önkormányzat köszöni szíves türelmüket és megértésüket a felújítási
munkálatok miatti kellemetlenségekért.

Köszöntés

Szép hagyomány, hogy a 90, 95, 100 éves felsőzsolcai szépkorúakat
– ha az ünnepeltek kérik -, az önkormányzat nevében Polgármester
úr köszönti születésnapjuk alkalmából, és átadásra kerül nekik ez alkalomból Magyarország Kormánya és Felsőzsolca Város emléklapja.
Január 25-én, Kokrák Istvánt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából, Dr. Bobkó Péter jegyző kíséretében. A görögkatolikus templomba járók Pista bácsijáról, csak kevesen tudhatják, hogy Felsőzsolcán való letelepedését megelőzően Belgiumban élt és dolgozott, ott
kötött házasságot néhai feleségével.
A külföldön töltött évek alatt végzett munkájáért kitüntetést kapott.
A nyírségi kisfaluból nagy utat megtett Pista bácsi a 70-es évektől
városunk lakosa. A hazaköltözésüket követően, szorgalmának
köszönhetően, a munkában töltött évek után, itthon is kitüntették
kiváló munkájáért.
Isten éltesse Pista bácsit!
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Megkezdődött a felsőzsolcai idősek COVID-19 elleni oltása
A regisztrált lakosokat több helyen is oltják
Február 4-én megkezdték a felsőzsolcai idősek Pfizer vakcinával
történő oltását. Az oltásra regisztrált legidősebbek miskolci oltópontokon kapták meg a vakcinát. Az oltópontokra való eljutást a családok
bevonása mellett Felsőzsolca Város Önkormányzata is segítette.
Február 12-én a háziorvosi praxisokban is elkezdődött a COVID-19
elleni védőoltások beadása. Az oltandó, előzetesen regisztrált betegekről a háziorvosok listát kapnak. Ezt követően érkezik egy értesítés
az adott hétre vonatkozóan, hogy kapnak-e oltóanyagot, amennyiben
igen, hány beteg beoltásához megfelelő mennyiséget, valamint küldhetnek-e pácienst oltópontra, és ha igen, hány főt.
Azt, hogy melyik oltóanyaggal olthatnak, illetve melyik korcsoportnak,
melyik krónikus betegségben szenvedőnek lehet beadni, előre nem
tudják, válogatási lehetőség az oltóanyagok között nincs. Mindenkire
sor fog kerülni a vakcinák beérkezésének függvényében – tájékoztatnak a Felsőzsolcai Egészségház háziorvosai.
Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.

Véget ért a Magyar Kultúra Napja online kvíz
Kisorsolták a nyerteseket

EGY ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK
Ahogyan arról előző számunkban beszámoltunk, kisorsolták az
önkormányzat által meghirdetett A Magyar Kultúra Napja című online
kvízjáték győzteseit.
Az értékes – Felsőzsolcához kötődő könyvekből álló – csomagokat,
január 27-én vette át Heppné Képes Fanni, Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra
Júlia és Farkas Pál, városunk polgármesterétől a polgármesteri hivatal
dísztermében.
A nagy érdeklődést keltő játékra 102 darab teszt érkezett, melyből 62
ért el maximális pontszámot. A 11 kérdésből álló tesztet helyesen kitöltők közül sorsolták ki a három szerencsés nyertest.
Nyereményükhöz még egyszer gratulálunk!

Facsemetét ajándékoz Felsőzsolca Város Önkormányzata
a 2020. január 1. és 2020. december 31. között született
felsőzsolcai gyermekeknek és családjaiknak.
Jelentkezni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
és lakcímkártyájának másolatával lehet
az info@felsozsolcaph.hu e-mail címen.
A pályázati adatlap letölthető:
www.felsozsolca.hu
Jelentkezési határidő:
2021. március 16.
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Nyáron váltott nyitva tartással várja a gyerekeket az óvoda
A nyári időszakban – az elmúlt évekhez hasonlóan – felváltva
zár be a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda két épülete, így
igény szerint a gyerekek nyári óvodai ellátása folyamatos lesz
a településen.
A 2020/2021-es nevelési évben a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda székhely óvodája, a Platthy Ida Óvoda (3561
Felsőzsolca, Park utca 3.) 2021. június 21 – július 16. között
zárva lesz, nyitás július 19-én (hétfőn), míg telephely óvodája,
a Krisztina Óvoda (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.) július 19. - augusztus 13. között tart majd zárva, és augusztus 16.
napjától várja újra a gyerekeket.
A szülők, gyermekük – nyári időszakra vonatkozó – óvodai ellátásra irányuló igényüket a bezárást megelőzően a csoportos
óvodapedagógusoknak jelezhetik - tájékoztat közleményében
Mag Zsoltné óvodavezető.

Meghosszabbodott a könyvtári
kölcsönzési idő

Akiért a harang szólt…

A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések kapcsán a
kölcsönzés alatt lévő könyvek kölcsönzési határideje minden olvasónak 2021. március 31-ig automatikusan meghosszabbításra kerül.

„Ahol a dal terem
nincs mitől félned.
Gonosz ember ajkán
nem terem az ének.”
Kodály Zoltán

A könyvek előzetes igénylésére az fzsolcakonyvtar@gmail.com
e-mail címen, az intézmény közösségi oldala részére küldött üzenetben, és a 06 46 584 313, valamint 06 30 983 7107 –es telefonszámokon továbbra is lehetőséget biztosítanak.
Az elektronikusan vagy telefonon leadott igénylések alapján
névre szólóan összekészített dokumentumokat a könyvtár bejáratánál
vehetik át keddi napokon 9.00 – 12.00 óra között és csütörtöki napokon 12.00 – 15.00 óra között.
Az igényléseket a kölcsönzést megelőző munkanapon 11:00 óráig
lehet leadni - tájékoztatja olvasóit a Felsőzsolcai Közösségi Ház és
Városi Könyvtár.

Hajnal Sándor 1949-2021

A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre és a Felsőzsolcai Férfi
Népdalkör tagjai mély fájdalommal
búcsúznak elhunyt barátjuktól, dalos társuktól, aki mintegy 10 évig volt
oszlopos tagja énekkaraiknak.
Derűs, barátságos, segítőkész lényét
nem feledjük!
Nyugodj békében Sanyi!

Az esőzések hatására februárban is
megemelkedett a Sajó vízszintje
A Sajó folyó vízállása miatt II. fokú készültség került elrendelésre.
A vízügy munkatársai folyamatosan ellenőrizték a vízszintet és
tájékoztatást nyújtottak az aktuális értékekről.
A folyó a Felsőzsolcai szakaszon február 11-én, az éjszaka folyamán tetőzött.
Beavatkozásra, egyéb intézkedésre nem volt szükség.
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INTERJÚ

Beszélgetés Bodonyi Csaba főépítésszel
Felsőzsolca jövője és hagyományai

Pályafutása során a legrangosabb szakmai díjakban részesült: Ybldíj, Széchenyi-díj, Kotsis Iván-érem, Főépítészi Életműdíj. Mely díjra a
legbüszkébb és miért?
Az Ybl-díjat első két épületemre a Miskolci Egészségügyi Szakközépiskolára
és az Edelényi Kultúrházra kaptam, a Széchenyi-díjat 1992-ben addigi életművemre, bár még 49 éves voltam, a Pro Architectura díjat pedig a Miskolci
Barlangfürdő fejlesztéséért. Nem érzek különös büszkeséget. Talán a Főépítészi Életmű-díjra egy kicsit, melyet Tokaj városi 25 éves főépítészi munkámért kaptam, ill. melyeket a település önkormányzata kapott, s melynek az
én munkám is része volt.
Napjainkban is aktívan dolgozik, sokan kérik a tanácsát. Ha Felsőzsolcára
pillant, főépítészként milyen lehetőségeket lát a városban?
Valóban több miskolci, illetve budapesti tervtanácsban igénylik szakmai
véleményem. Én egy kulturált, harmonikus, otthonos, zöld karakterű,
rendezettebb kertvárosias lakóhely vízióját és lehetőségét látom, ahol
a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége és a gyermekek minőségi
nevelése biztosított, s ahol mindezek miatt erős a lokálpatrióta összetartás,
a helyi kultúra és identitástudat. Ez lenne egy nagyváros közeli agglomerációs település hosszú távú vonzereje.
Munkájában mindig fontosnak tartotta a régi és új szoros kapcsolatát,
hisz abban, hogy az értékekből az marad fenn, ami az új fejlesztésekbe
beépül. Felsőzsolcát hogyan látja ebből a szempontból?
A meglévő értékekre, a gyökerekre alapozott folytatásban hiszek, vagyis a
települések evolúciós fejlesztésében. Nem hiszek a nagy léptékű, s bontásokon alapuló, a múltat letaroló, s azt tagadó szemléletben. Felsőzsolcán
is vannak folytatást inspiráló hagyományos értékek, melyeket nemrégiben
a településképi arculati kézikönyv részben összefoglalt, de ezt még fejleszteni kell. Jó lenne, ha a lakosság helyi értékeket követne egy-egy építkezés
kapcsán, s nem idegen, pld. „mediterrán” vagy „amerikai” vagy egyéb
idegen trendi mintákat, mint amivel gyakorta találkozhatok.
Miskolcról indult, majd 25 éven keresztül Tokaj főépítészeként dolgozott.
Sokat tett a város, illetve borvidék épített örökségének megőrzéséért, településképének formálásáért. Miként emlékszik vissza erre az időszakra?
Én mindvégig – 1970-től - 20 évig a miskolci Északtervnél, majd 30 évig
saját építész műtermemben Miskolcon dolgoztam a mai napig. Ez szép,
munkás és élményszerű időszak volt, jó együttműködéssel a 27 évig szolgáló Májer János polgármesterrel, a testületekkel, s a lakossággal. Tokaj város
önkormányzatát ezen idő alatti következetes városépítészeti fejlesztéséért
Kós Károly-díjjal, Hild-éremmel, végül világörökségi címmel ismerték el.
Közös erővel újra pozícionáltuk a borvidék emblematikus városát, felismerve, hogy annak városépítészeti kultúrája és vonzereje, fogadókészsége a
tokaji bor marketingjének fontos része, s az lett célunk, hogy az aszúbor
híréhez felzárkózva Tokaj „6 puttonyos”minőségű településsé fejlődjön.
Közben azzal szembesültem, hogy ez bizony lassúbb folyamat: 10 év = 1
„puttony”. Végül „3 puttony” után 2012-ben eljöttem, mert változott a helyi
politika fejlesztési szemlélete. Szerencsére pár év kihagyás után sikerült a
főépítészi feladatkört átörökítenem kiváló kollégámnak, volt tanítványomnak, Rudolf Mihály Ybl-díjas építésznek, aki megelőzően éppen Felsőzsolca sikeres főépítésze és építésze volt, s most hasonló szemléletet követve
folytatja a munkámat, tovább növelve a”puttonyok”számát. Én pedig az ő
munkáját folytatnám itt Felsőzsolcán.
Felsőzsolca sokat fejlődött az elmúlt években, Ön, mint főépítész hogyan
látja ezt a fejlődést és a várost most?
Felsőzsolca Miskolchoz közeli vonzó lakóterület, s ez hosszú távon biztosíthatja a település fejlődését, ha a minőségi kertvárosi jelleg megőrizhető, illetve fejleszthető. A település fejlődésében fontos szerepe van az itt
kialakult ipari parknak, mert munkahelyeket, ad és a város anyagi hátterét
is erősíti. Ez is hosszú távú fejlődési forrás.
Felsőzsolcán az árvízi pusztítás sok helyi értéket lerombolt, ugyanakkor

kaput nyitott egy minőségi rekonstrukcióra és ujjá építésre is. Ez sajnos
építészetileg nem lett olyan sikeres, mint a vörösiszap-katasztrófa által érintett településeknél – Kolontár és Devecser esetében -, vagy a Felső-Tisza
árvíz sújtotta vidékén, pedig Rudolf Mihály, akkori főépítész erre
törekedett.
Számos új építés mellett megannyi műemléki rekonstrukció fűződik a
nevéhez, ilyen például az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély, vagy a mádi
Dessewffy-kúria. Mi okoz Önnek nagyobb örömöt, az új tervek készítése,
vagy inkább a rekonstrukció? Mely munkájára a legbüszkébb?
Az edelényi kastélynak a generál tervezője voltam, de személyesen csak
a Bódva folyó túloldalán lévő új létesítményeket terveztem, a műemléki
rekonstrukciót Farkas Pál kollégám végezte. Új épületet, vagy rekonstrukciót tervezni egyforma öröm, de más módszereket kíván. A rekonstrukció
tekintetében a miskolci Barlangfürdő, a Nemzeti Színház, vagy a tokaji
Dobogó pincészet, az újak közül a miskolci Tudomány és Technika Háza, a
Tokaji Ferenc Gimnázium, és a Szakorvosi Rendelő jó élményt jelentettek.
Ön főleg középületeket tervez, melyek sorában templomokkal is találkozhatunk, például, ha Encsen, Alsózsolcán járunk. Szereti a vidéket? Milyennek látja Felsőzsolcát az agglomerációban?
Több templomot terveztem, Ózdon, Encsen, Szikszón görög katolikus, s
a közelben Alsózsolcán és Sajópetriben római katolikus templomokat.
Felsőzsolca szerepét, jelentőségét az agglomerációban elsősorban, mint
magas minőségű kertvárosias lakóterületben látom.
A Miskolcon töltött időszak alatt fontos területe volt a várostervezés, Ön
hogyan látja, mi valósulhatna meg ma Felsőzsolcán?
A településfejlesztés hosszú távú, következetességet igénylő munka, mely
megkívánja a helyi politika és az építészeti szakma szoros együttműködését.
Ennek eredményei csak évtizedes léptékben érzékelhetőek. Ezt a munkát a
tokaji 25 esztendő alatt részletesen megtapasztalhattam. Ezeket a tapasztalatokat szeretném Felsőzsolcán hasznosítani.
A közösségi terek egyre fontosabb szerepet töltenek be a város életében.
Ön milyen potenciált lát a Sajó-partban közösségi területként? Milyen
irányba halad a város?
Mostanában, hogy a Covid-vírus miatt a meglévő közterek és közösségi
létesítmények használatában korlátozottak vagyunk, mindenki személyesen tapasztalhatja ezeknek a tereknek, s a városi létnek a hiányát. Felsőzsolcán viszonylag kevés kisebb-nagyobb köztér van, inkább közparkok, emlékparkok létesültek. Fontos program lehetne az életteli közterek, játszóterek,
sétányok megvalósítása.
A Sajó-part is kínál ilyen lehetőséget, s vannak - még Rudolf Mihályék által
javasolt - elgondolások a Sajó és a Városháza közötti köztér megvalósítására is. Játszóterek tekintetében éppen most vizsgálom a Polgármester Úr
kérésére a lehetséges helyszíneket. Mindez azt szolgálná, hogy a település
a modern, otthonos, csendes, rendezett zöld kertváros irányába haladjon.
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Télbúcsúztató, tavaszköszöntő - Farsang az óvodában
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető beszámolója
A néphagyományőrzés az óvodai nevelési programunk egyik
kiemelt célja, amely áthatja a nevelésünk egészét és a gyermekek tevékenységeit. Ennek szerves részét képezi a farsangi
időszak, amelyet minden évben nagy izgalommal várnak az óvodásaink.
Az ideit még az eddiginél is jobban, hiszen a COVID - 19
járvány miatt, sokuk élete megváltozott. Óvodánk folyamatosan arra törekszik, hogy a nehézségek ellenére a gyermekek sok
élménnyel
gazdagodjanak
a
mindennapokban.
A
heti
tevékenységek most mind a farsang témáját ölelték fel, és a
farsangot megelőző előkészületekben is mindannyian igyekeztek részt
venni. Így közösen barkácsoltak dekorációt, majd díszítették termeiket
az óvónénik segítségével. A hópelyheket felváltották a színes vidám
díszek.
Titkolóztunk, sugdolóztunk, hogy vajon ki, milyen jelmezbe
bújik majd. Izgatottan érkeztek farsang napján a királylányok,
pókemberek, kalózok, katicák és még sok más ötletes jelmezes kis lurkó. A gyerekek változatos technikákkal ismerkedve, sok szép színt alkalmazva készítettek álarcokat, bohócokat,
de készültek szemüvegek, koronák, és ízletes farsangi
fánkok is mindenki örömére. Felidézték az év során tanult tréfás
mondókákat, népdalokat, gyermekdalokat, farsangi rigmusokat. Beszélgettünk a farsangi népszokásokról, hagyományokról, a télűző ünnepről.
Meséink is már a tél végét a tavasz várását idézték.
Sajnos a már hagyományos Csiribiri előadás és a nagy
közös
jelmezes
tánc
elmaradt,
de
a
csoportokon
belül az óvónénik vidám zenékkel teremtették meg a karneváli
hangulatot.

Nagyban hozzájárult ehhez a jó hangulathoz az is, hogy az óvoda felnőtt
közössége is jelmezbe bújt. Számos ügyességi játékkal, versengéssel
színesítettük a gyerekek délelőttjét, melyek a képességeiket is sokoldalúan fejlesztették. Az ötletes jelmezek, igazán mesés világba repítették
a viselőiket ezen a szép farsangi délelőttön, mely minden gyermeknek
emlékezetes marad.
„A kisgyermek, amit hall, elfelejti,
amit lát, már inkább megjegyzi,
de amiben tevékenyen ő is részt vesz,
az bizonyára bevésődik az emlékezetébe.”
Kodály Zoltán

Megkezdte felkészülését a BTE Felsőzsolca
Szala Ákos vezetőedző beszámolója

szerepel a programban, valamint minden hétvégén edzőmérkőzést
játszik a csapat.
Eddig négy mérkőzést játszott le a gárda, amin az azonos osztályban
szereplő Nyékládháza gárdáját 5-2 arányban, illetve Kazincbarcika második csapatát (Bánhorváti) 7-5-re győzte le.
A további két edzőmérkőzést két NB3-ban szereplő csapat ellen vívták.
A Putnok ellen elért 0-0, majd a Mezőkövesd második csapata ellen
elért 1-0-ás győzelem azt mutatja, hogy nagyon jó csapat formálódik
Felsőzsolcán. Az utánpótlás korosztályok edzései is elkezdődtek, így
január 11-től már minden felsőzsolcai sportoló edzésbe állt 6 éves
kortól 18 éves korig.
Nagyon keményen dolgoznak a játékosok, rengeteg lemondással. Sok
áldozatot hozunk/hoznak azért, hogy Felsőzsolcának bajnok csapata
legyen.
Január 4-én megkezdte a felkészülést a BTE Felsőzsolca felnőtt csapata. Az eredetileg január 11-re tervezett kezdést a szövetség által két
héttel előrébb hozott tavaszi első bajnoki mérkőzés miatt változtattuk
a korábbi időpontra.
A
február
20-án
megrendezésre
kerülő
bajnoki mérkőzés előtt irányításommal heti négy tréning

Magukra igényes játékosokkal dolgozom együtt, akiknek csak a győzelem elfogadható. Nagyon nagy pozitívum, hogy két NB3-as ellenféllel
mérkőztünk meg a hetekben és gólt sem kaptunk a két mérkőzés alatt.
Továbbra is azon dolgozunk, hogy a ránk váró 17 bajnoki mérkőzésen
úgy tudjunk teljesíteni, ahogyan magunktól elvárjuk, és május végén
bajnoki címet ünnepelhessünk Felsőzsolcán.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Ezerszer is Igen - Házasság Hete Felsőzsolcán

Házaspárokat köszöntöttek városunkban, Horváth Miklós összefoglalója
Felsőzsolca Város Önkormányzata a Házasság Hete rendezvénysorozathoz csatlakozva, idén is szerette volna a figyelmet a házasság és
a család fontosságára irányítani. Ebből az alkalomból várták azon
házaspárok jelentkezését, akik 2021-ben ünneplik első, ötödik, tizedik, huszonötödik, ötvenedik, hatvanadik házassági évfordulójukat.
A jelentkezés határideje február 7. volt. Bár a rendezvénytartási
tilalom miatt az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó kísérő
programok idén nem, vagy csak online előadások keretében kerültek megrendezésre, a házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok
köszöntése nem maradt el.
Hazánkban 14. alkalommal tartották meg a Házasság Hetét. Az
önkormányzat nevében Szarka Tamás polgármester köszöntötte
városunk házaspárjait a Városháza dísztermében február 10-11-12.
napján. A rendezvénysorozatot, mely közel két évtizede indult el
Angliából, minden év februárjában, Valentin-nap környékén rendezik
meg és egy hétig tart. Természetesen önkormányzatunk is nagyon örül
ennek a kezdeményezésnek, és próbál a hivatal eszközeivel
mindent megtenni annak érdekében, hogy az, aki házasulni szeretne,
minél gördülékenyebben megtehesse - mondta el a polgármester.
Szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét a házasság fontosságára és
arra, hogy lehet hosszú időn át is boldogan együtt élni házasságban.
Tavaly jelentősen megnőtt – országszerte és városunkban is – a
házasságkötések száma. A járvány ellenére sokan mondták ki a
boldogító igent, betartva a különböző korlátozó intézkedéseket.
Míg 2018-ban csupán huszonhárom, 2020-ban ötven házasságkötést
jegyeztek Felsőzsolcán. Sok boldogságot mindannyiuknak!

„Még csak első éves házassági évfordulónk lesz, ezért hiteles tanácsokkal nem szolgálhatunk, de biztosak vagyunk benne, hogy az egymás iránti tisztelet, odafigyelés és az értékes együtt töltött idő, napról
napra mélyíti a kapcsolatunkat.” Orsi és Zoli
„Szerintünk a közös megegyezés és egyenlőség a jó házasság titka.”
Alex és Lilla
„A házasság számunkra önzetlen szeretetet, bizalmat és egyetértést
jelent.” Judit és Balázs
Juhász József és Juhász Józsefné ötvenedik házassági évfordulójukat
ünneplik.
„A jó házasság titka az egymás megbecsülése, meghallgatása és végtelen türelem mindkét fél részéről.” Erika és László
„Szerintünk a jó házasság titka a folyamatos kommunikáció, és a türelem a házastárs felé. Úgy gondoljuk, hogy mindent meg kell beszélni,
nem szabad a szőnyeg alá söpörni a problémákat.” Csaba és Adrienn
„Szerintünk a jó házasság titka a szeretet, a tisztelet, az őszinteség és
a jövőbeni célok és akadályok közösen megoldása.” Gyula és Tünde
„Szerintünk a jó házasság titka: Szeretet, tolerancia, kitartás jóban-rosszban, és a másik fél elfogadása, támogatása.”
Gábor és Judit

PORTRÉ											 8. OLDAL

Rend és biztonság a városban

Opalkó Dávid az Önkormányzati rendészet rendésze
Az elmúlt hónapban megkezdte munkáját Opalkó Dávid, a Felsőzsolcai
Önkormányzati Rendészet rendésze. A város közrendjének, közbiztonságának fenntartásával kapcsolatos feladatait hivatalos személyként ellátó rendész
korábban a Miskolci Önkormányzati Rendészetnél teljesített szolgálatot.
Felsőzsolca Város Önkormányzata élt a 2012. évi CXX. törvény - az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról - adta
lehetőségekkel, és létrehozta a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészetet.
Opalkó Dávid Miskolcon született 1992-ben. Tanulmányait is itt folytatta, itt
szerzett érettségit, és képesítései nagy részét is. Rengeteg barátja, ismerőse
él Felsőzsolcán, s a településről alkotott véleménye mindig is pozitív volt.
Rendészként elsődleges feladata a közrend és a közbiztonság fenntartása a törvényi
felhatalmazás alapján. Az előforduló bűncselekmények és szabálysértések
megelőzése és felderítése miatt a városban folyamatos a jelenlét, a bővülő térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően egyre nagyobb a város lefedettsége.
A város közterületein, az önkormányzati rendészet rendésze országosan
egységes egyenruhában, hivatalos személyként történő őr- vagy járőrszolgálat keretében: ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét, megelőzi vagy megakadályozza, a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet.
Fontosnak tartja, hogy a Felsőzsolcán élők szubjektív biztonságérzete növekedjen. Ebben a lakosság szerepe is mérvadó, ugyanis a személyes kapcsolattartás alapú problémajelzés gördülékenyebb megoldást eredményez.
A jelenlegi járványhelyzet mindenki számára komoly megpróbáltatást jelent,

mivel a mindennapi életünket befolyásolja. Éppen ezért Dávid munkája során
a rend biztosítása mellett igyekszik megkönnyíteni a városiak életét is.
A jövőre irányuló tervei között szerepel az illegális szemétlerakás visszaszorítása, illetve mérséklése a tisztább és élhetőbb környezet érdekében, valamint az
eb összeírás és a kóbor ebekkel kapcsolatos hiányosságok rendezése.
Amennyiben Ön a környezetében az önkormányzati rendészetet hatáskörébe
tartozó főbb szabálysértések valamelyikét tapasztalja, érdeklődhet és bejelentését megteheti a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet elérhetőségein a
06 30/944 21 58-as telefonszámon, vagy az opalko.david@felsozsolcaph.hu
e-mail címre küldött üzenetben.

Ismét lesz lehetőség az „oltópontokon” történő veszettség elleni oltatásra
A kutyatartókat Dr. Zwillinger András állatorvos tájékoztatja
2021. évben ismét lehetőség lesz Felsőzsolcán az „oltópontokon” történő oltatásra az alábbiak szerint:
2021. április 10. szombat, 13.00-14.00 óra között az Állatorvosi rendelőben
(Hősök tere 1.)
2021. április 11. vasárnap, 10.00-11.00 óra között a Sportpálya melletti tűzoltó szertárnál
2021. április 11. vasárnap, 11.00-12.00 óra között a 7-es busz egykori fordulópontján (Árpádfejedelem u.)
2021. április 17. szombat, 13.00-14.00 óra között az Állatorvosi rendelőben
(Hősök tere 1.)
A pótoltás időpontja és helyszíne:
2021. április 17. szombat, 14.00-15.00 óra között a 7-es busz egykori fordulópontján (Árpádfejedelem u.)
Kérjük, feltétlenül hozza magával kutyája sorszámozott oltási könyvét.
Amennyiben nem teszi, az oltási könyv pótlása 700,- forint költséggel jár.
A veszettség emberre, állatra egyaránt fertőző, gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű vírusos betegség. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet előírásai szerint továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon
belül veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni, az oltást az első
oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát

évenként veszettség ellen beoltatni.
Ne hozza el kutyáját a védőoltásra: ha a kutya nem rendelkezik mikrochippel (a mikrochip beültetése az állat tartási helyén,vagy állatorvosi rendelőben kérhető), ha betegség tüneteit
mutatja (rossz kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz, stb.), ha 14
napon belül embert harapott meg, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!
A védőoltásra ezekben az esetekben csak a gyógyulás, illetve a hatósági
megfigyelés letelte után kerülhet sor. Az összevezetett oltás helyszínén chip
behelyezésére nincs lehetőség! Ha kutyája harapós, a biztonság érdekében
kérjük, szájkosárral ellátva vezesse az oltás helyszínére.
A védőoltás költsége tartalmazza az antiparazitikum (féreghajtó tabletták) árát
is az alábbiak szerint:
A kutya testtömege
10 kg -ig		
10-20 kg-ig		
20-30 kg-ig		
30-40 kg -ig
40-50 kg -ig

Oltási díj
5000 Ft
5100 Ft
5200 Ft
5300 Ft
5400 Ft

Az állatorvosnál tett bejelentés alapján, a kiszállási díj megfizetésével az állat
tartási helyén is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás. Bejelentést a
30/309-78-80 –as telefonszámon tehet. A veszettség elleni védőoltással
kapcsolatos kérdéseivel keressen a fenti mobilszámon.
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AKTUÁLIS

Közösen újítja fel emlékhelyeinket a Lokálpatrióta Kör és az önkormányzat
Horváth Miklós összefoglalója

2020. júniusban fogalmazódott meg a gondolat, hogy a lakosság és
az önkormányzat közösen megkezdi a városunkban található emlékhelyek felújítását.
A bejárást követően felmérések készültek, és az év második felében
egyeztetések folytak a felújítások előkészítése érdekében.
Ez év február 10-én, a polgármesteri hivatalban tartott egyeztető
megbeszélést az önkormányzat részéről Szarka Tamás polgármester és Hogya Zsolt alpolgármester, a Lokálpatrióta Kör részéről Kun
Attiláné, Fehér Attila és Fehér Tibor. A megbeszélés során az elvégzendő feladatok tartalma, azok költségigénye és forrásai, időpontjai
valamint felelősei kerültek megjelölésre. A felújítások sorrendjének
kialakítása a megemlékezések tervezhető időpontjainak figyelembe vételével történt, így a felújítási munkálatok befejezési ideje a
megemlékezések idejéhez lett igazítva. A Trianoni emlékmű felújítási
munkálatait a Techni - Tonn Kft. telephelyén, a cég felajánlásaként
fogják elvégezni. A központi kopjafa kiemeléséhez szükséges emelőgépet, valamint az általuk megadott mennyiségű és típusú festéket
az önkormányzat finanszírozza.

A Nyikómalomfalvi emlékpad átfestésére is ezen műveletek során
kerül sor. A munkálatok elvégzésének határidejét 2021. május 31.
napjában jelölték meg. A Kegyeleti Parkban lévő kőfelületek tisztítását, a sétányok felújítását, murvapótlás, gereblyézés, hengerezés, az
önkormányzat végezteti a Felsőzsolcai GAMESZ közreműködésével.
Az emlékmű 1991. június 30-án lett felavatva, így cél, hogy a 30 éves
jubileumra befejeződjenek a felsorolt munkálatok.
Az ’56-os kopjafacsoport teljes felújítását ugyancsak Fehér Tibor és
munkatársai fogják elvégezni, legkésőbb az októberi évfordulóig.
A Kegyeleti Parkban található székely kapu rendbetételét, a Trianoni
emlékműnél leírt konstrukcióban kívánják megvalósítani. Alkotóját,
Pap Jenő tanító urat is meghívták a felújítás szakszerűségének irányítására, részvétele a járványhelyzettől függ. A Málenkij robotra elhurcoltak emlékművének felújítását Fehér Tibor és Fehér Attila fogja
elvégezni legkésőbb az őszi évfordulóig. Környezetének rendben
tartását az önkormányzat és a Lokálpatrióta Kör tagjai folyamatosan
ellátják.

Bolgár március – hagyomány és ünnep
Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának beszámolója
Az elmúlt közel 20 évben a felsőzsolcaiak is büszkén
viselték a kabáthajtókájukon a piros-fehér színű, változatos formájú
amulettet. Nagy örömünkre a bolgár szokás zsolcai szokás is lett. A piros
szín a gonosz erők távoltartására szolgál, a fehér szín az egészség, az erő
és a boldogság jelképe.
Március 3-án tartjuk Bulgária nemzeti ünnepét. A San Stefanóban, 1878ban megkötött orosz-török béke értelmében Bulgária felszabadult az 500
éves oszmán elnyomás alól. A felszabadulás napjáról a magyarországi
bolgárok a kezdetektől fogva méltóképp megemlékeztek. A bolgárok
történelmében meghatározó időszak a törökök ötszáz éves uralma, mely
1396-tól 1878-ig tartott.
A Felsőzsolcán letelepedett bolgárok március első napjaiban tartják a
Baba Marta napját, és a felszabadulás ünnepét.
Bulgáriában a népi elképzelések szerint a tavasz, Baba Marta érkezésével
veszi kezdetét. Alakja a változékonyságot és kiszámíthatatlanságot testesíti meg: egyszer vidám, máskor haragos, egyszerre engedékeny és tagadó, a nőiesség képviselője, az élet kezdetének megteremtője.

Példaértékű, hogy a hosszú elnyomás ellenére is megőrizték nyelvüket,
vallásukat és kultúrájukat. Idén nem ünnepelhetünk a hagyományos módon együtt, nem tűzhetjük fel a martenicát a ruháikra, csak gondolatban.
Szeretettel nyújtjuk át mindenkinek az egészséget, az erőt és a boldogságot jelképező martenicát.

Ezen a napon a rokonok, barátok és ismerősök régi hagyomány szerint
piros és fehér fonalból készült martenicát ajándékoznak egymásnak,
mely a Nap felébredésének jelképe. Ez a szokás az ókortól egészen napjainkig megmaradt.

A népszokás szerint, amikor az ember az első fecskét vagy gólyát megpillantja, leveszi a március elsején feltűzött martenicát, amelyet felköt egy
faágra vagy egy kő alá rejti, és azt mondja: “Vidd el a tél nehézségeit, és
hozd el a tavasz szépségét!”
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Szarka Tamás polgármester beszámolója

Átgondolt, a szükségleteket figyelembe vevő költségvetés született
Elkészült Felsőzsolca 2021-es költségvetése
A pandémiás veszélyhelyzetben a polgármesteri hivatal
természetesen dolgozik, viszont a képviselő-testület és a
bizottságok nem működhetnek. Ezek hatáskörében a polgármester hoz döntéseket, amiről a veszélyhelyzet elmúltával
majd beszámol a képviselő-testületnek.
A veszélyhelyzet miatt nincs ülés
A vonatkozó törvény szerint február 15-ig kell beterjeszteni
az önkormányzatoknak a költségvetéseket. Mivel a kormány
által elrendelt veszélyhelyzet kitolódik, s nyilvánvalóvá vált,
hogy nem lehet ebben a hónapban képviselő – testületi ülést
tartani, így a város idei büdzséje polgármesteri határozattal lép
hatályba, ugyanis ebben az időszakban a városvezető gyakorolja a képviselő-testület hatáskörét.
Egyeztetés a testülettel

Folytatódnak a fejlesztések

Persze ez városunkban úgy történt, mint sok döntés a tavalyi pandémiás időszakban: volt és lesz egyeztetés a képviselő – testület tagjaival, tehát nem nélkülük zajlik a folyamat.
Mindez még nagyobb felelősséget, körültekintést igénylő
munka volt ebben a helyzetben.

A biztonságos, körültekintő működés mellett a fejlesztés
sem áll meg. Nemrég elkészült a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola energetikai felújítása, a megnyert futókör
kivitelezésére is sor kerül, sikeres közbeszerzés után elindulhatott a csapadék víz hálózat fejlesztése, illetve a kerékpárút
fejlesztése is folyamatban van.

Átgondolt, a szükségleteket követő költségvetés született
Egy nagyon jól átgondolt, a reális szükségleteket figyelembe
vevő és a lehetőségeket maximálisan kihasználó költségvetés
megalkotására törekedtünk, mely meg is született.

Két új pályázat beadását tervezzük. Az egyik út és járda, míg
a másik konyha fejlesztésről szól. Várhatóan az év közepén
pedig megjelennek az új uniós költségvetési ciklus fejlesztései,
illetve forrásai, melyre már most készülünk.

Nincs hiány, 2 milliárd a főösszeg

Kihívás: munkahelyteremtő beruházások

Az elmúlt években nem volt költségvetési hiány a felsőzsolcai
önkormányzatnál – ebben az évben sem lesz. Idén 2 milliárd
forint a költségvetési főösszeg. Ez az összeg azért ekkora, mert
sok fejlesztés lesz idén is.

A város jövője szempontjából azonban a legfontosabb, hogy a
fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében munkahelyteremtő
beruházásokat szeretnének ide vonzani. Vannak biztató tárgyalásaink befektetőkkel. Ezt tartom a legnagyobb kihívásnak
és a legfontosabb elemnek a jövőt tekintve.

Biztonságos működés
A legfontosabb, hogy a járvány idején is biztonságosan,
teljes körűen működjön az önkormányzati rendszer, kiemelten
a szociális, az egészségügyi szféra, és az óvodák. Ez biztosított
is, beleértve a mindennapjainkat érintő városüzemeltetés
nagy területét, a felújításokkal, karbantartásokkal.
Maximálisan figyeltünk az új kihívásokra, és a pénzügyi-természetbeni juttatásokra. Az ezekre szánt forrást sikerült a tavalyi
szinten tartani. Fontos elem az is, hogy tartalékot is képeztünk
a költségvetésbe, mivel még nem lehet látni előre ezt az évet.
Felkészültünk arra is, hogy ha szükségessé válik, akkor áttekintjük, akár módosítjuk is a költségvetést. Tavaly kénytelenek
voltunk: hiszen februárban elfogadtuk, hatályba lépett, aztán
másfél hónap múlva veszélyhelyzet jött. Ezt nem láthattuk
előre.

Biztosítva a megfelelő háttér
A pandémia miatt nehéz éve volt tavaly az önkormányzatnak, mégis teljes pénzügyi biztonsággal menedzseltük végig.
Az egész város működőképes, amihez biztosítjuk a megfelelő
hátteret, így a városlakók nyugodtak lehetnek.
Kedves Felsőzsolcai Hölgyek!
Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében Nőnap alkalmából
fogadják szívből jövő jókívánságaimat.
Kívánom, hogy minden lányt, feleséget, édesanyát és
nagymamát szeretet és tisztelet övezzen, jó egészség és sok
siker kísérjen az év minden napján!
Szarka Tamás
polgármester

11. OLDAL						KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Lakossági elégedettségi kérdőív

Kedves olvasónk!
Önkormányzatunk célja, az Ön olvasói, felhasználói igényeinek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása. Számunkra minden visszajelzés fontos, mert a jövőben véleményét figyelembe véve igyekszünk alakítani szolgáltatásainkat.
Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! A kitöltött kérdőívet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal postaládájába dobva, honlapunkon, valamint Facebook-oldalunkon is elküldheti részünkre. Közreműködését előre is köszönjük!
Kérjük, válaszait aláhúzással jelölje!
1. Neme?
Férfi Nő

9. Hogyan értékeli a külalakját a Zsolcai Hírmondónak, ZsolcaTV képújság
és a Közelkép adásainak?

2. Melyik korosztályba tartozik?
0-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 +

Nagyon jó
Átlagos
Átlagon aluli
Egyáltalán nem tetszik

3. Honnan tájékozódik leggyakrabban a város történéseiről?
Felsőzsolca Város weboldal
Felsőzsolca Város Hivatalos Facebook oldala
Zsolcai Hírmondó
ZsolcaTV
Városban kihelyezett plakátok
Egyéni facebook csoportok
Sehol
Egyéb
4. Milyen gyakran tájékozódik az önkormányzat
média felületeiről?
Naponta
Hetente többször
Hetente egyszer
Havonta többször
Havonta egyszer
Évente egyszer
Kevesebbszer
5. Milyen felületen nézné még a ZsolcaTV műsorait?
Youtube
Facebook
Egyéb
6. Hasznos információkról értesül az önkormányzat médiafelületeiről?
(Zsolcai Hírmondó, Felsőzsolca Város Hivatalos oldala, ZsolcaTV)
Igen
Nem
7. Hozzávetőlegesen hány százalékát olvassa el a Zsolcai Hírmondónak?
100% - elejétől végéig
80% - a cikkek többségét
40% - csak néhány cikket
0% - soha nem olvastam
8. Milyen formában olvassa a Zsolcai Hírmondót?
Nyomtatott
Online

10. Hogyan értékelné a tartalom aktualitását? Zsolcai Hírmondó,
ZsolcaTV
Aktuális
Inkább aktuális
Nem túl aktuális
Egyáltalán nem aktuális
11. Mióta követi figyelemmel a ZsolcaTV adásait?
1-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
Több mint 2 év
Nem követem figyelemmel
12. Más Tv csatornákhoz képest a ZsolcaTV minősége:
Sokkal rosszabb
Rosszabb
Ugyanolyan
Jobb
Sokkal jobb
Nem tudom, mert nem követem figyelemmel
13. Milyen formában nézi Ön a ZsolcaTV adásait?
Televízión keresztül
Online
Nem nézem
14. Mely időszakban nézi leggyakrabban a ZsolcaTV adásait a televízióban?
Délelőtt
Este
Nem nézem
15. Ajánlaná ismerőseinek? ZsolcaTv adásait, Felsőzsolca Város Hivatalos
oldalát?
Igen
Nem
Nem, mert én sem használom
Kérjük, segtse munkánkat! Van olyan ötlete, ami javítaná a város média
felületeit?
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Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Önkormányzati fogadóórák
FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

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.
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