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Címlapon
Az Alma Feszt keretében egy minőségi szórakozást kínáló, a hagyományokat 
megőrző, továbbvivő, s egyben értéket teremtő őszi fesztivál várta az érdek-
lődőket szeptember 25-én a Rendezvények Háza területén. A rendezvényen 
a hagyományőrzés mellett megjelent a gasztronómia és fiatalokat megszólító 
programelemek is megrendezésre kerültek. Fotó: Bátorifotó

Átadták a Vállalkozás Segítő Központot 
Központban a helyi gazdaság szereplői
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Az ünnepélyes szalagátvágás után megnyílt a Vállalkozás Segítő Központ  
Felsőzsolcán. Az intézményt október elsején adta át Szarka Tamás polgármes-
ter és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Felsőzsolca intézményeinek sora a „Zöld Város kialakítása Felsőzsolcán” című 
pályázat keretében bővült az új épülettel. „Bízom benne, hogy az újonnan 
átadott épülettel is segíthetjük, támogathatjuk a helyi vállalkozásokat.” – 
mondta a rendezvényen Szarka Tamás polgármester az ünnepélyes átadást 
és az épület szentelését követően.

Az épület használata a vállalkozásokat érintő aktualitásokról szóló előadás-
sal vette kezdetét, melyre a helyi gazdasági szereplőket várták. Részükre Dr.  
Szécsiné Bányai Ilona, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara gazdaságfejlesztési és nemzetközi kapcsolatokért felelős szakigazga-
tója tartott előadást. Az új létesítményben négy üzlethelyiség és két kon-
ferencia terem áll a vállalkozások rendelkezésére, saját eszközrendszerével 
pedig a mikro- és kisvállalkozások mellett a nagyobb vállalkozásokat is segíte-
ni tudja működésükben és növekedésükben. 

Október elején került átadásra az új futópálya Felsőzsolcán. A harminc 
millió forintos beruházásnak köszönhetően a lakosság kényelmesen és 
biztonságosan futhat az új burkolaton, mely rugalmas és ízületkímélő 
is egyben.

A mozgás és az egészségmegőrzés fontosságára felhívva a figyelmet 24 
órás futást szervezett Szarka Tamás polgármester és Pásztor Erik alpol-
gármester. A rendezvény október 8-án 10 órától október 9-én 10 óráig 
tartott. A rendezvényre folyamatosan érkeztek a résztvevők.

Az eseményt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 
diákjai nyitották meg, akik a délutáni órákig folyamatosan futottak a 
megújult futópályán.

Nem csak Felsőzsolcáról, de más településekről is érkeztek a mozogni 
vágyók. Egyéniben, párosban, családok és baráti társaságok is futottak 
a 24 óra leforgása alatt. 

A résztvevők 15 perces és 2 órás időszakokban is váltották egymást, a 
legbátrabbak a félmaratont is teljesíthették.

A rendezvény során lépésszámlálóval mérték a futók által egyéniben 
megtett távot, melyet a rajtcsomagok tartalmaztak. A 24 óra alatt 
több, mint 500 résztvevő, közel 600 kilométert futott folyamatosan.

24 órás futás  
Több százan futottak októberben Felsőzsolcán

Fotó: Kiss Viktor



Kerékpáros családi piknik 
A mozgás minden korosztály számára öröm 
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Felsőzsolca
Város Önkormányzata

November 28. vasárnap
14.00 Vállalkozást Segítő Központ

Adventi készülődés

16.00 Hősök tere
Adventi gyertyagyújtás
- Szarka Tamás Felsőzsolca Város polgármesteré-
nek köszöntője
- Első adventi gyertya meggyújtása
-- Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodás 
gyermekeinek műsora 
- Ökumenikus ünnepi gondolatok
- Adventi vásár az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 
szervezésében

December 05. vasárnap
10.00 Bárczay-kastély

Mikulás váró Gingalló babakoncert

16.00 Hősök tere   
Adventi gyertyagyújtás - Mikulás a Hősök terén
- Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és 
Bölcsőde óvodás gyermekeinek műsora
- Második adventi gyertya meggyújtása
-- Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános 
Iskola növendékeinek műsora
- Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férr 
Népdalkör fellépése 

17.30 Felsőzsolcai Görögkatolikus templom 
MMecseiné Sebestyén Katalin, Balla Miklós és 
Vihula Mihajlo karácsonyi koncertje a 
Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében

December 12. vasárnap 16.00 Hősök tere                 
Adventi gyertyagyújtás
- Karácsonyi kiállítás
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
Óvoda növendékeinek műsora 
- Harmadik adventi gyertya meggyújtása
- Csomasz- Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének 
növendékeinek műsora 

December 19. vasárnap 16.00 Hősök tere               
Adventi gyertyagyújtás
- Adventi vásár
- Szarka Tamás Felsőzsolca Város Polgármesterének 
ünnepi gondolatai
- Negyedik adventi gyertya meggyújtása
- Ö- Ökumenikus ünnepi gondolatok
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
Óvoda tanári énekkarának műsora

December 6. 9.00-12.00 Városháza Díszterem               
A Mikulás a Városházára költözik 
- Találkozás a Mikulással
- Kézműves foglalkozás a gyermekek részére

December 8. szerda 15.00 Rendezvények Háza                
Idősek karácsonyi ünnepsége

December 15. szerda 17.00 Rendezvények Háza                 
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének 
karácsonyi koncertje

December 17. péntek 18.00 Rendezvények Háza                 
Szécsi Viktória és Vízi Viktor Adventi műsora

Felsőzsolca
2021

Adventi Forgatag

Kerékpáros családi pikniket tartottak a sportpályán, ahol a szervezők  
színes programokkal, ügyességi versenyekkel hívták fel a figyelmet a  
biztonságos közlekedés fontosságára.

A közlekedésről szóló előadást követően a KRESZ totót kitöltők értékes 
kerékpáros kiegészítőket tartalmazó ajándékcsomagokat vihettek haza. 

Kicsik és nagyok együtt fedezték fel az erre az alkalomra kialakított  
pályákat, ámulhattak a látványos kerékpár és roller bemutatókon,  
kipróbálhatták a Factory Aréna extrém elemeit és a biliárdfocit, de  
mozoghattak is a mobilitási hét keretében szervezett különböző sporto-
lási lehetőségek alkalmával.

Aki a sok mozgástól megéhezett, elfogyasztotta a piknikre készített 
szendvicsebédet és üdítőt, hogy energiát gyűjtsön a délután további  
részére.

Köszöntés

Lassan elérkezünk az év legmeghittebb időszakához. 
Advent a boldog várakozás, a megérkezés időszaka.  
A hónap végén Önökkel közösen gyújtjuk majd meg az első 
gyertyát adventi koszorúnkon, és felgyúlnak majd az ünne-
pi fények Krisztus születését, a dicsőséget és a világosságot  
hirdetve.

Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében kívánom, 
hogy az elkövetkező időszak teljen hitben, remény-
ben, szeretetben és örömben minden kedves lakosunk  
számára.

Szarka Tamás
polgármester 

A Dimiter-nap és a Bolgár-Magyar Barátság Napja alkalmából 
közel két évtizedes hagyományt ápolva tartott koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata.

A rendezvényen a bolgárkertészek emlékművének megkoszorú-
zását követően a Bárczay-kastélyban Szarka Tamás polgármester 
köszöntötte a vendégeket, majd Hriszto Sztefanov Polendakov 
Bulgária Budapesti nagykövete és Bocskov Petrov Jordán tiszte-
letbeli konzul, Kecskemét MJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányza-
tának elnöke nyitotta meg Bahget Iskander nemzetközileg ismert 
fotóművész Bulgáriát bemutató kiállítását.

Az este folyamán Doncsev Toso szociológus, szépíró - kisebbségi 
szakértő és kultúrdiplomata - Haramiák lakomája (étel - és életre-
ceptek) című könyvéről beszélt. A rendezvényen Zsekov Éva Mó-
nika hegedűművész is közreműködött.

Ünnepi rendezvény a Bolgár-Magyar 
Barátság Napján 
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Nemzeti Gyásznap 
Megemlékezést tartottak Felsőzsolcán

Az aradi vértanúk kivégzésének emlékére rendezett megemléke-
zést Felsőzsolca Város Önkormányzata.

A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznap-
pá nyilvánította október 6-át. Felsőzsolca Város Önkormányzata 
ezen a napon a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola  
udvarán álló – idén felújított - kopjafánál tartotta megemlékezést, 
14 órai kezdettel.

A megemlékezésen beszédet mondott Hogya Zsolt alpolgármes-
ter és műsort adtak az iskola tanulói. Az ökumenikus szolgálatot 
követően a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti 
Iskola fúvós együttesének közreműködésével koszorúzással zárult 
a megemlékezés.

Idén ősszel a Településfásítási Programra benyújtott igény sikeres elbí-
rálásának köszönhetően az igényelhető maximális mennyiség, harminc 
darab sorfa került elültetésre Felsőzsolcán.

Ezáltal a Kazinczy utca és a játszótér melletti terület vált még zöldebbé 
az igényelt Gömbszivarfák, Magas kőrisek, Puszta szilfák, Közönséges 
nyírfák, valamint Amerikai hársfák elültetésével, melyet a Felsőzsolcai  
GAMESZ munkatársai végeztek.

A minisztérium most is teljes ültetési csomagot biztosított, amely a nagy-
méretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és 
az ültetéshez szükséges eszközöket (mint támasztó karó, mulcs és favédő 
rács) is tartalmazta.

Felsőzsolcán egy tudatosan megtervezett, egymásra épülő fejlesztésso-
rozat zajlik, melynek része az épített környezet korszerűsítése, állagmeg-
óvása, valamint a közlekedési infrastruktúra és a zöldfelületek fejlesztése 
is. A fásítási programmal kiegészült zöldfelület-fejlesztési programhoz 
saját forrás mellett pályázik is az önkormányzat.

Országfásítás 2021 
Faültetés Felsőzsolcán

Sütőtök és krumplifesztivál volt Felsőzsolcán, melyet a Nagy-
családosok Egyesülete idén tizedik alkalommal rendezett meg.  

Volt veteránautó kiállítás, töklámpa faragás, piros lábas kony-
hashow, szalmabála ugrálás. 
A programot a Csomasz Brass Brand fúvószenekar, a 
Country táncegyüttes, és a zenés MÓKA DUÓ bábelőadás  
színesítette.
Este Illés emlékkoncert zárta a rendezvényt. Sparheton sült 
krumplilángossal, üstben készült krumplistésztával, pirított 
szotyival, sütőtökkel várták az idelátogatókat.

X. Sütőtök és krumplifesztivál 
Kedvükre csemegézhettek a látogatók
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Folyamatos fejlődés hittel és szeretettel 
interjú Nagy Györggyel, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójával

1958-ban született Miskolcon, 1981-ben szer-
zett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán biológia-testnevelés  
szakon. Mikor döntötte el, hogy a pedagógusi 
hivatást választja?

Középiskolás éveimet a Földes Ferenc Gimná-
ziumban töltöttem. Ezekben az időkben fogal-
mazódott meg bennem az elhatározás, hogy 
pedagógus szeretnék lenni. Tetszett a tanítás 
lehetősége. Tanáraim példát állítottak a pálya 
lehetőségeiről, szépségeiről, s kudarcairól is. 
A döntésemben talán legmotiválóbb az a gondo-
lat volt, hogy lehetne ezt másképp is csinálni.                

1987-ben költözött családjával Felsőzsolcára, 
ahol tanári állást kapott az akkori 1. számú  
Általános Iskolában. Hogyan emlékszik vissza 
erre az időszakra?

Kezdő pedagógusként sokat segítettek az  
idősebb kollégák. Napközis nevelőként kezdtem, 
majd a testnevelő tanári szerepem felváltotta a 
tanítói feladatkör. Helyettesítőként egy félévig 
tanítói feladatokat láttam el. Más korosztály, ko-
moly feladatok, nagy kihívás volt. De igyekeztem 
helyt állni, s kellemes emlékek maradtak meg 
bennem erről az időszakról. Mindkét szakom 
tanítása mellett osztályfőnöki feladatokat is el-
láttam. Testnevelőként célom a mozgás megsze-
rettetése volt. Óráim nem teljesítmény centriku-
sak, fontosnak tartottam a saját képességekhez 
és adottságokhoz mért fejlődést. Rendszeresen 
részt vettem a szakmai továbbképzéseken. Isme-
reteim bővítése érdekében elvégeztem kézilabda 
sportágból az edzői szakot, majd megszereztem 
a játékvezetői képesítést is.
Biológiából az „élők világának” a megismerteté-
sét tekintettem feladatomnak. Segítettem a nyári 
táborok megvalósítását, szerveztem a szabadidő 
hasznos eltöltését, az erdei iskolák lebonyolítá-
sát. Szerettem/szeretem mindkét szakomat, a 
tanári pályát hivatásként élem meg.

Folyamatosan igyekeztem kihasználni a pályázati 
lehetőségeket is. Ebben az időszakban 48 pályá-
zatot írtam, melynek több mint a fele nyertes 
munka volt. Az így elnyert támogatások öt millió 
forint feletti összeggel gyarapították a költségve-
tési lehetőségeket. Cserkészvezetőként cserkész-
csapatot szerveztem és vezettem az akkor már 
Szent István nevét viselő iskolában. Szép idők 
voltak. 

2001. július 1-jétől az újonnan létrejött ÁMK 
Szent István Általános Magyar-Angol Két  
Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója  
intézményegység-vezetője lett. Milyen nehéz-
ségekkel szembesült igazgatóként?

Hosszú éveken át tanárként végeztem pedagógu-
si feladataimat. Mikor iskolámban vezetőváltás 
történt, az új igazgató engem kért fel helyettesé-
nek. Emlékszem, meglepődtem. De mindig is kri-
tikus szemmel néztem a vezetőimet, gondoltam 
most itt a lehetőség, hogy saját elképzeléseimet 
valóra válthassam. Szeretem a kihívásokat, így 
elfogadtam a felkérést, s elindultam az iskolave-
zetők feladatainak rögös útján.
1999-től mint igazgató helyettes, majd mint - a 
szerkezetátalakítás miatt létrejött ÁMK (Általá-
nos Művelődési Központ) - intézményegység- 
vezetője végeztem a rám bízott vezetői felada-
tokat. A két tanítási nyelvű oktatás, illetve az is-
kolaotthonos oktatási forma  bevezetése is saját 
kezdeményezésem volt. Ez rengeteg feladatot 
és sok átgondolást kívánt. Szerencsémre soha-
sem voltam egyedül. Lelkes kollégák segítették 
munkámat. A feltételek és a lehetőségek megte-
remtése az akkori ÁMK igazgatónőjének, Figeczki 
Lászlónénak volt köszönhető. Szakmai felkészült-
sége, irányítása ma is példa számomra. Egy veze-
tőnek minden napja kihívásokat és nehézségeket 
tartogat. Ezeknek a megoldása, a megoldások 
mikéntje, eredményessége mutatja meg igazán 
a vezetőt. Ezen az úton volt részem mindenben. 
A kudarc a siker velejárója, s csak remélhetem, 
hogy mindkettő megélésében volt részem.

Pedagógusként, majd később vezetőként is  
fontosnak tartotta a folyamatos pedagógus-
képzést, a fejlődést, a vezetői ismeretek elsa-
játítását. Hogyan látja most a jövőt, az oktatás 
jövőjét?

Ez napjainkban (is) nagyon összetett kérdés.  
Beszélhetnék a pedagógusképzés megújításá-
nak szükségességéről, a pedagógus pálya anya-
gi, - erkölcsi megbecsülésének fontosságáról, a 
kiégés veszélyeiről, a pályaelhagyókról, a családi 
háttér- és nevelés hiányosságairól – de beszélek 
inkább arról, hogy  áldott az a lehetőség, ha gyer-
mekeink egyházi óvodákba, iskolákba járhatnak. 
„Bizony  az Úr ajándéka a gyermek” (127.zsoltár 
3.vers)                         
Úgy gondolom, rendkívüli lehetőséget kaptunk, 
mikor a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
átvette iskolánk fenntartói szerepét és ez a lehe-
tőség egyben nagy felelősség is! 

Iskolai nevelésünk, oktatásunk középpontjában a 
hit és a gyermek áll. A lehető leghatékonyabban 
próbáljuk segíteni a ránk bízott növendékek szel-
lemi, lelki és hitbeli fejlődését. Céljaink megvaló-
sulásához hisszük, hogy csak a keresztyén érték-
szemlélet lehet iskolánk fejlesztésének alapja, és 
én ebben látom a jövőt, az oktatás jövőjét. Hittel 
és szeretettel nevelni és oktatni a jövő nemzedé-
két, ahol a műveltséget és a társadalomba való 
beilleszkedést a család és az iskola közös munká-
ja nyomán sajátítja el a gyermek. 

2009-ben közösségi munkáért kapott elisme-
rést, 2013-ban pedig pedagógiai díjat kapott az 
önkormányzattól. Igazgatóként mire a legbüsz-
kébb?

Szerintem minden embert büszkeség tölt el, ha 
elismerik a munkáját. Nekem is jólesett az elis-
merés, de főként az, hogy ezt lakóhelyemen kap-
tam, ahol élek és ahol dolgozom. A pedagógiai 
díj jelentőségét az is növelte, hogy az ezzel járó 
anyagi elismerés összegéből indulhatott el isko-
lánk székelykapujának a készítése, mely remél-
hetőleg nem csupán ennek a díjnak állít emléket.

A pandémia időszaka mennyire változtatta meg 
az oktatást? Hogyan tudtak átállni a digitális ok-
tatásra? Most milyen a tanrend?

Mondhatom, hogy szerencse a szerencsétlenség-
ben, hogy már az első időszakban kész informa-
tikai alkalmazás állt a rendelkezésünkre. Akkor 
már második éve voltunk részesei a Microsoft 
innovatív iskolaprogramjának, a TEAMS alkalma-
zás bevezetésre került. A feltételek az előkészítés 
miatt rendelkezésre álltak, s a digitális oktatás 
bevezetésekor ezt  csak be kellett indítani. Je-
lenleg „normál” oktatási keretek között folyik 
iskolánkban a tanítás, de szükség esetén azon-
nal át tudunk állni a digitális oktatási formára.   
A TEAMS alkalmazást folyamatosan használjuk a 
„jelenléti” tanítás során is, házi feladatok, szor-
galmi munkák és kiegészítő ismeretek átadására.

Intézményegység-vezetőként, majd később 
igazgatóként is részt vett számos iskolai prog-
ram, kulturális- és sportrendezvény szervezé-
sében, lebonyolításában és jelenleg is aktívan 
közreműködik Felsőzsolca közösségi életében. 
A rengeteg munka mellett mire marad ideje? 
Hogyan tölti a szabadidejét? Mesélne nekünk a 
családjáról? 

Valóban elég kevés a szabadidőm. Ezt igyekszem 
elsősorban a családom körében tölteni. Felesé-
gem orvos, rengeteget dolgozik, sokat van távol. 
Nehéz közös időpontot találnunk, de azt aktív 
pihenéssel töltjük. Két lányunk van, akik már ön-
álló életet élnek.
Heti rendszerességgel teniszezem, ennek idő-
pontja sérthetetlen. A rendszeres testmozgás 
mellett a Kertekalja 1-ség SC baráti közössége is 
a meghatározója, hogy nem szeretem kihagyni 
ezeket az alkalmakat.
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Európai Mobilitási Hét 
Farkas Tünde összefoglalója

Látványos felvonulással vette kezdetét az Alma Feszt. A Hősök terétől a 
Rendezvények Házáig haladva a lakosokat sajttal és pálinkával kínálta vá-
rosunk polgármestere. A felvonulás és versenyek eredményhirdetése mel-
lett számtalan programmal várták a lakosságot és a városba látogatókat 
Felsőzsolcán.

A Miskolci Mazsorett Együttes műsorát és a Vaga Banda társulat gólya-
lábakon előadott, óriásbábokat szerepeltető produkcióját követően a  
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak műsorát élvezhette a 
közönség. A felsőzsolcai hagyományőrző csoportok – Rozmaring Népdal-
kör és Zsolca Táncegyüttes - fellépését követően a Csomasz Brass Band 
lépett színpadra és nyújtott színvonalas szórakozást.

A színpadi fellépők között szerepelt Eperjesi Erika, Lorán Barnabás, a  
Generátor zenekar és a Sky Fanatic, akik fergeteges hangulatot varázsoltak 
a rendezvény helyszínére.

„Régi álom volt egy olyan fesztivál megszervezése, mely felsőzsolcai kötő-
désű, értékeinkről, hagyományainkról szól és fiatalokat megszólító prog-
ramelemei is vannak. Nagyon jó alapot jelentett a hat évtizede városunk 
határában működő Almás kert, mely a CROPS Kft. tulajdonában gyümöl-
cseivel is támogatta a rendezvényt. A hagyományőrzés mellett megjelent 
a gasztronómia, középpontban az almával, és a fellépőknek köszönhetően 
sikerült elérnünk városunk és a környékbeli települések lakosságát is. Na-
gyon örülök, hogy az Alma Fesztet ilyen színes és gazdag programokkal 
tudtuk megszervezni.” – mondta Szarka Tamás polgármester.

A rendezvényen vásári forgataggal is készültek, a gyerekek megismer-
kedhettek a népi hagyományokkal és kézműves foglalkozásokon is részt  
vehettek. Sikerült elérni, hogy egy sokakat vonzó, neves rendezvénye lett 

a városnak, ahol a népi értékeket képviselő fellépők és táncosok mellett 
minden korosztály számára vonzó zenekarok és programok szórakoztatták 
a résztvevőket.

Ezen a napon került megrendezésre a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei 
Önkormányzat által meghirdetett Megyei Identitás Roadshow is Felsőzsol-
cán. A főzőversenyen induló nyolc csapat számára nemcsak az ízeken volt 
a hangsúly, a tálalásra is nagy figyelmet fordítottak.

A Megyei Identitás Roadshow főzőversenyének eredményhirdetésére az 
Alma Feszt megnyitóját követően került sor, ahol a helyezést elérő csapa-
tok értékes nyereményeket vihettek haza.

Alma Feszt Felsőzsolcán 
Színes programokkal várták a látogatókat

Szeptember 16. és 22. között, huszadik alkalommal szervezték meg 
idén az Európai Mobilitási Hetet. A programsorozat célja a környezet-
barát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A kampány 
egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű 
közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata hagyományosan már több éve csat-
lakozik a kampányhoz. A sikeres pályázatának köszönhetően, válto-
zatos programokkal várta a lakosságot a fenntartható közlekedés és 
egészséges életmód jegyében. 

Az Európai Mobilitási Heti programsorozat Pöttöm tornával vette  
kezdetét, ahol a babák korosztályuknak megfelelő zenés mozgásos 
foglalkozáson vettek részt. 
Az óvodákban, iskolákban „Közlekedj okosan, kresz-teszten”, ügyessé-

gi sorversenyeken, gyermektornán, zumbán, népi táncházon és ovis 
futóbicikli felvonuláson vettek részt a gyerekek. A rendezvény kereté-
ben veterán autóbemutatót tartottak, ahol a közlekedéssel, járművek-
kel kapcsolatos kérdésekre válaszoló óvodások és diákok apró ajándé-
kokat nyerhettek.  A felnőtt lakosság sem maradt programok nélkül. 
Kipróbálták a billiárdfocit, zenés alakformáló tornán vettek részt, az 
idősebb korosztály részére táncos, mozgásos foglalkozás került meg-
rendezésre.

A „Felvonulás több keréken” rendezvényen kerékpárral, görkorcsolyá-
val, rollerrel felvonulókat a Destination Brass Band fantasztikus mű-
sora mellett vendéglátás fogadta a Hősök terén. A „Tervezz! Alkoss! 
Legyél mobil!” - címmel meghirdetett kreatív pályázat keretében 
közlekedési eszközök készítésére biztattak kicsiket és nagyokat, a sike-
res pályázók nyereményben részesültek. 

„Védje környezetét, gyűjtse szelektíven a használt sütőolajat és zsira-
dékot” - címmel szervezett begyűjtési programot szerveztek.
Az autómentes napot szeptember 22-én számos program kísér-
te a Bárczay – kastély udvarán, ahol az érdeklődők kipróbálhatták a  
segwayt, az e-coastert, és az ez alkalomból felállított gokart pályát. 

A Magyar Vöröskereszt jóvoltából baleseti imitáció került bemutatás-
ra, és a hét vetélkedőinek eredményhirdetését, díjazását követően a 
programok végén egy városi roller is gazdára talált Felsőzsolca Város 
Önkormányzata jóvoltából.
Ezen a napon a városban Szarka Tamás polgármester, Pásztor Erik  
alpolgármester és Macsuga Roland önkormányzati képviselő meg-
ajándékozta a kerékpárral közlekedőket.
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A fenti nótacímmel invitáltuk a nóta- és operett kedvelőket szeptember 
18-án, szombaton a Rendezvények Házába.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő Magyar Nóta-
szerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportja szervezésében az  
önkormányzat támogatásával immár 12. alkalommal rendeztük meg az 
őszi gálaműsort, melyet ezévben mintegy két héttel korábbi időpontra 
tettünk. Tartottunk a járvány terjedésétől, illetve a feltételezett korláto-
zásoktól. Valószínűleg más rendezvényszervezők is hasonlóan gondolkod-
tak, mert olyan rendezvénydömping volt tapasztalható a közelmúltban, 
amilyenre nem sokan számítottak.

Mindezt azért ecsetelem, mert egyrészt műsorszerkesztési nehézséget is 
okozott, másrészt mintegy száz-százötven fővel kevesebb volt rendezvé-
nyünk látogatottsága az elmúlt évtizedben megszokottól. Talán a belépési 
feltételként megjelölt védettségi igazolvány és a fertőzéstől való félelem 
is közrejátszott a kisebb nézőszámban.
Mindezek ellenére a kétszáz fős lelkes közönség illő módon és mértékkel 

– vastapssal, éljenzéssel – reagált a nagyszerű produkciókra.

Polgármesterünk üdvözlő gondolatai után csoportunk énekesei, Jóna 
László, Sarkadi László, Szabó Lajos és Tapa Ottó léptek színpadra, majd 
két erdélyi nótaénekes, Bíró Éva Csíkmadarasról és Fülöp Zoltán Gyergyó-
ditróból szólóénekükkel és kettősökkel ajándékozták meg a közönséget.

Az est második részében három nagyszerű, fiatal operaénekes magyar 
nótákkal tűzdelt operettműsora hozta lázba a közönséget.  A Kolozsvári 
Magyar Operából Vígh Ibolya, a műsorainkban gyakran fellépő Kovács 
Gábor és a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese Tötös Roland ferge-
teges sikert arattak. Ebben nagy része volt Miskolci Balogh Zoltán zene-
karának, akik a több mint kétórás műsort rendkívül magas színvonalon 
kísérték, vezényelték le. Nem hagyhatjuk ki a sikerből Krakomperger Réka 
saját gondolataival megtűzdelt, profi szinten megoldott műsorvezetését 
sem. Köszönet és gratuláció illet minden szereplőt, közreműködőt, szer-
vezőt és támogatót! 

Nótagála “ODA VAN A VIRÁGOS NYÁR” 
Fehér Attila összefoglalója

Országos Könyvtári Napok 
Együtt. Működik! 
2006-tól októberben szervezi meg a szakma az Országos Könyvtári  
Napok - általában egyhetes - rendezvénysorát, mely során a könyvtá-
rak igyekeznek minden korosztály számára változatos kulturális lehe-
tőségeket biztosítani. A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár-
ban színes programokkal várták a látogatókat, melynek idei központi 
témája az „Együtt. Működik!” volt.

Kedden, a mentális egészség napján, dr. Stiber Vivien mentálhigiénés 
szakember előadására érkeztek az érdeklődők. Az előadó a Semmel-
weis egyetemen szerzett mentálhigiénés tudásával nyújt segítséget 
az embereknek, hogy jobban érezzék magukat a mindennapokban. 
Előadásának témája: „Egyensúlyban” - hogyan tudom megtalálni az 
egyensúlyt a mindennapokban? 

Szerdán a legkisebbeket és szüleiket várták a „Mesemorzsa” – mesék 
a legkisebbeknek címmel rendezett kreatív foglalkozásra, melyen a 
babák megszerezhették első irodalmi élményeiket a mondókákból, 
verses mesékből, rövid népmesékből.

Október 7-én, az „Aktív időskor” című programon vettek részt az  
érdeklődők az Életmódváltók Klubjával. A résztvevők megtudták, hogy 
az egészséges táplálkozás mellett a mozgásnak is fontos szerepe van 
abban, hogy idős korban is fittek maradjunk. A hasznos tanácsokon 
kívül lehetőségük volt kipróbálni a nordic walkingot és gymsticket.

Az Országos Könyvtári Napok egy hetes programsorozatának utolsó 
eleme a könyvtári éjszaka, melynek témája a „Kutya ember kapcsolata 
a kezdetektől.” Tölts egy éjszakát a könyvtárban! – volt.

Az állatok világnapjához kapcsolódva a gyerekek interaktív foglalko-
záson vehettek részt az éjszaka folyamán. Megismerkedtek Alfával a 
csehszlovák farkaskutyával és gazdájával, aki érdekes dolgokat mesélt 
erről a különleges kutyafajtáról, amely a Saarloosi farkaskutya mellett 
egyedüli, a farkas és a német juhászkutya legújabb kori keveredéséből 
1955-ben létrejött fajta. 

A helyes kutyatartásról hallott tanácsok után a résztvevő gyerekek 
megosztották egymással a kutyákkal kapcsolatos olvasmány élménye-
iket, majd a könyvtár polcai között töltötték az éjszakát.
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"Szeretetet adjak és kapjak, Isten adta ezt az ajándékot." 
AndiBandi, vagyis Faul Andrea, aki mosolyt csal kicsik és nagyok arcára

A Felsőzsolcán élők gyakran találkozhatnak egy-egy rendezvényen, 
gyermeknapon AndiBandival, a bohóccal, de a történetét talán keve-
sen ismerik. 

Andrea Miskolcon született, a Kilián városrészben lakott, óvodás volt, 
amikor a családjával együtt Kazincbarcikára költözött, majd a szülei 
elváltak, édesanyjával és két testvérével 1979-ben Felsőzsolcán leltek 
otthonra. Itt ismerte meg későbbi férjét, aki tősgyökeres zsolcai volt, 
és aki akkor a Gamesznak dolgozott. Érdekes, vagy talán sorsszerű egy-
beesés, hogy férje részt vett annak az óvodának a felépítésében, ahol 
Andika ma dolgozik. Nagy szerelem volt az övék, egyébként 1983-ban 
házasodtak össze.
Andrea Miskolcon a kereskedelmi szakmunkásképzőbe járt, de az  
iskola elvégzése után nem a szakmájában helyezkedett el. Dol-
gozott csapágyboltban, a Miskolci Idősek Klubjában, a Domus 
áruházban, ezek alatt az évek alatt született meg kislánya, majd 
kisfia. Második gyermeke születése után egy ideig munkát kere-
sett, beugró állásai voltak, amikor a Kazinczy Általános iskolában 
működő zeneiskolába került titkári pozícióba. Nagy szeretettel 
és hálával gondol vissza az itt eltöltött hat és fél évre, a kollégáira, 
a gyerekekre, ahogy a szülőkre is. Talán itt kezdődött el igazán a  
gyerekek, a mesevilág iránt érzett óriási rajongása. Az iskolai közösség-
ben rengeteg időt töltött, a nyári programokon, a bogácsi táborozás-
kor, koncerteken egyre közelebb került a kicsik világához. Gyermekein, 
unokáin kívül itt léptek az életébe a gyerekek.

2008-ban tragikus hirtelenséggel elveszítette a férjét és magá-
ra maradt két gyermekével. Leginkább munkája, kollégái támo-
gatása segítette át a krízisen, de sajnos újabb tragédia történt. A 
2010-es árvíz, mely Felsőzsolcát elöntötte. Mintegy másfél ezer  
embert kellett kitelepíteni, százhatvan ház dőlt össze, a lakóházak 
négyötöde megsérült. 

Andrea házát is elvitte az árvíz, mindenük odalett. A történethez  
hozzátartozik, hogy Andrea mindeközben tanult, hogy letehesse az 
érettségit. A nehézségek és veszteségek mellett hatalmas erőfeszítés-
re volt szüksége, hogy bizonyítva magának, kollégáinak, végül sikeres 
vizsgát tett. Elérzékenyülve emlékszik vissza arra, amikor a kollektíva és 
az iskolai osztálytársai pénzt gyűjtöttek neki, ahelyett, hogy az érettsé-
gi bankettre költötték volna azt. Kemény időszak volt ez az életében, 
a gyermekei szeretetének, kollégái támogatásának sokat köszönhet. 
A Perecesi Gyülekezet segítsége felbecsülhetetlen volt a számára, 
felsőzsolcai házának romjait is ők bontották le. Végül Berekaljára  
költözött gyermekeivel, miután beleszeretett a házba, melyet vásárolt. 

A munkában azonban ismét nehézségek álltak az útjába, a zeneisko-
lában bekövetkezett vezetőváltás miatt új állás után kellett néznie.  
A felsőzsolcai óvodában ekkor üresedett meg egy titkári pozíció, mely-
re fel is vették. A titkári munka mellett egyre több időt töltött a kicsik 
társaságában. Amikor csak lehetősége adódott, csoportokban helyet-
tesített, és amikor megüresedett egy dajka pozíció, nem volt kérdés, 
hogy elvállalja. Ebben az időszakban kezdett el bébiszitterkedni is.

2012 óta a Park utcai óvodában dajka, és AndiBandi története ez 
idő tájt kezdődik el. Nehéz anyagi helyzetben volt, hogy minden  
forintot megfogjon, bálás boltokban vásárolt. Épp az óvodai farsangra  
készülődtek, amikor azon gondolkodott, minek is öltözzön be. A bálás  
turkálóban válogatva egyszer csak a kezébe akadt mostani bohócsap-
kája. Abban a pillanatban érezte, hogy ez valami új kezdete lehet. 
Ahogy telt múlt az idő, egyre több kellék került a szeme elé; egyszer 
egy színes sál, egy vidám nadrág, máskor egy csillogó labda, de gyakran 
kapott kis meglepetéseket kollégáitól, melyek tovább gazdagították ezt 
a ruhatárat. 

Az öltözet azonban fiúsra sikeredett. Nevetve mutatta Mag Zsolt  
Sándornénak, Gyöngyikének, az óvoda mostani vezetőjének, 
hogy Andiból Bandi lett. Ebben a pillanatban született meg  
AndiBandi, a bohóc. Andrea a farsang napján, beöltözve ébredt rá, 
hogy egész életében arra készült, mosolyt csaljon a gyerekek, szülők 
arcára, és hogy boldoggá tegyen kicsiket és nagyokat. Talán ezzel a 
rengeteg felé áramló szeretettel adja a világ vissza mindazt, amit And-
rea az évek alatt elveszített. A farsang remekül sikerült, eldőlt, hogy a  
dajkanéni ruhája mellé a szekrénybe bekerül a bohóc jelmez is és nagy 
örömünkre sok-sok felsőzsolcai ünnepségen elvarázsol vele minket. 
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Ünnepi hangverseny a zene világnapján 
Kovács Anett írása

Ünnepi hangversenyére várta az érdeklődőket a Csomasz Tóth Kálmán 
Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézménye a zene 
világnapján. Október elsejét 1975-ben nyilvánította az UNESCO a zene 
világnapjává Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére.

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárral közösen szervezett, 
és a Bárczay-kastélyban megrendezésre kerülő eseményen az intézmény 
pedagógusai és növendékei léptek fel, akik világhírű zeneszerzők műveit 
hozták el a műfajt kedvelő közönség számára.

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola tagin-

tézményében, amely 2012. augusztus 31. óta a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület fenntartásában működik, zongora, fuvola, furulya, 
klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, tuba, gitár, ütő, szolfézs tansza-
kokon folyik a zeneoktatás. Szűcsné Farkas Zsuzsanna, a művészeti  
iskola igazgatója és Karsáné Tanyi Bernadett, a Felsőzsolcai Tagintézmény  
vezetője is nagyon büszkék a diákok által elért eredményekre, melyekkel 
minden versenyen öregbítik az intézmény és városunk hírnevét is.

Az ünnepi hangverseny repertoárja is megmutatta, milyen tehetséges 
gyermekek járnak az intézménybe, ahol a szakmailag felkészült tanáraik 
tehetséggondozást végeznek.

Az est során olyan zeneszerzők műveit hallhattuk, mint Albinoni,  
L. Gobbaerts, Corelli, Mozart, Süsser, Krumpfer, Catozzi, valamint Szo-
kolay Sándor, Bogár István és Seibel Mátyás. 

Akik műveiket előadták: a tanári karból Juhász Ádám – tenorkürt, Koscsó-
né Nagy Anita és Karsáné Tanyi Bernadett – zongora, Dobos János – tuba, 
valamint Orosz Gábor – gitár, míg a diákok közül Udvari Dániel Bálint – 
tuba, Pohl Dávid, Orosz Nóra és Szente Lili – zongora, Ifj. Dobos János 
és Kovács Balázs – tenorkürt, Béres Zsófia – klarinét, továbbá Matuscsák 
Dorina, Gömöri Bálint és Nagy Máté – gitár.

A hangverseny végén Duke Ellington,1931-ben komponált It don’t mean 
a thing - című, mára már legendás jazz zenéjét hallhattuk Balla Miklós, 
Orosz Gábor, Dobos János és Halász András Péter előadásában.

Fotó: Szántainé Pucsok Katalin

Az óvoda mindkét intézményében változatos programokkal 
várták a családokat. A köszöntést követően hagyományőrző 
műsort tekinthettek meg a vásár látogatói, akiket a szülők 
süteményekkel, meleg teával fogadtak, és akik egy vidám 
táncházban is részt vehettek. A vásárra érkezők a gyermekek, 
szülők által barkácsolt apróságok vásárlásával támogathatták 
az óvodát. Nagy sikert arattak az ékszerek, mézek, könyvek és 
a zsákbamacska.

Lehetőség volt népi játékok kipróbálására, volt diótörés, 
horgászat fateknőben, célbadobás, hagymaterelgetés, a Gu-
ruló Ló társulat által lovat, tehenet, zebrát, Bobo Car jármű-
veket és Tipróka ügyességi játékot biztosítottak a gyerekek  
számára, akik elkerített karámban kiskecskét is simogathattak,  
tájékoztatott Várnay Irén óvodapedagógus.

Mihály napi vásárt tartottak a Felsőzsolcai  
Napközi Otthonos Óvodában

Megkezdődtek a járdaépítés munkálatai a Bolyai utcán és a Dózsa 
György utca egy szakaszán, melyek az előkészületeket követően a 
hónapban folyamatosan zajlanak.

A Dózsa György utcai buszmegállóhoz, valamint a Platthy Ida óvo-
dához vezető járdaszakaszok a helyreállítási munkálatokat és az 
aszfaltozást követően teljesen megújulnak.

Zajlanak a járdaépítések A könyvtár leltár miatt zárva lesz
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtára 2021. októ-
ber 25. és november 19. között leltározás miatt zárva tart.

További információ: 06/46 584-313-as telefonszámon, és a konyvtar@
felsozsolcaph.hu e-mail címen kérhető Farkas Tünde könyvtárvezetőtől.
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Idősek Napja 
Köszöntötték a szépkorúakat Felsőzsolcán

Az ENSZ közgyűlése 1991 óta jegyzi október 1-jét, mint az idősek  
világnapját, azzal a céllal, hogy minden évben legyen egy nap,  
amikor az emberek figyelemmel kísérik a munkában megfáradtakat, 
és amikor mindenki azokra az értékekre gondol, amelyeket az idősö-
dő emberek életük során felhalmoztak, szűkebb és tágabb környeze-
tüknek átadnak. 

Ebből az alkalomból, a világ sok országában, így hazánkban is évről 
évre szerveznek programokat. 

Több év kihagyás után Felsőzsolcán is ünnepelték az időseket a Felső-
zsolcai Szociális Szolgáltató Központ szervezésében. Az ünnepségen 
való részvételi szándék jelzését követően több mint kétszázan vettek 
részt az eseményen, melyen Szarka Tamás polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, majd gálaműsorral kedveskedtek a résztvevők  
számára. 

A vendégek szórakoztatásáról a Felsőzsolcai Szent István Katolikus 
Általános Iskola tanulóinak szavalatával, a Felsőzsolcai Napközi Ott-
honos Óvoda óvodásainak vidám, táncos műsorával, valamint Jancsó 
Dóra színésznő és Cselepák Balázs, a Győri Nemzeti Színház színészé-
nek közös produkciójával gondoskodtak.

Az ünnepi műsort estebéd követte. A rendezvény célja a szórakozta-
tás mellett, hogy a város köszönetet mondjon a szülők és nagyszü-
lők generációjának, hogy kifejezze megbecsülését a város idős lakói 
iránt, akik munkájukkal méltán vívtak ki maguknak tiszteletet az  
elmúlt évtizedek során.

Népmesemondó Találkozót tartottak a Felsőzsolcai Közösségi  
Ház és Városi Könyvtárban

Szeptember 30. a Magyar Népmese Napja, Benedek Elek születés-
napja, melyet a Magyar Olvasótársaság felkérésére 2005. óta ünnep-
lünk.

A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a 
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek 
és felnőttek megkülönböztetett figyelemmel forduljanak a népmesék 
felé. 

E jeles nap alkalmából szervezett Népmesemondó Találkozót a Felső-
zsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár a felsőzsolcai nevelési-okta-
tási intézmények óvodásai és kisiskolásai részére.

Régen meséltek hideg téli estéken, kukoricafejtés, tollfosztás közben 
és különböző közösségi eseményeken. Ilyenkor mindig a legjobban,  
legszebben, legérdekesebben mesélőt választották ki. Ezen a napon 
ezt a hagyományt ápolták a rendezvényen résztvevő, óvodákból és 
iskolákból érkezett gyerekek közreműködésével.

A délelőtt folyamán meséltek a pletykás asszonyokról, a tű, a kutya, 
a rák, a tojás és a kokas vándorútjáról, a mesékből kiderült, hogyan 
forgatta fel az erdő lakói életét Kacor király, milyen is az a kőleves, 
kinek köszönt a szegény ember, miért olyan rövid az egér farkincája, 
hogyan lett a juhászlegényből király, és hogyan jártak túl a kismalacok 
a farkas eszén. 

A találkozón elhangzó mesék által sok történetet ismerhettek meg 
a gyerekek, ezek segítségével megtudhatták mit jelent a család, a  
közösség, a barátság, mi a félelem és a bátorság. A mesékből megis-
mert tapasztalatok sok kudarctól, nehézségtől óvják meg az embert, 
a mese varázsa, a belőle áradó optimista életfilozófia pedig erőt ad a 
mindennapok küzdelmeiben.

Az óvodások és kisiskolások lelkesek és felkészültek voltak. A rendez-
vény végén emléklappal és ajándékkal tértek haza.
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November 5-ig várják a pályázók anyagait a Felsőzsolca Város  
Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatra.

Idén is meghirdetésre került az ösztöndíjpályázat, melyre azok a Felső-
zsolca területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhet-
nek, akik megfelelnek az alábbiaknak:
Felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat („A” típusú pályázat).
A 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások 
vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizett pályázók, akik a 2022/2023. tanév-
től kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos 
alapképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).

Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj összege 5.000,-Ft/hó, amennyi-
ben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át (114.000,-Ft).

Benyújtandó iratok: eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2021/2022. 
tanév első félévéről (csak „A” típusú pályázat esetén); igazolás a pályá-
zóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelméről; amennyiben 
a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó tanulói jogviszonyban 
áll középfokú oktatási intézménnyel, annak igazolása szükséges; ameny-
nyiben a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó hallgatói jogvi-
szonyban áll felsőoktatási intézménnyel, a hallgatói jogviszony igazolása 
szükséges.

A pályázat rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlap és a jöve-
delemnyilatkozat – kinyomtatva és aláírva – 2021. november 5. napjáig – 
ügyfélfogadási időben – nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
fsz. 6. szobájában.  

A pályázattal kapcsolatos további részletes információ a www.emet.gov.
hu oldalon található, személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
fsz. 6-os szobában, telefonon a 46/613-009-es telefonszámon kérhető. 

A pályázati kiírások és csatolandó melléklet letölthető weboldalunkról: 
www.felsozsolca.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2021. 
december 1-jén (szerdán) 17.00 órától közmeghallgatást tart a Rendezvé-
nyek Házában (Felsőzsolca, Sport u. 1.).

A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt  
szervezetek képviselői a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az 
egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő  
kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek, melyek 
megtételére a közmeghallgatás időpontja előtt is van lehetőség.

A kérdéseket és javaslatokat az info@felsozsolcaph.hu e-mail címre, vagy 
postai úton a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalnak címezve (3561 Felső-
zsolca, Szent István u. 20. szám) küldhetik meg, illetve személyesen a hiva-
tal titkárságán adhatják le 2021. november 26. napjáig.

Közmeghallgatást tart  
Felsőzsolca Város  
Önkormányzata  
a Rendezvények Házában 

Óvodások hete - Pályázat ismertető 
Farkas Tünde könyvtárvezető összefoglalója
Az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-0001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések  
mindenkinek" pályázati konstrukció keretében "Az én könyvtáram" című 
program alkalmazásával kapcsolatosan a Módszertani Bizottság döntése 
értelmében a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtára 
pályázat útján bekerült a program módszertanát alkalmazó könyvtárak 
körébe, amely az Együttműködési megállapodás alapján 2020. február 1.- 
2023. január 31. között terjedő időszakban valósul meg. 

A programsorozatban való részvétel lehetőséget biztosít a városban 
lévő nevelési-oktatási intézményekkel történő még szorosabb kapcsolat  
kialakítására és az egymáshoz való közelítésre, a már hagyománnyá vált 
könyvtári foglalkozások és programok mellett, a köznevelés hatékonysá-
gát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia-és készségfej-
lesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztéséhez.

A meghatározott négy fejlesztési irány: olvasáskultúra fejlesztés támoga-
tása, digitális írástudás, könyvtárhasználat-információkeresés, szövegér-
tés fejlesztés támogatása, kiemelten a digitális szövegértés, 
egyéni és közösségi tanulás támogatása. 

A mintaprogramok szervesen beépülnek a könyvtárunk programjai közé. 
„Az óvodások hete” program egyik célja, az ismeretterjesztés a meséhez 
kapcsolódó témákban a mesefoglalkozás keretén belül. Az elmúlt hónap-
ban a rendezvényen az egészséges táplálkozás és a gyümölcsfogyasztás 
fontossága, illetve ismerkedés a madarakkal, a madárhangokkal volt a 
téma.

Az esemény másik célja a mese meghallgatása utáni szövegértés és a  
szóbeli kifejezőkészség fejlesztése volt. Beszélgettünk a mese erkölcsi 
mondanivalójáról, annak üzenetéről. Új mondókákkal, versekkel ismer-
kedtek meg a gyerekek.

A foglalkozások végén a mesékhez kapcsolódó tárgyakat készítettünk,  
ezzel a gyerekek kézügyességét, alkotókészségét, kreativitását fejlesztve. 
A mesék és a bennük lévő tudás megismerésén túl, a program fő célja, 
hogy az óvodás korú gyermekek élményközpontú programon vegyenek 
részt a könyvtár keretein belül. Miközben jól érzik magukat a foglalko-
záson, megismerkednek a könyvtárhasználattal, és később a szüleikkel 
együtt is visszatérnek.
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Önkormányzati fogadóórák

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.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő: 
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.


