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Egy élhető és szerethető város, és
akik ezért dolgoznak – interjú Nagy
Zoltán főtörzszászlóssal.

A kicsik legnagyobb örömére negyven darab Futóbiciklivel gazdagodott a Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda.

A Város Önkormányzata ismét akciós
virágvásárt tart a város lakói
számára.
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Címlapon

Augusztus végén került átadásra a 200 millió forintos kormányzati
támogatásból kialakított Görögkatolikus bölcsőde, melyet az ünnepélyes
átadón Orosz Atanáz püspök szentelt meg. Az ünnepségen részt vett Soltész
Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Bánné dr. Gál
Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Szarka
Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere.

Futóbiciklikkel gazdagodott a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Nagy örömmel fogadták a kicsik a kerékpárokat

Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere és Csöbör Katalin ország�gyűlési képviselő negyven darab futóbiciklit adott át a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részére. Az óvodának szánt kerékpárok beszerzése,
melyek már átadásra kerültek a székhelyóvodában és a telephely óvodában a
hamarosan megépülő kerékpárút projekthez kapcsolódóan történt.
Az ünnepélyes átadásokon városunk polgármestere és Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő köszöntötte az óvoda dolgozóit és a gyerekeket,
majd tájékoztattak az október végére várhatóan elkészülő kerékpárútról.
Szarka Tamás polgármester örömét fejezte ki a kerékpárok beszerzése
kapcsán, hiszen a kerékpáros közlekedésnek számtalan előnye van, amit már
egészen kis korban is megtapasztalhatnak a gyerekek szüleik kíséretében.
Az önkormányzat a pályázat keretében 1.500.000 forintból szerezte be a futóbicikliket és a szükséges kiegészítőket, hogy az óvodába járó
gyerekek megtanulják a biztonságos közlekedés feltételeit és szüleikkel,
barátaikkal is biztonságosan kerékpározhassanak a városban a hamarosan megépülő kerékpárút hálózaton is. Az átadások alkalmával a gyerekek
örömére fellépett a Csiribiri együttes, akiknek koncertje alatt birtokba is
vehették az új futóbicikliket és a hozzájuk tartozó védőfelszereléseket.

Több mint 50 százalékos készültségi fokban van
Felsőzsolca kerékpárút-hálózatának a fejlesztése
Várhatóan októberben adják át a négy megépített és részben felújított
szakaszt, amelyek a három szomszédos település, Miskolc, Alsózsolca
és Onga felé teremtik meg a kerékpáros közlekedés lehetőségét.
Az elvégzett munkákról és a beruházás részleteiről sajtótájékoztatón
számolt be Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere – olvasható a boon.hu
weboldalon.
Szarka Tamás elmondta, a fejlesztés már több mint 50 százalékos
készültségi fokban van. "Bízunk abban, hogy a projekt elkészülte után
biztonságosabbá válik a kerékpározás a településen. Ami külön öröm
számomra, hogy kicsit módosítottunk a korábbi terveken, így a Kassai
úton lévő kerékpárút teljes felújítása is megvalósul, ennek köszönhetően a postától egészen a temetőig, a Kassai és az Ongai utca teljes
hosszában egy megújult kerékpáros nyomon haladhatnak a biciklisek,
kicsik és nagyok egyaránt." tette hozzá a polgármester.
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Megvalósult a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola energetikai korszerűsítése
A munkálatok 2020-ban kezdődtek az önkormányzat „Energetikai
Korszerűsítés Felsőzsolcán” című projektje keretében és kiegészültek a református egyház által finanszírozott további fejlesztésekkel.
Az intézménynél az elsődleges cél az energetikai korszerűsítéssel az volt,
hogy az energiára fordítandó költségek jelentősen csökkenjenek, hatékonyabb legyen az energiafelhasználás. A 140 millió forint értékű fejlesztés
során többek között a homlokzati és lábazati falak hőszigetelése, a padlásfödém szigetelése, külső nyílászárók cseréje, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg – mondta Szarka Tamás polgármester, aki az
átadáson megköszönte a református egyház támogatását.Nagy György, a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója az átadást követően elmondta, hogy a fejlesztés a gyermekeknek is jó, mert azt tapasztalják, tanulják meg, hogy az energiaforrásainkkal takarékosan, gazdaságosan kell bánni. "Ezzel elindítjuk őket a környezettudatos nevelés felé,
illetve példaként is ezt állítjuk eléjük." fogalmazott az igazgató.
A felújított intézményt, melynek udvara egy kisebb játszótérrel továbbá
egy műfüves pályával is gazdagodott, augusztus végén adta át városunk
polgármestere Szarka Tamás, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és
Nagy György igazgató. Az intézmény tanulóira, dolgozóira és a megjelentekre Alexa Gábor református lelkész kérte isten áldását.

Köszöntés

Fogadják jókívánságaimat Kedves Felsőzsolcai Szépkorúak!

ŐSZI VIRÁGVÁSÁR

Fontosnak tartom, hogy minden évben külön köszöntsük
Önöket ezen a napon, ezzel is kifejezve azt, milyen fontos
szerepet töltenek be a közösség életében.
Minden, az időseknek biztosított önkormányzati támogatás, kedvezmény és segítségnyújtás azt szolgálja, hogy
kifejezzük a tiszteletünket és megbecsülésünket. Köszönjük a közösségben betöltött szerepüket, a családot összetartó erejüket, a szeretetet és törődést.
Az Idősek Világnapja alkalmából, az önkormányzat nevében jó egészségben töltött, hosszú életet kívánok valamennyiüknek!
Szarka Tamás
polgármester

Felsőzsolca, Dózsa György utca 84.
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Gulyás party és Park utcai kalamajka

Mag Zsolt Sándorné óvodavezető összefoglalója

Mozgalmasan, jótékony célú rendezvényekkel indult a szeptember a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában, melyekből a befolyt összeget az
óvodák támogatására használjuk fel.
A Krisztina Óvodában 2021. szeptember 10-én Gulyás partyt
tartottunk, melyen sok színes programmal, jó hangulattal, finom
gulyással, tombolasorsolással, kézműves sarokkal, csillámtetkóval
vártuk a látogatókat. Az óvodánk dolgozóival meglepetés műsorral
készültünk.Színes jelmezeket öltve "Az aranyszőrű bárány"-t adtuk elő.
Gyermekek és felnőttek egyaránt élvezték a vicces és figyelmesen előkészített előadást. A délután folyamán finom sütemények közül vásárolhattak a jelenlevők.
A Park utcai kalamajka 2021. szeptember 17-én került megrendezésre. A résztvevő gyermekek kipróbálhatták az arcfestést, a
labirintust, ügyességi játékokat, focit és zumbát is, valamint beülhettek egy igazi tűzoltóautóba. Szülői támogatással ingyen vattacukrot

és állatformára hajtogatott lufikat kaptak a gyerekek.Tombolasorsolással, büfével, paprikás krumplival vártunk minden érdeklődő
családot.
Andi Bandi bohóc is ellátogatott mindkét óvodába és vicces,
minden porcikát megmozgató ügyességi feladatokkal szórakoztatta a
gyermekeket és szüleiket.
Mindkét intézményben egy emberként álltak helyt a dolgozók, jó hangulatú, igazán gyermek és szülőbarát délutánnal sikerült megörvendeztetnünk a vendégeket. Minden az óvoda számára érkezett felajánlást
nagy hálával fogadtunk, ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a
szülőknek, akik segítették a programok megvalósulását, illetve mindazon
támogatóknak, akik felajánlásaikkal támogatták az óvodát.
Az önkormányzat nevében Szarka Tamás polgármester mindkét intézményt 25-25 ezer forinttal támogatta.

Újszülöttek támogatása

Szeptemberben három család részesült az
önkormányzati támogatásban
Mint azt már korábban is olvashatták, Felsőzsolca Város Önkormányzata születési támogatást biztosít a kisgyermekes felsőzsolcai családok részére.
Szeptemberben Guba Abigélt, Makatura Botondot és Mucsonyi
Dominikot köszöntötte Szarka Tamás polgármester, a 30.000 Ft
összegű támogatás mellett egy emléklap átadásával születésük alkalmából. Ezúton is minden jót kívánunk nekik!

Sikeres volt a tanszergyűjtő kampány
Sokaknak segítség az iskolakezdésre

A
Nagycsaládosok
Országos
Egyesületének
Felsőzsolcai
Tagegyesülete
idén
is
csatlakozhatott az Auchan segítő közösség programjához.
Az országos rendezvény szeptember 5-én zárult. A programban, a gyűjtésben és az osztásban összesen 29 fiatal önkéntes
vett részt. Az egyesület nagy örömére sok iskolaszert gyűjtöttek a program ideje alatt. Egy prügyi vásárló egy egész
megtöltött iskolatáskát adományozott, melyért nagyon
hálásak voltak. Az összegyűjtött iskolaszerek a nagycsaládosok rászorultabb gyermekei között kerültek szétosztásra.

INTERJÚ
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Egy élhető és szerethető város, és akik ezért dolgoznak
interjú Nagy Zoltán főtörzszászlóssal

községben látunk el szolgálatot, ez nagyjából 46 000 lakost jelent. Közbiztonsági
szempontból jelentősen megnövekedett
mind a rendőri intézkedések száma, mind
az egyéb rendőri feladatok ellátása, a
nagyobb terület több munkát jelent.
Felsőzsolcán milyen nehézségekkel kell
megküzdeniük? Hogyan képzelhetjük el
egy napját?

Ön már huszonhét éve dolgozik
rendőrként, mint körzeti megbízott, ezt
megelőzően a katonaságnál töltött el
egy évet. Miért választotta ezt a hivatást? Hol született, hol tanult, hogyan
került Felsőzsolcára?
Egészen kis koromtól rendőr szerettem
volna lenni és ki is tartottam az elképzelésem mellett. Miskolcon születtem
1973-ban, Alsózsolcán nőttem fel, az
általános iskolát is itt végeztem, majd középiskolába Miskolcra, a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumba jártam 1988-1993
között. Rögtön a középiskola után behívtak
sorkatonai szolgálat letöltésére Tatára, ami után azonnal jelentkeztem a
Miskolci Rendőrszakközépiskolába. Ide két
évig jártam, 1994-1996 között, aminek az
elvégzését követően a felsőzsolcai KMB
csoportban kezdtem meg a munkámat
körzeti megbízottként, ami megszakítás
nélkül azóta is vagyok.
Ez alatt az időszak alatt mennyit változott a város? Ön hogy látja, főleg közbiztonsági szempontból?
A kezdetektől, azaz huszonnégy éve a
Felsőzsolcával szomszédos településen,
Arnóton élek a családommal. 1996ban, amikor megkezdtem a munkámat,
Felsőzsolca még nagyközség volt, egy évvel később kapott városi rangot, ami a mi
rendőri életünkben meghatározó pont
volt, hiszen ezt követően a kis KMB csoportból jelentősebb létszámmal egy Rendőrörs alakult meg, ami a mai napig, 0-24
órában teszi a dolgát. Kezdetben négy
község tartozott a KMB csoport illetékességi területéhez, jelenleg már tizenhat

Nincsenek egyforma napok, minden
szolgálatban eltöltött nap más és más
feladatot, kihívást ad. Körzeti megbízottként elég sokrétű, szerteágazó a munka,
szabálysértésekkel éppúgy foglalkozunk,
mint bűncselekményekkel, lakossági
bejelentésekkel, közlekedésrendészeti
feladatokkal, továbbá iskolarendőrként
iskolarendőri teendőkkel, de állandó
kapcsolatot tartunk fenn a közintézmények vezetőivel, dolgozóival, polgárőr
szövetségekkel,
vadásztársaságokkal,
horgászegyesületekkel. A tizenhat településen különböző rendezvények biztosításában is részt veszünk, ezzel is a lakosságot szolgáljuk.
Ön nem csupán Felsőzsolcán lát el
feladatokat, több település tartozik ön
alá, melyek ezek?
Az illetékességi területünk elég nagy,
mely magába foglalja Sajópálfalát,
Arnótot, Felsőzsolcát, Ongát-Ócsanálost,
Gesztelyt-Újharangodot,
Újcsanálost,
Sóstófalvát, Alsózsolcát, Sajóládot, Sajópetrit, Hernádkakot-Belegrádot, Hernádnémetit, Bőcsöt, Berzéket, Sajóhídvéget
és Köröm községet.
A pandémia hogyan érintette a munkáját? Voltak olyan kihívások, melyekkel a
járvány időszaka előtt még nem találkozott?
Több is. A pandémia alatt nagyon sok
korlátozó rendelkezést vezettek be, valamint új jogszabályok is napvilágot láttak,
amiknek a betartására, ellenőrzésére tett
teendők, rendőri intézkedések többletfeladatot jelentettek.
Huszonhét év alatt biztosan számos
különleges, érdekes, esetleg kedves
emléke gyűlt össze, mesélne nekünk
néhányat?
Megszámlálhatatlan történet gyűlik
össze ennyi idő alatt. Sok évvel ezelőtt a
Felsőzsolcán lévő almáskertben történt az
eset. Lopás közben, nagyobb távolságról,
folyamatosan figyeltünk több személyt,
akik az almáskert kerítésén keresztül,
több nagy szatyor almát tulajdonítottak

el, úgy, hogy azokat a kerítésen adták
ki egymásnak, majd sietve elindultak
gyalogosan lakásuk irányába. Kollégámmal utánuk mentünk, megállítottuk és
igazoltattuk Őket. Az elkövetőket kérdőre vontam, hogy honnan van a sok alma,
amire azt a választ kaptam, hogy higgyük
el, azokat a piacon vásárolták. Közöltem
velük, hogy egy ideje figyeltük a tevékenységüket és láttuk, hogy eltulajdonították azokat a kerítésen át, amire az
egyik elkövető azt a választ adta: „Biztos
Úr, nekem higgyen, ne a szemének!”
Az utóbbi években a fejlesztéseknek
köszönhetően javult a város közbiztonsága, milyen korszerűsítéseket látna
még szívesen?
Rendőrként megelégedettséggel tölt el,
hogy a városban működő térfigyelő rendszer kameráinak száma folyamatosan
bővül, korszerűsödik, aminek hasznát
szinte minden szolgálatban látjuk. Szeretném, ha ez a rendszer további kamerákkal bővülne.
A családja hogyan
Mit tudhatunk róluk?

segíti

Önt?

Huszonöt éve vagyunk együtt a feleségemmel, egy nagy lányunk van. Egy
rendőr házastársának lenni nem könnyű,
ezt tudom, sok a "szolgálati titok", az elmondhatatlan, kibeszélhetetlen dolog a
munkánkban, amit kevés kívülálló visel
jól, a mi esetünkben a mögöttünk álló huszonöt év bizonyítja, hogy jól megedzett
kapcsolat a miénk, a feleségem elég jól
viseli az ezzel járó nehézségeket.
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Van valami hobbija?
A rendőri munka fokozott stresszel jár, így
a szabadidőmet olyan dolgokkal szeretem eltölteni, amik teljesen kikapcsolnak,
ilyen például a motorozás, koncerteken
való részvétel, zenehallgatás.
Hogyan látja most a jövőt, mik a tervei?
A hátralévő időmben is szeretném tovább
szolgálni a lakosságot, megtartani, javítani az emberek biztonságérzetét, elérni,
hogy csökkenjen a jogsértések száma,
kevesebb bűncselekmény történjen.
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Ilyen volt az első Felsőzsolcai Lecsófesztivál
Vantal János beszámolója

2020. szeptemberében, az immár 30 éve működő Péntek 17 Sportbaráti kör hivatalosan is civil szervezetté alakult: Együtt-egymásért
„Péntek 17” egyesület néven működik tovább, azért, hogy ez a csapat
aktívabban részt tudjon vállalni Felsőzsolca város társadalmi életében.
2021.
év
elején
felkérést
kaptunk
önkormányzatunktól, hogy tervezzünk olyan programokat, amelyek beépíthetők az önkormányzat 2021. évi eseménynaptárába. A tervezésekor a célunk az volt, hogy olyan vidám rendezvény mellé
álljunk, amely sok embert mozgat meg, elfeledtetve azt a két évet, amelyet a pandémia vett el a közösségi életből.
Sok-sok tanakodás eredményeképpen született meg az első Felsőzsolcai
Lecsófesztivál ötlete. Az elképzelés az volt, hogy a főzőverseny mellett olyan programokat szervezzünk, ami kicsiket és nagyokat egyaránt
aktivitásra ösztönöznek egy vidám nap keretében. A lecsófőző versenyre 22 csapat nevezése érkezett be, akik egy alapcsomag felhasználásával kezdhették meg a főzést. Az ételek elbíráslására sikerült egy
szakmai zsűrit megnyerni, akiknek szaktudása garancia volt arra,
hogy a nyeremények megfelelő csapatokhoz kerüljenek. Kőrössy Kálmán 25 éven keresztül volt a lillafüredi Palotaszálló főszakácsa, Vantal
Gábor étteremtulajdonos, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanára és Macsuga Roland a Pokol csárda munkatársa.
A főzés mellett egész napos programok biztosították a jókedvet!
A gyerekek részére aszfaltrajzverseny, habparty, ugrálóvár és csúszda,
valamint édesség ágyú biztosította a folyamatos elfoglaltságot.
A felnőttek részére több állomásból álló „Családi vetélkedő”, közös aerobikedzés, büntető rúgó verseny és büfé színezte a programot. Nagy sikere volt a lángosos standunknak, melynek előállítását Macsuga Gyuri
barátunk és kedves felesége végezte! A programot a GENERÁTOR együttes
koncertje zárta, melyet szintén sokan vártak és hallgattak meg.

Mindent figyelembe véve, úgy gondolom, hogy ez a nap
sikeres volt! Több mint ötszáz fő vett részt a programjainkon. Jó volt látni a gyerekek örömét, a felnőttek mosolyát!
Bízom abban, hogy sokaknak sikerült felejthetetlen élményt biztosítani!
Találkozunk 2022-ben a második Felsőzsolcai Lecsófesztiválon!

Nyárbúcsúztató Szabadtéri koncert
Farkas Tünde beszámolója

Szeptember 4-én Felsőzsolca Város Önkormányzata Nyárbúcsúztató Szabadtéri
koncertjén, a Bárczay-kastély udvarán visszaidéztük egy kicsit a nyár hangulatát. A nyárbúcsúztató rendezvényt Hogya Zsolt alpolgármester nyitotta meg és
köszöntötte a vendégeket. A nyár végi este zenei élményeiről a Csomasz Brass
Band gondoskodott. Műsorukban közkedvelt indulókat, népi dallamokat hallhatott a közönség, a zene szárnyán kirándulást tettünk a popzene világában, a
koncert végén pedig standard, hagyományos fúvószenekari dallamok csendültek
fel. Produkciójukkal kellemes emlékeket idéztek fel, megalapozva a jó hangulatot
a rendezvény további műsorszámaihoz.
A rendezvény további részében a zenés-táncos hangulatról DJ Joe gondoskodott,
nyári slágereket játszva invitálta mozgásra a közönséget. Az este folyamán lilahagymás zsíros parasztkenyérrel vendégeltük meg a közönséget.
A forró hangulatról a Tűzlovagok Tűzzsonglőr Társulat gondoskodott. Zenei
aláfestéssel kísért, ámulatba ejtő akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták a
közönséget.
A nyárbúcsúztató este fergeteges hangulatban telt el, a vendégek még sokáig ott
maradtak a kastély udvarán nosztalgiáztak és beszélgettek.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Újra megszólaltak a népdalok!
Bredács László összefoglalója

legnépesebb dalos csoport volt (19 fő), mely annak ellenére is figyelemre
méltó, hogy kislétszámú településről érkeztek. Ők szlovák anyanyelvükön
is énekeltek.
A színes népviseletük okán teszek említést a bogácsi együttesről.
A rendezvényt megnyitotta, a megjelent közönséget üdvözölte Szarka
Tamás polgármester, aki a képviselő testület tagjaival érkezett a rendezvényre. A meghívottak között volt többek között Juhász Imre, Homrogd
korábbi polgármestere és Felsőzsolca egyik legrégebbi dalos partnere, aki
több mint két évtizedig népdalkört működtetett. Miközben átnyújtotta
ajándékát, keserű szavakkal tett arról említést, hogy a homrogdi kar különböző okok miatt megszűnt. Sajnos jellemzőnek mondható, hogy a fellépő
együttesek létszáma majdnem mindenhol visszaesett.

Hosszú kényszerszünet után került ismét sor arra, hogy városunk két
népdalköre, a Rozmaring Női kar és a Férfi Népdalkör dalolni hívja
barátait, a már ismerős együtteseket. Szeptember 11-én minden eddigitől több, 15 együttes lépett fel a Rendezvények Házában a vendéglátókon
kívül. Szirmabesenyő, Tállya, Alsózsolca, Szögliget, Bogács, Hernádnémeti, Nyékládháza, Berente, Bodolló, Sajószentpéter, Répáshuta, Gesztely,
Megyaszó, Sajóvámos, és Miskolc is képviseltette magát a rendezvényen.
A tavaly elmaradt dalos találkozó, melyet a Rozmaring Népdalkör 30.
jubileuma alkalmából kétszer is próbált megrendezni, idén végre
megvalósult.
A nézőtéren mintegy 280 fő foglalt helyet. A meghívottak között volt
két nemzetiségi együttes, az egyik a felvidéki Bodollóról érkezett, a
másik Répáshutáról. Az utóbbiakkal kapcsolatban említést érdemel, hogy a

A találkozón valamennyi együttes színvonalas műsort adott, amit a
publikum nagy tapssal, ovációval jutalmazott. Kellemes meglepetés volt,
hogy az együtteseken kívül fellépett Komár Krisztina, kárpátaljai születésű szólóénekes, aki Szatmári népdalokat adott elő. Kedves figyelmesség
volt a rendezvény szervezői részéről, hogy az estre meghívtak valamen�nyi karvezetőt, akik az elmúlt évtizedekben közreműködtek a helyi két kar
felkészítésében. Ugyancsak nagy tetszést aratott, hogy mindkét népdalkör képekkel, relikviákkal kis kiállítást rendezett a több mint harminc éves
dalosmúltjának bemutatására. Itt teszek említést arról, hogy az egyetlen
általam ismert település vagyunk megyénkben, ahol két népdalkör is működik. Különösen tetszett a közönségnek a műsor zárásaként a közös éneklés, aminek keretében több közismert népdal hangzott el. A színvonalas
rendezés, fellépés is hozzájárult, hogy újabb meghívásokat kapott mindkét
együttesünk a közeljövőre.
A Dalostalálkozó mostani sikere is arra ösztönzi mindkét népdalkörünket,
hogy tovább folytassa a megkezdett munkát, a népdalok népszerűsítését.

Országos református tanévnyitó Felsőzsolcán
Matósné Emődi Krisztina beszámolója

Nagy örömünkre szolgált, hogy augusztus 28-án iskolánk, a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola és Óvoda részesült abban a megtiszteltetésben, hogy otthont adhatott az országos református tanévnyitó ünnepségnek. Hatalmas előkészületek előzték meg a rendezvényt,
amelyen 99 református iskola jelent meg közel 400 fős létszámmal.
Az igét Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke,
a Zsinat lelkészi alelnöke hirdette. A Példabeszédek Könyvének egyik
fontos üzenetét helyezte a szívünkre, mely méltó útravalóul szolgálhat
számunkra ebben az iskolaévben is. „Neveld a gyermeket a neki megfelelő
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld.22,6)
A 2021/22-es tanévet Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület
főgondnoka, a Zsinat presbiteri elnöke nyitotta meg. A jelenlevők meghallgathatták Schanda Tamás miniszterhelyettes, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Szarka Tamás polgármester, valamint Nagy György igazgató ünnepi beszédét is. Az ünnepségen sor került a Makkai-Sándor-díjak átadására, és Czibere
Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat Kuratóriumának elnöke
beszélt a „Radírozzuk ki a különbségeket” kampányról. Ennek kapcsán az
iskolák között számos szeretetcsomag kiosztására került sor. A tanévnyitó
megható része volt iskolánk tanári és diákkórusának fellépése. Az ünnepség
után a résztvevőket finom ebéd várta a megújult iskolaépület ebédlőjében.
Az ebédet a központi konyha dolgozói készítették, köszönet érte. Hálásak
vagyunk, hogy ez a rendezvény méltóképpen zajlott le. Örömmel hallottuk püspök úr Európa Rádiónak adott interjújában, hogy nem véletlenül esett ránk a
választás. Véleménye szerint iskolánk az egyházkerület egyik legjobb intézménye, így lehettünk házigazdái ennek a jelentős eseménynek.Istennek mondunk
köszönetet, hogy ebben a változó világban egy újabb tanévet kezdhetünk meg
a keresztyén református értékrend szellemében.
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Dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész

Városunk lakója, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetésével elismert szakember
kémiával foglalkozott. A gépgyárban eltöltött tizenhat év után váltani kényszerült, a Metálkontroll Kft.-hez
került, amely a diósgyőri kohászat anyagvizsgáló központja volt,
és rengeteg modern műszerrel rendelkezett. Dr. Bánhidi Olivér
hatalmas energiával vetette magát a munkába, naponta két-három órát túlórázott.Nem volt olyan feladat, amit ne végzett volna el
nagy szorgalommal. A Kft. igazgatójának biztatására megszerezte a
tudományos fokozatot.
A Metálkontrollnál eltöltött idő azonban nem csupán
ezért volt fontos és értékes időszak az életében. Meg kell
említenünk Dr. Paksi Lászlót, aki a korszak egyik legkiválóbb
szakértője volt a színképelemzés alkalmazását tekintve a gyakorlati analatikában. Megannyi közös inspirációjuk volt, számos együtt
kidolgozott publikációjuk jelent meg. A kitartó munka meghozta
az eredményét, hamarosan a kohászat laborjának vezetője lett.
Még a Metállkontrollnál dolgozott, amikor a Miskolci Egyetem
negyedállású oktatói állást ajánlott fel számára a kémiai intézet
elődjénél, az analitikai tanszéken, melyet nagy örömmel vállalt.

Az állampalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Miskolci
Egyetem hat tagjának magas rangú állami kitüntetéssel ismerték el a
munkáját.
Egyikük városunk lakója, Dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész, a Kémiai
Intézet nyugalmazott címzetes egyetemi tanára, aki az analitikai kémia
területén elért tudományos eredményei, valamint a Miskolci Egyetemen folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta
meg.
Dr. Bánhidi Olivér 1951-ben Taktaharkányban született,
de már hosszú évek óta, egész pontosan 1980-tól, Felsőzsolcán él. Kisgyermekként is nagyon érdeklődő volt, sokat
olvasott, gyakran töltötte idejét tanítás után az iskolai könyvtárban.
Emlékei szerint úgy nyolcadik osztályos lehetett, amikor figyelme
egyre inkább a kémia, illetve a fizika irányába terelődött. Középiskolába Sárospatakra járt egy humán beállítottságú angol tagozatos
gimnáziumba, miközben a természettudományok iránti vonzalma
továbbra is megmaradt. De mégis, hogyan lett belőle vegyész?
A kémia irányába a feladatmegoldó versenyek terelték, melyekre
minden hónapban óriási izgalommal készült, és a befektetett
munkának, tanulásnak köszönhetően rendszeresen kiválóan szerepelt.
Kiemelkedő képességei itt is megmutatkoztak, hiszen ekkoriban már
fejből tudta a legtöbb vegyület képletét. A középiskolából egyenes út
vezetett a Debreceni Egyetem természettudományi karának vegyész
szakára.1976-ban végzett az egyetemen, első munkahelye a Diósgyőri
Gépgyár volt, amely ezekben az években a magyar gépgyártás egyik
vezető üzeme volt. Itt a vegyészeti laboratóriumban analitikai

Hét évig két állásban dolgozott, 2007-ben adódott a lehetőség, hogy
teljes állásban oktasson az egyetemen. A szakmai kihívásokat mindig is nagy örömmel fogadta, a mai napig rengeteg kutatásban vesz
részt. Hisz az élethosszig tartó tanulásban, fejlődésben, abban, hogy az
emberi kíváncsiság visz előre minket az életben. A munka mellett
segített lebonyolítani a Kémikusok Egyesületének tanulmányi versenyét, melynek gyakorlati fordulójában tevékenykedett. Különleges
élmény volt látni számára, ahogy a százegynéhány középiskolás felnőtteket megszégyenítő szakmai színvonalon végzi a munkáját.
Sikeres pályájában óriási szerepe van feleségének, Erzsikének, aki
mindig mellette állt, s a biztonságos, meghitt otthon megteremtésével élete során folyamatosan segítette őt. Mindkettejüknek ez
volt a második házassága, s bár eleinte komoly nehézségekkel kellett
megküzdeniük, mozaikcsaládként immár harmincnyolc éve élnek
kiegyensúlyozott, harmonikus, szeretetteljes szövetségben.
Rendkívül büszke a családjára, első házasságából született fiára, aki
sajnos már nem lehet köztünk, két lányára, akik bár nem vér
szerinti testvérek, az évek alatt elválszthatatlanná, legjobb barátnőkké
váltak. Ragyogó szemmel beszél gyermekeiről, unokáiról, mesél a csillámporból készülő szuszpenzióról, melyet legkisebb unokája készít.
Kikapcsolódásként szívesen olvas tudományos anyagokat,
szakmai cikkeket, történelmi könyveket, de kijelenthetjük, hogy
a világon minden érdekli. A számítógépek, a jövőben várható elektronikai eredmények kifejezetten mozgatják a fantáziáját.
Szeret Felsőzsolcán élni. A csendes kisváros, a tiszta levegő, és az,
hogy az emberek segítőkészek, összetartanak, sokat jelent a számára.
A város rendkívüli adottságai mellett örömmel tölti el a város folyamatos fejlődése, megújulása. Nosztalgiával emlékszik vissza a régi épületekre, sáros utakra, melyeknek helyén most gyönyörű házak és kiváló
utak állnak.
A jövőre tekintve rengeteg terve, elfoglaltsága van, hiszen az egyetemen a dikákok legnagyobb örömére továbbra is oktat, és a laboratóriumban is temérdek munka várja. Ezúton is köszönjük, hogy városunk
aktív tagja, és gratulálunk az eddig elért eredményeihez!
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Gallai Judit könyvbemutató
Telihold – Így volt tökéletes

Felsőzsolca Város Önkormányzata szervezésében a Bárczay-kastélyban
került megrendezésre Gallai Judit, Telihold című könyvének dedikálással
egybekötött bemutatója.
Az írónőnek erős a kötődése Felsőzsolcához, hiszen több évig tanított
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában angoltanárként. Már
több felsőzsolcai diáknak és felnőttnek segített magabiztosan angolul megszólalni. Coachként igyekszik biztos támaszt nyújtani és kiutat
mutatni megrekedt élethelyzetekből. 2020-ban pedagógusként
miniszteri elismerő oklevelet kapott kiemelkedő munkájáért. Megható pillanat volt számára az oklevél átvétele, de nem az elismerésért
tesszi a dolgát, hanem csöndben, a háttérben dolgozva a gyerekekért.
Pedagóguscsaládból származik, nagymamája és szülei voltak a
példaképei. A családi értékrendjükben fontos szerepet tölt be a
nevelés fontossága mellett a zene, az idegen nyelvek és az utazás iránti érdeklődés felkeltése és megélése, amit inkább felnőtt fejjel tudott értékelni. A tanulás mindig az élete része volt,
amivel úgy érzi, hogy nem csak a tárgyi tudása gazdagodott, de
ennek köszönhetően fontos kapcsolatok alakultak ki az életében.
Utazásai során megtapasztalt mélységeket és magasságokat, tapasztalatot szerzett az emberekről, a társadalomról, a saját korlátairól, a képességeiről. Megtapasztalta az egyszerűséget, de úgy gondolja, hogy ezt nem
olyan könnyű megtartani a mai felgyorsult világban. A beszélgetés során
megtudtuk, hogy az írónő tervei között szerepel a könyv folytatása is.

A könyvből részleteket olvasott fel Balázs Viktória, Judit egykori tanítványa, betekintést engedve a történetbe. A rendezvényt Pázmándi Patrícia
énekével színesítette, az írónővel Farkas Tünde könyvtárvezető beszélgetett.
Vajon Eszter meg tudja-e valósítani álmait a mindennapokban, társra
talál? Együtt kell tovább menni vagy van-e értelme harcolni az álmokért
egyedül is? Megtudhatjuk Gallai Judit Telihold című könyvéből.

Emlékkönyv – Hegyen völgyön át a Sajótól a Fehér Nyikóig
Farkas Tünde írása

A harminc évet úgy értékeli, hogy a fa jó termést hozott, kívánja, hogy
legyenek olyan emberek, akik éheznek a gyümölcsére.
Nagyon megszerette a székely embereket, akiket becsületes, nyílt és
sokoldalú embereknek ismert meg, és akiket nagyra tart. Egyik alkalommal az a megtiszteltetés érte, hogy egy székely viseletet kapott ajándékba
barátaitól. A ruha jelképezi a közösséget, a hovatartozást, az összetartást.
Közös emlékekről, közös programokról, díszpolgári címről, erdélyi speciális ételekről hallottunk még az este folyamán, és hogy mi az, amit Erdély
adott számunkra és mit ad most. A programot Geréb Ajnácska mezőségi
dallal, Kun Mónika részletek felolvasásával színesítette. Egy-egy könyvet
kaptak ajándékba, akik éltették, fenntartották ezt a kapcsolatot. A kiállításon Székelyföldről ajándékba kapott és vásárolt erdélyi szőtteseket,
használati tárgyakat, székely népviseleti ruhákat és nyikómalomfalvi
emlékeket felidéző fotókat tekinthettek meg a résztvevők.
Ebben az évben az Ünnepi Könyvhét alkalmából Kun Attiláné Hegyen
– völgyön át a Sajótól a Fehér – Nyikóig című könyvét mutattuk be. Az
ünnepélyes rendezvényt Szarka Tamás polgármester nyitotta meg és
köszöntötte a Felsőzsolca város testvértelepüléséről, Nyikómalomfalváról
érkezett vendégeket és a megjelent közönséget.
Kun Attiláné Felsőzsolcán született, itt töltötte gyermekkorát. Felsőzsolcához kötötte a családja és a munkája, Zsolca adott elég teret és feladatot, hogy megtöltse az életét. A bemutató alkalmával mesélt arról,
hogyan alakult ki harminc évvel ezelőtt Felsőzsolca és Nyikómalomfalva testvértelepülési kapcsolata. Számára a kezdeti időszak olyan volt,
mint a faültetés. Az ember elültet egy fát, várja, hogy hajtson ki, később
gyümölcsöt hozzon, majd kiderül, hogy jó-e vagy sem, és várja minden
évben, hogy új hajtása legyen, új termése.

A könyv 200 példányban készült, kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Köszönet képpen kapják a jubileum alkalmából azok, akik az eltelt harminc évet a közösségben éltették, fenntartották, áldozatosan melléálltak.
Vállukon hordták gondjait, szívükbe zárták örömeit. A könyvben négy
üres lap található, ami arra szolgál, hogy a családok beleírják saját
emlékeiket, gondolataikat, véleményüket. Így lesz minden darab egyedi,
személyes emlékkönyv.
Aki szeretné megismerni Felsőzsolca és Nyikómalomfalva harmincéves
testvérkapcsolatát, lehetősége van kikölcsönözni a könyvet a Városi
Könyvtárból.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK							10. OLDAL
Felsőzsolca Város Önkormányzata támogatást nyújt a
városban élő súlyosan fogyatékos embertársaink részére
A támogatás iránti igény - 1. vagy 2. pont szerint - személyes benyújtását ügyfélfogadási időben a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Földszint
6. irodahelyiségében, vagy postai úton, a hivatal 3561 Felsőzsolca, Szent
István u. 20. címére küldve, 2021. október 31. napjáig várják. A kifizetésre
azt követően kerülhet sor – tájékoztat az önkormányzat.
A jogosultsági feltételek, melyeknek együttesen kell teljesülni, az alábbiak: A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban Felsőzsolcán bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezés igazolása, a 2021.
december 31. napjáig be nem töltött 65. életév és a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan fogyatékos személynek minősülés. Különösen látási, hallási, értelmi, mozgásában fogyatékos személy,
akinek állapota tartósan fennálló vagy végleges, önálló életvitelre nem
képes vagy mások állandó segítségére szorul.
A támogatásban való részvétel feltételei:
A korábban jogosultságát igazoló és támogatásban részesült személynek,
vagy képviselőjének értesítésünkhöz mellékelt nyilatkozata a jogosultsági
feltételek fennállásáról. Újabb igazolás becsatolását mellőzve.
Egyéb esetben: kiskorú személy esetében a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II. 19.) ESzCsM rend. 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot
megállapító szakorvosi igazolás és a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási Osztály által kiadott magasabb
összegű családi pótlékot megállapító határozatának benyújtása másolatban, nagykorú személy esetében a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal Rehabilitációs Szakértői Osztály által kiállított
Komplex minősítés eredményéről készült vélemény, valamint a fogyatékossági támogatásról vagy a vakok személyi járadékáról szóló éves értesítő bemutatása.
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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.
Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő:
szeptember 15-én 16-17 óra között.
Rimán János önkormányzati képviselő:
szeptember 15-én 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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