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Címlapon
A magyar kultúra napja alkalmából a magyarság határon innen és 
túl, szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. 
Felsőzsolca Város Önkormányzata január 21-én a Bárczay-kastély-
ban tartotta kiállításmegnyitóval egybekötött ünnepi rendezvényét, 
melyről a hetedik oldalon olvashatnak. Címlapfotó: Ádám János

Ajándék az óvodáknak
Fejlesztőjátékok kerültek az óvodások karácsonyfája alá
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A városvezetés számára fontos a gyermekek fejlődése, ezért 
minden évben támogatja az óvodák eszközbeszerzését. Az idei 
évben több alkalommal támogatta a polgármester a helyi óvo-
dákat és emellett decemberben az önkormányzat nevében is 
megajándékozta az intézményeket. 

A fejlesztőjátékokat, melyek a bal agyfélteke fejlesztése mellett 
nyugtatóan is hatnak a gyermekekre, Szarka Tamás polgármes-
ter adta át a felsőzsolcai óvodásoknak és bölcsődéseknek, akik 
örömmel próbálták ki azokat.

Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves Rétházi Sándornét köszöntöt-
ték születésnapja alkalmából idén elsőként. Aranka nénihez a jubileumi 
köszöntésre Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó Péter jegyző érke-
zett, hogy átadják Magyarország Kormánya és Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatának emléklapját az ünnepelt részére.

Isten éltesse Aranka nénit!

90. születésnapján köszöntjük városunk 
lakóját, Rétházi Sándornét 

Ajándék ünnepi ebéd a felsőzsolcai szépkorúaknak

1200 idős kapott karácsonyi ajándékot Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatától.
Felsőzsolca Város Önkormányzata karácsony közeledtével ismét  
meleg ebéddel kedveskedett a város idős lakosainak.

Szarka Tamás polgármester és az önkormányzat dolgozói két nap 
alatt, tizenegy autóval és huszonkét kollégával több, mint 1200 fő 
részére szállították házhoz az ajándék ebédet, melyet ezúttal is a 
központi konyha munkatársai készítettek.  

A már hagyománnyá vált év végi meglepetésben idén is a Felsőzsol-
cán állandó lakóhellyel rendelkező 65 éven felüliek részesültek.



Tizenöt diák részesül 
önkormányzati ösztöndíjban
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polgármester

Jelentkezés telefonon, a 06 46/613-000-ás telefonszámon lehetséges. 

Jelentkezés és rajzok beküldése: e-mailben a hazassaghete@felsozsolcaph.hu e-mail 
címre küldött üzenetben, valamint a személyesen, illetve postai úton Felsőzsolca Város 
Önkormányzata részére eljuttatott levélben a 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
postacímre.

Minden beküldő ajándékban részesül.

A Házasság Hete keretén belül rajzpályázatot is hirdetünk, melynek témája: Kedvenc 
élményem a családommal.
A gyermekek rajzait 2022. február 11-ig várjuk.

A felhívásunkra jelentkező jubiláló párok ajándékban részesülnek.

Amennyiben szeretnének, fotót is csatolhatnak, melyet a februári hírmondóban 
megjelentetünk.

Néhány mondatban fogalmazzák meg, Önök szerint mi a jó házasság titka, vagy írják meg 
tanácsukat a jól működő házassághoz.

A jelentkezés alkalmával adják meg nevüket, házasságkötésük időpontját és 
elérhetőségüket.

A borítékra írják rá: Házasság hete

A jelentkezés határideje február 11., péntek. 

Ebből az alkalomból várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik idén, 2022-ben ünneplik 
1., 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. … házassági évfordulójukat.

Felsőzsolca Város Önkormányzata a Házasság Hete rendezvénysorozathoz csatlakozva, 
idén is szeretné a figyelmet a házasság és a család fontosságára irányítani.

Tizenöt  felsőzsolcai diáknak nyújt támogatást a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat.
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának bírálata  
során Felsőzsolca Város Önkormányzata tizenöt diák-
nak ítélte meg az ösztöndíjat.

A pályázati felhívásban megjelölt határidőig húsz 
pályázat érkezett, melyből tizenöt fő pályázata felelt 
meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

Az érvényes pályázatokból tizennégy fő „A” típusú  
pályázatát támogatta az önkormányzat, ezek a pályá-
zók havi 5 000 Ft támogatásban részesülnek, a támo-
gatás folyósításának időtartama - két tanulmányi félév 
(tíz hónap) – alatt.
Egy fő „B” típusú pályázata is támogatásban részesült, 
a támogatás összege ebben az esetben is havi 5 000 
Ft, a folyósítás időtartama 3 x 10 hó hónap, azaz hat 
egymást követő tanulmányi félév.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat össze-
sen 850 000 Ft összeget fordít a felsőoktatási intéz-
ményekben tanuló felsőzsolcai fiatalok támogatására 
– tájékoztat Szarka Tamás polgármester, aki tanulmá-
nyaikhoz sok sikert kíván.

Hivatal szentelés – Vízkereszt 
Idén harmadik alkalommal került sor a Városháza épületének megszentelésére 

A hagyomány szerint harmadik alkalommal került sor a Városháza 
épületének megszentelésére, mely során a dolgozók újra, Isten gond-
viselésébe ajánlották életüket, mivel annak jó része az otthon falai  
között, valamint a munkahelyükön zajlik. 
2022. január 06-án, Deli Lajos Római katolikus plébános és Gulybán 
Tibor Görögkatolikus esperes parókus szentelte meg a Városháza 
épületét Szarka Tamás polgármester, Dr. Bobkó Péter jegyző és a hiva-
tal dolgozói jelenlétében.
A házszentelés egy újévi jószándékot, egységet és szeretetet megújító 
családi áldás, mellyel Istenre bízzuk otthonunkat, magunkat, gyerme-
keinket és szeretteinket. Bár semmilyen írott szabály nem létezik erre 
vonatkozóan, mégis általános gyakorlat, hogy a keresztények kérik 
egyes tárgyak és személyek megáldását. A tárgyak, élettelen dolgok, 
épületek megáldásával azok újra Isten uralma, szeretete alá kerülnek. 
A hivatalok megáldása az apostoli hagyomány szellemét követő szer-
tartáskönyvekben is megtalálható.
A lakásszentelés évente, általában Vízkereszt ünnepe környékén aktu-
ális, de más időpontban is el lehet végezni.



HÍREK              4. OLDAL

A közösségi oldalunkon meghirdetett nyereményjáték keretében várta 
Felsőzsolca Város Önkormányzata az adventi időszakban, Hősök terén  
készült képeket 2021. december 22. és 2022. január 2. között közösségi 
oldalunknak küldött messenger üzenetben.

A beérkezett képek 2022. január 3-9. között lájk gyűjtésben vettek részt. 
A legtöbb lájkot Pocsai Nóra képe gyűjtötte, aki nyereményét, a részére 
összeállított ajándékcsomagot a polgármesteri hivatalban vette át.
Nyereményéhez gratulálunk!

Karácsonyi játék volt Felsőzsolcán 
Átvette ajándékát közösségi oldalunk 
játékának nyertese

2022-ben is megrendezésre került az ökumenikus imahét január 
16. és 23. között, melynek mottója: „Láttuk az Ő csillagát napkele-
ten, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.”

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2022. január 16-
án, vasárnap 18 órától tartotta a nyitó istentiszteletet Budapesten, 
a Deák téri evangélikus templomban, melyre sok szeretettel vártak 
mindenkit.

Felsőzsolcán három alkalommal, január 17-én, hétfőn a Római  
Katolikus templomban, 19-én, szerdán a Görögkatolikus templom-
ban, 21-én, pénteken pedig a Református templomban várták a  
híveket, Alexa Gábor református lelkipásztor, Deli Lajos plébános 
és Gulybán Tibor parókus igehirdetéseire, amelyeket a járvány-
helyzetre való tekintettel, a MEÖT elnökségének javaslata alapján 
az aktuális járványügyi intézkedések betartása mellett tartottak 
meg. A ZsolcaTV közvetítéseit weboldalunkon tekinthetik meg.

Ökumenikus imahét 2022  
„Láttuk az Ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.” 

A kivitelezési munkálatok a nyílászárók cseréjével kezdődtek. A konyha épületé-
nek felújítási munkálatai mellett, mely az elmúlt év októberében vette kezdetét, 
a napokban történt nyílászárók cseréjével a GAMESZ épületének felújítása is  
folyamatban van. 

A „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című 
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 azonosítószámú projekt részeként megvalósuló 
elemek négy épület – GAMESZ irodaépület, GAMESZ műhely, Bárczay-kastély 
és a Közétkeztetési Konyha – esetében is a hőszigetelés, homlokzati nyílászárók  
cseréje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése,  
valamint projektarányos akadálymentesítés. A GAMESZ irodaépületén a felsorolt 
elemeken kívül tetőcserét és belső felújítási munkálatokat is végez az önkormány-
zat, melyet saját forrásból valósít meg a racionális energiagazdálkodás elősegíté-
se, valamint az épületek energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése 
érdekében – tájékoztatott Szarka Tamás polgármester.

Energetikai fejlesztések Felsőzsolcán 
Kezdetét vette a GAMESZ irodaépületének energetikai felújítása

Befejeződött a leltározás a Városi Könyvtárban, január 4-től a könyvek kölcsönzése a meg-
szokott nyitvatartási rendben történik - tájékoztat Lassúné Urbán Erika, a Felsőzsolcai  
Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetője.
A megszokott nyitvatartási rend 2022. január 4-től:
Hétfő: 08.00–16.00
Kedd: 07.30–16.00
Szerda: 08.00–17.00
Csütörtök: 07.30–16.00
Péntek: 08.00–14.00

Újra várja az olvasókat a 
Városi Könyvtár 
2022. január 4-től a megszokott 
nyitvatartási rend szerint várják 
az olvasókat
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Városi beruházások, fejlesztések Felsőzsolcán az  elmúlt évben
Interjú Szarka Tamás polgármesterrel

Megépült a kerékpárút; a vállalkozá-
sok számára is kinyitott a Vállalkozás  
Segítő Központ; energetikailag megújult a  
Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola; utcák, járdák kaptak új burkolatot; a 
sportpálya rekortán futókörrel gazdago-
dott; parkoló épült; és folytatódik a járdák 
aszfaltozási programja; fontos energetikai 
és sportolást elősegítő beruházások való-
sultak és valósulnak meg Felsőzsolcán – 
csak néhány hír az elmúlt egy év fejlesztési 
krónikájából. 

Mit helyeznek előtérbe: a látvány beruhá-
zásokat, vagy inkább azokat a fejlesztése-
ket, amelyekre a település lakosságának 
szüksége van?

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pá-
lyázati felhívásokat, hogy a terveinkkel, 
elképzeléseinkkel egyező projektekre pá-
lyázhassunk. Fontos szempont, hogy ezek 
tényleges szükségleteket és igényeket elé-
gítsenek ki, hiszen számunkra a lakossági 
igények szem előtt tartása nagyon fontos.

Több fejlesztési projekt van folyamatban 
Felsőzsolcán, a fejlesztések a pandémia 
ellenére sem álltak meg a városban. Nagy 
hangsúlyt kapnak az energetikai felújítá-
sok, a közlekedési infrastruktúra fejleszté-
se és a sportberuházások is. Beszámolna 
nekünk ezekről?

Fontos a belterületi utak korszerűsítése.  
Pályázati forrásból több száz méterrel 
újultak meg útszakaszok, járdaszakaszok.  
A felújított utak és járdaszakaszok hosz-
szát szintén, az elmúlt évekhez hasonlóan  

ebben az évben is növelni kívánjuk, kiemel-
ten figyelve a már nagyon rossz minőségű 
járdaszakaszokra.
Saját költségünkből folytatjuk a kátyúzási 
és padkarendezési munkálatokat. A saját 
forrásból, megépült Mester utcai parkoló 
után, idén a Bolyai utcai üzletsor előtt is 
parkolót építünk.
 
Kiemelten kezeljük a kerékpárutak  
fejlesztését. Több mint 3,5 kilométer-
rel bővült a kerékpárutak hossza, elér-
ve a város végpontjait. A meglévő 
közel két kilométeres szakasz újra aszfal-
tozása mellett, több mint 3,5 kilométe-
ren alakítottunk ki burkolt padkát, ennek  
köszönhetően Felsőzsolcáról minden irány-
ban megközelíthetővé válnak a környező 
települések a kerékpárt kedvelők számára, 
amint ezeken a településeken is kiépítésre 
kerül a kerékpárút hálózat. Ez Miskolc részé-
ről előreláthatólag idén fog megvalósulni.

Itt számolnék be a közösségi közlekedés 
fejlesztéséről. A modern és lakosságbarát 
közösségi közlekedés fejlesztése során a 21. 
század követelményeinek megfelelő tíz da-
rab új buszmegálló építésére kerül sor. Ezzel 
már azokra a helyekre is modern buszvárók 
kerülnek, ahol eddig semmi nem védte az 
utazókat. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet 
védelmére és a zöldfelületek fejlesztésére. 
Ennek érdekében az elmúlt években zöld-
felület fejlesztéseket végeztünk, amelyeket 
idén is folytatunk. Ennek keretében rózsá-
kat ültetünk a város több pontján, illetve 
a már megkezdett fásítási programot is 
folytatjuk. A zöldterület fejlesztés eredmé-
nyeként megújuljanak parkjaink és közterü-
leteink, így hozzájárulva az itt élők életmi-
nőségének javításához is.

A kulturális értékek támogatása is rendkívül 
fontos. Felsőzsolcán az elmúlt évek fejleszté-
seit folytatva megújulnak városunk kulturá-
lis értékei is. Felújításra kerül a Bárczay-kas-
tély épülete, mely otthont ad több időszakos  
kiállításnak és színvonalas rendezvény-
nek, így méltó módon tudják fogadni az 
ide látogatókat. Az önkormányzat és a 
Felsőzsolcai Lokálpatrióta Kör összefo-
gásával számos emlékmű került és ke-
rül idén is felújításra, valamint a közös-
ségi élet is felpezsdült rendezvényeink 
által, melyeket idén is megrendezünk a  
hatályos jogszabályok betartásával. A Csalá-
di forgatag és az Alma Feszt mellett a Kas-
tély koncertek is várják majd az érdeklődő-
ket, újra indult és 2022-ben is folytatódik a 
Sajó-Parti Nemzeti Estek, a várossá avatás 
25. évfordulója alkalmából pedig szintén 

színes programokkal készülünk.  
Mindezek mellett a közösségi tereinket is  
felújítjuk és új attrakciókkal bővítjük. A rol-
lert és gördeszkát kedvelő fiataljaink számá-
ra sportközpontunk skate parkkal bővül, a 
Sportpálya, illetve a Felsőzsolcai Szociális 
Szolgáltató Központ mellett található ját-
szóterek pedig felújításra kerülnek.

Az energetikai fejlesztésekre tobábbra is 
nagy hangsúlyt fektetünk. Az elmúlt évben 
folyamatosan munkálatokat végeztünk az 
épületeinken. Megvalósult a Rendezvények 
Háza és a mályi üdülő tetejének vízszige-
telése, több közintézményben burkolási, 
festési munkálatok történtek. A Rendőr-
ség épületében új helyiséget alakítottunk 
ki, fejlesztettük a vízhálózatot és újra fes-
tettünk egyes helyiségeket. Mivel régóta 
nem történt érdemi felújítás, így további 
munkálatok vannak tervbe véve a 2022-es 
évben is. A konyha épületének energeti-
kai felújítási munkálatai mellett, mely az 
elmúlt év októberében vette kezdetét, a 
hónapban történt nyílászárók cseréjével 
a GAMESZ iroda épületének felújítása is  
folyamatban van, és hamarosan elkezdőd-
nek a GAMESZ műhely épületének energe-
tikai felújítási munkálatai is. 
A Terület és Településfejlesztés Operatív 
Program keretén belül megvalósuló elemek 
a hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cse-
réje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési 
és HMV rendszer korszerűsítése, valamint 
projektarányos akadálymentesítés. 
A GAMESZ iroda épületén a felsorolt ele-
meken kívül tetőcserét és belső felújítási 
munkálatokat is végez önkormányzatunk, 
melyet saját forrásból valósítunk meg a 
racionális energiagazdálkodás elősegítése, 
valamint az épületek energiára fordítandó 
költségeinek jelentős csökkentése érdeké-
ben.

A tavalyi évben történt korszerűsítések 
után mire számíthatunk 2022-ben? 

Számtalan terv van 2022-re is. Az új év első 
napjait pályázatok beadásával kezdtük és 
ez várhatóan folytatódik. Január 5-én egy 
önkormányzati bölcsőde építésére nyújtot-
tunk be pályázatot, míg 14-én energetikai 
és egy csapadékvíz elvezetés tárgyú projekt 
került beadásra. A beadások előtt többször 
egyeztettünk Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő asszonnyal, aki segítette munkán-
kat.
A felsorolt, illetve további beruházásokról 
részletesebben weboldalunkon olvashat-
nak.
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Ünnepi hangulatban telt a Felsőzsolcai Adventi Forgatag

Az elmúlt évekhez hasonlóan, karácsony közeledtével az önkormányzat 
akciót indított, melynek során az Unió Coop Zrt. 405.sz. üzletének bejá-
ratánál kihelyezett adománygyűjtőben gyűjtötték a felajánlásokat a rászo-
rulók számára. Az önkormányzat munkáját idén a Felsőzsolcai Családokért 
Alapítvány is segítette az alapítvány részére felajánlott ruhaneműkből és 
könyvekből összeállított csomagok készítésével.

„Támogatásainkkal, rendezvényeinkkel szeretnénk meghálálni a gyere-
kektől és szülőktől kapott sok-sok mosolyt. Úgy érzem, segítenünk kell 
azoknak, akik rászorulnak. Már hagyománnyá vált nálunk, hogy minden 
évben, karácsony közeledtével lakosságunk segítségét kérjük, célzott 
gyűjtésünkben. Nagyon hálásak vagyunk lakosainknak a felajánlásokért, 
hiszen a tartós élelmiszer ebben az időszakban óriási segítség. Mindig arra 
törekszünk, hogy azok kapják meg ezeket a csomagokat, akiknek szüksé-
gük van rá, és örülök, hogy ebben, az idén alakult Felsőzsolcai Családokért 
Alapítvány is partnerünk lett. Célunk, hogy a közösen kiszállított csomagok 
amellett, hogy segítséget jelentenek, örömet is okozzanak a családoknak.” 
– nyilatkozta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere.

A polgármester azt is kiemelte, hogy a partneri együttműködés az önkor-
mányzat és a Coop Zrt. között a járvány idején is megmutatkozott, amikor 
az idősek számára történő bevásárlást könnyítették meg.

A felajánlásokból készült csomagokat tizenöt család részére juttatta el az 
ünnepek előtt Szarka Tamás polgármester, Dr. Pásztor Tünde képviselő és 
Dr. Varga Krisztina, a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány elnöke.
Ezen felül egy felsőzsolcai lakos önkormányzatnál tett felajánlásának  
köszönhetően huszonöt család kapott élő fenyőfát a boldog, szeretetteljes 
ünnepért. A fenyőfákat Szarka Tamás polgármester és Macsuga Roland 
képviselő a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársaival vitte el a családokhoz.

Karácsonyi adomány a felsőzsolcai családoknak 
Az ünnepek előtt átadásra kerültek az ajándékok a felsőzsolcai családok részére

Nagyon népszerű volt az idei Adventi Forgatag a felsőzsolcaiak köré-
ben. Az önkormányzat a város intézményeivel igazi karácsonyi hangu-
latot varázsolt a Hősök terére a gyertyagyújtások alkalmával, amikor 
fellépők szórakoztatták az érdeklődőket. 
Már hagyomány, hogy az ünnepek közeledtével városi adventi koncer-
tet rendez Felsőzsolca Város Önkormányzata. Idén rendhagyó módon 
a Hősök terén csendültek fel a karácsonyi dalok Szécsi Viktória és Vízi 
Viktor előadásában varázslatos hangulatot teremtve.
A negyedik adventi gyertyát idén újra a Betlehemi lánggal gyújtotta 
meg Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere, aki ünnepi beszédé-
ben az emberséget és a szeretetet emelte ki. A láng Betlehemből, a 
Születés Templomából érkezett Európába, Miskolcon pedig a Miskolci 
Gráciák Egyesülete és a meghívottak között városunk polgármestere 
fogadta, aki elhozta Felsőzsolcára, hogy mindenki hazavihesse ottho-
nába a negyedik gyertyagyújtás alkalmával, ezzel emelve az ünnep 
fényét.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda diákjai és  
tanári kórusa, valamint a történelmi egyházak helyi képviselői kará-
csonyi hangulatot varázsoltak a térre, melyet belengett a forraltbor és 
kürtőskalács illata.
Volt kirakodó vásár, forró tea és mézeskalács is, valamint ezen a 
délutánon Danyluk Emil fotókiállítása is kiköltözött a Hősök terére,  
melyet e hónap közepéig a Bárczay-kastélyban is megtekinthettek az 
érdeklődők.
A huszonöt éve Felsőzsolcán élő fotós legkedvesebb szabadidős elfog-
laltsága a fényképészet. A természetben eltöltött idő közben szereti 
lencsevégre kapni a szemet gyönyörködtető tájak látványát, észreven-
ni a természet csodáit és megörökíteni azokat. Emilt ismerhetjük a  
városi rendezvényekről, de találkozhatunk vele a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének elnökeként az általa szervezett kirándulások alkal-
mával is. A képeiből készült kisfilmet megtekinthetik weboldalunkon.
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága  
szerint – 1823-ban ezen a napon fejezte be, tisztázta le a Him-
nuszt Szatmárcsekén. Felsőzsolca Város Önkormányzata  
január 21-én a Bárczay-kastélyban tartotta kiállításmegnyitóval egy-
bekötött ünnepi rendezvényét.

Az ünnep alkalmából a magyarság határon innen és túl, szer-
te a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről.  
Kiállításokat, koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, iro-
dalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. Városunkban a  
Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár által, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség keretén  
belül nyílt meg „Impressziók, tájélmények” – címmel Törő Irén  
festőművész kiállítása a Bárczay-kastély földszinti kiállító termében.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Szarka Tamás,  
Felsőzsolca Város polgármestere, majd a kiállítást Goda Gertrúd  
művészettörténész nyitotta meg. A képeken a hazai táj látható. Ezen 
belül a fő motívum a fa, melyet a néprajz által életfának hívnak. A 
művészetben és különösen Törő Irén képei kapcsán még önarckép 
is lehetne. Önarckép egy-egy pillanatban, olyan időszakban, amikor 
úgy érzi, hogy az ecset segítségére lesz mondandójának és hangula-
tának, érzelmeinek letükrözésére. A fa mélyről táplálkozik, ellenáll a 
természetnek, az ember tervezésének a természetben, hogy fölnyújt-
va ágait, fölfelé ívelve a végtelen felé, jól érezze magát – mondta a 
művészettörténész a kiállított képek kapcsán.

Törő Irén, a Tiszakesziben született festő, a Tisza-táj szépségén, az 
egyszerű emberek lelki tisztaságán nevelkedett. A természet mocca-
násai és a megtapasztalt emberi értékek végig kísérték életét, ezek 
a gyökerek táplálják művészeti tevékenységét. A természethez való 
kötődése meghatározó tényező munkája során, de az emberi érzé-
sek, viselkedések nap mint nap megérintik, és hatással vannak festé-
szetére. Az egyszerűt, a mindennapit, de nem hétköznapian – ezek az 
érzések motiválják alkotói útját.

Tanulmányait az Egri Tanárképző Főiskolán, majd a Magyar Iparmű-
vészeti Egyetemen és a Pécsi Tudomány Egyetemen végezte. Meste-
rei voltak: Papp László, Seres János és Blaskó János festőművészek.  
Pályáját Miskolcon kezdte, ma is ott él, ahol először érintette meg iga-
zán a képzőművészet. Ötven évnyi alkotó tevékenység és számos díj 
áll mögötte, rendszeresen állít ki, minden évben szerepel csoportos 
és egyéni kiállításokkal. Több mint hetven önálló és számtalan cso-
portos kiállítás jelzi útját külföldön és belföldön egyaránt. Aki végig 
járja kiállítását, hatalmas élményben lehet része, a természet közel-
ségének megtapasztalása által.
A rendezvényen Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház művésze - 
aki 2020-ban az Évad színésze lett - kedvenc verseiből adott elő.
„Az a legfőbb, hogy élményt tudjak adni a közönségnek. Az előadások 
alkalmával mindig úgy érzem, hogy gyümölcsözik a befektetett ener-
gia.” – fogalmazott korábban, a díj átvételekor a színművész. 
Az est folyamán az esemény színvonalát emelve közreműködött a 
Festive Brass Rézfúvós Együttes.
Törő Irén festőművész kiállítása március 1-ig fogadja a látogatókat.
Tekintsék meg Önök is!

Magyar Kultúra Napja 
Ünnepi műsor, kiállítás a magyar kultúra napja tiszteletére

Horgászok figyelem!

2022. február elsejétől a Berki-tó Horgász Egyesület új helyszínen, a 
Felsőzsolcai Rendezvények Házában (Sportcsarnok) árusítja a tagsági-
kat és a területi engedélyeket.

Az értékesítés 2022. február 1. napjától június 30. napjáig, kedden-
ként 14.00 - 16.00 óra között történik. 

2022. július 1. napjától a területi engedély telefonos egyeztetés  
útján váltható a +36 20 551 2196 telefonszámon - adott tájékoztatást 
a horgászegyesület.

Ajándék a Felsőzsolcai Férfi Népdalkörnek

Felsőzsolca Város Önkormányzata elkötelezett a hagyományőrzés-
ben és a város értékeinek megőrzésében. Ilyen értéket képviselnek a  
városban működő több évtizedes múlttal rendelkező népdalkörök is, 
melyek közül, most a férfi népdalkör részesült ajándékban városunk 
polgármesterétől.

Az önkormányzat 17 darab inget vásárolt több mint 130 ezer forint 
értékben a népdalkör tagjai számára, melyekben fellépéseik alkalmá-
val tovább öregbíthetik Felsőzsolca hírnevét. Az ajándékokat az Újévi 
koccintás alkalmával adta át városunk vezetése.
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Danyluk Emil amatőr fotóművész kiállításával nemrég  
találkozhattunk a Bárczay-Kastélyban, majd a Hősök  
terén megrendezett Adventi forgatagban. De Emilt sokan  
személyesen is ismerhetik, hiszen immár huszonöt éve él család-
jával Felsőzsolcán. Amellett, hogy gyönyörű természetfotókat  
készít,  a Rákóczi Szövetség helyi szervezének elnökeként fon-
tos számára a honismeret, a hagyományápolás, a közösségépí-
tés. Számos kirándulást szervezett határon innen és túl, gyak-
ran összefuthatunk vele egy-egy városi rendezvényen is. 

Miskolcon született, de huszonöt éve Felsőzsolcán él. Húsz 
évesen egy bérház kilencedik emeleti lakásában lakott, így 
amolyan városi gyerekként kezdte el a vidéki életet, amelyet 
azonnal meg is szeretett. Még gyermekként, tizenéves korá-
ban édesapja nyomott a kezébe egy fényképezőgépet, akkor 
még nem is sejtette, hogy a fotózás milyen fontos szerepet tölt 
majd be az életében. Felsőzsolcára azután költözött, hogy meg-
nősült, méghozzá abba a házba, amelyet édesanyja épített, s 
amelyben sokáig élt. Egy klasszikus, verandás parasztházat kép-
zeljünk el, amelyet Emil az évek során takaros, kétszintes ott-
honá alakított. Itt él feleségével és három gyermekével, akikre 
rendkívül büszke. A művészi hajlam gyermekeiben is tovább él, 
szabadidejükben mindhárman zenét tanulnak, egyikük hobb-
iszinten fest. Felesége harmincadik éve már, hogy csecsemő és 
gyermekápolóként dolgozik a szülészeten. Nem véletlen, hogy 
az egész családra jellemző a türelem és a gondoskoskodás.

Emil informatikusként dolgozik, s talán felmerül ben-
nünk a kérdés, hogy a munkájához mégis hogyan  
illeszkedik a fotózás? A válasz egyszerűbb, mint gondol-
nánk. Emil nap mint nap rengeteget utazik, és ahogy az 
országot járja, ahogy ő mondja, a szeme automatikusan  
rááll a szépre, ösztönösen meglátja a termé-
szet más számára rejtett kincseit. Egyik legszebb 
képe, az Őszi magányos fa is egy ilyen út alkalmával  
készült, amikor Sátoraljaújhelyről Miskolc felé haladva nem 
tudott elmenni a lélegzetelállító látvány mellett. Szerencsére 
majdnem mindig nála van a fényképezőgép, s mivel családjával 

gyakran jár kirándulni, számtalan, az avatatlan szem számára 
megbúvó, pillanatot örökít meg. 

Általában természetfotókat készít, de gyakran ragadja 
meg a figyelmét az épületek monumentalitása. Szívesen  
készít olyan képeket, amelyek az átlagostól eltérő szemszögből  
mutatják meg egy-egy épület szépségét, kidolgozottságát. 
Egy alkalommal egy esküvőn is részt vett, ahol szintén igye-
kezett a spontán pillanatokat megragadni, akár a természet-

fotóinál. Hangulatos képeire jellemző a 
visszafogott utómunka, a természetes  
színek. 

Türelmének köszönhetően szemet  
gyönyörködtető képek készülnek a téli  
éjszakai égboltról, a Holdról, vagy az Orion 
csillagképről. Képei változatosak, de a  
kérdésre, hogy mit fotózna még szívesen, 
azt a választ kapjuk, hogy a hegycsúcsról 
látható mesebeli tájat örökítené, a felhők-
kel beárnyékolt távoli hegyvonulatokat, 
erdőkkel tarkított grandiózus magaslatokat 
örökítené meg legszívesebben.

Reméljük, hogy ezek a képek is hamarosan 
elkészülnek, s talán egy újabb Danyluk Emil
kiállításon mi is megcsodálhatjuk őket.

Danyluk Emil fotóművész  
Család és végtelen türelem
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Búcsú a pokol csárdától 
Bredács László írása

Zsíros Sándor helytörténész írásaiból tudjuk, hogy települé-
sünk egyik legikonikusabb épülete a most bezárt Pokol Csárda. 

Az épületet 1790-ben Szabó János nevű tehetős polgártársunk 
emeltette. Tekintélyes kőépület volt, amelyet a településün-
ket akkor jellemző vert vagy vályogfalú zsúpfedeles házak vet-
tek körül. Az épület fennállása során többféle célt szolgált, a  
leghosszabb időn keresztül - amit túlzás nélkül évszázaddal 
mérhetünk - kocsmaként funkcionált. A kocsmát a Landszman 
család működtette. Jólmenő kocsma volt, ugyanis az országutak 
észak és kelet felől itt futottak össze. Nem ritkán egyidejűleg 
több tucat fogat is megpihent itt, ahol megitathatták állataikat 
a gazdák, és ők maguk is elfogyaszthattak egy-két pohár bort. 

A Landszman család báltermet is építtetett a kocsma mögé (a 
jelenlegi különterem), amely a helyi fiatalok szórakozását szol-
gálta. Volt időszak, amikor moziként is üzemelt. Az 1848-49-es 
Szabadságharc idején a cári ágyúk felgyújtották a települést, de 
a szilárdan megépített kocsma ellenállt. Egy későbbi renoválás 
során falában három fel nem robbant ágyúgolyót is találtak, 
amelyeket ugyanoda vissza is falaztak, így mentve meg őket az 
elkallódástól. 

A II. Világháború után a kocsma-profilt vendéglő váltotta fel, 
amelynek működtetője a Miskolci ÁFÉSZ lett. Ebben dolgozott 
később felszolgálóként, üzletvezetőként Nádi Gyula, aki tulaj-
donosa is lett az üzletnek. 

Nádi Gyula nagy szorgalommal és hozzáértéssel olyan kiváló 
vendéglátó szolgáltatást nyújtott, amely ismertté tette az üzle-
tet országszerte, sőt még határainkon túl is. 

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület és a Felsőzsolcai Népdal-
kör december 30-án tudomást szerezve a ház bezárásáról egy 
összejövetelt szervezett vezetőségi tagjainak a részvételével 
a Csárda különtermében acélból, hogy megköszönje az üzlet 
dolgozóinak azt a sok kitűnő szolgáltatást, amelyet a két egye-
sület működése során itt kapott. Mindkét szervezetet ezer szál 
fűzte a Pokol Csárdához. A Férfi Népdalkör 1988-ban, az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesület pedig 2003-ban itt alakult meg. Ezt 
követően a közgyűléseket és egyéb fontos összejöveteleket, a 
Nőnapi rendezvényeket itt tartották.

A Férfi dalosok közel huszonöt éven át tartották itt az énekpró-
bákat, itt látták vendégül a megrendezett Dalostalálkozók után 
a vendég együttesek tagjait. Említést érdemel a Magyar Nóta 
estek megrendezése is, mindaddig, míg a Rendezvények Háza 
át nem vette nagyobb befogadóképességével a helyszínt.
Farkas Miklós, az EFE elnöke, valamint Siska András, - aki ennek 
a szervezetnek a tisztségviselője és a Férfi Népdalkör vezetője 
-, nosztalgiával emlékezett meg az itt kapott szolgáltatásról. Az 
összejövetel végén a ház dolgozóit egy csokor virággal és egy 
üveg pezsgővel köszöntötték, a búcsúztatót Macsuga Roland, a 
ház üzletvezetője köszönte meg.

Hideg élelmiszer is vásárolható 
a Szép-kártyák mindhárom 
alszámlájáról 

Február elsejétől mindegyik Széchenyi-pihenőkártya alszámlá-
in lévő az újonnan és a már korábban beutalt teljes pénzösszeg  
felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra.
2022. február 1-jétől május 31-ig lehetséges hideg élelmiszer-
re költeni a Szép-kártyák vendéglátás alszámlájáról. És mivel az 
alszámlák (szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebek) közötti 
átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, valójában minde-
gyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni.
A vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, 
de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmi-
szerre költeni. Az újonnan és a már korábban beutalt összegeket 
egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén hideg 
élelmiszer vásárlásra. A korábban célként kijelölt szolgáltatások 
(szálláshely, vendéglátás, szabadidő) vásárlása mindemellett  
továbbra is zavartalanul megvalósítható az alszámlákról.
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Januártól nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjához kötik a lejáró 
hivatalos okmányok érvényességi idejét 

Változnak a szabályok a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokkal kapcso-
latban. Januártól a lejáró hivatalos okmányok érvényességi ideje 2022. 
június 30. napja. Hatályát vesztette a korábbi szabályozás, mely nem konk-
rét dátumot jelölt meg, hanem a veszélyhelyzet megszűnésének időpont-
jától számított 60 napban határozta meg az okmányok érvényességi idejét.  
Az Országgyűlés döntött a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és ezzel össze-
függésben több szabályozási kérdésről is. 

A parlament által elfogadott törvény a Magyar Közlöny december 17-i számá-
ban jelent meg, amely a többi között rögzíti, hogy akinek 2020. március 11. és 
2020. július 3. között, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között járt 
vagy jár le a hivatalos okmánya, az 2022. június 30-ig érvényes lesz. A decem-
ber 17-én elfogadott törvényben a hivatalos okmányok között szerepelnek a 
forgalmi engedélyek és a korábbi szabályozások alapján a diákigazolványok is. 
A jogszabály azt is kimondja, hogy a meghosszabbított érvényességi idő nem 
akadálya annak, hogy valaki ezt megelőzően cserélje okmányát.

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztálya az adóév kezdetén 
a Helyi adók naptárával kívánja segíteni az adózókat, hogy könnyebb legyen 
eligazodni, mikor, milyen helyi adókötelezettséggel kapcsolatos teendőjük  
lehet idén.
Határidő: január 15.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: HIPA: kisadózó vállalkozás (KATA) 
tételes iparűzési adó fizetés esetén, ha a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
ban az adófizetési kötelezettség szünetelt, vagy adókedvezményre, adócsök-
kentésre   jogosult   és   igénybe kívánja venni, bevallást kell adni.

Építményadó: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűné-
sére, továbbá változás-bejelentés. Adókötelezettséget érintő változás az alap-
terület módosulása, az építmény átminősítése. Kommunális adó: adatbeje-
lentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére.
Határidő: február 15.(jogvesztő)
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: HIPA: bejelentés    a    kisadózó    vállal-
kozás (KATA) tételes    helyi iparűzési    adó    fizetésének    adóévre    történő    
választása esetén, illetve a megszüntetésre vonatkozóan.
Határidő: február 25.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: Azok a mikro-, kis és középvállalko-
zásnak minősülő vállalkozók, akik 2021-ben nem nyilatkoztak az 1%-os KKV 
kedvezmény igénybevételével kapcsolatban, vagy a kedvezményt átmeneti 
támogatásként kívánják igénybe venni, azoknak 2022. február 25-ig nyilatkoz-
nia kell (kivéve KATA). Ezt várhatóban a NAV-on keresztül a 22NYHIPA nyom-
tatványom kell majd megtenni. Fontos kitétel, hogy nehéz helyzetben lévő 
vállalkozás nem veheti igénybe az átmeneti támogatást.
Határidő: február 25.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld   bérbeadásából   származó   
jövedelem kifizetői bevallása.
adóbefizetés jogcíme: a levont adó a kifizetést követő hó 12. napjáig. 

Határidő: március 15.
adóbefizetés jogcíme: I.   félévi   helyi   iparűzési   adóelőleg, és   a   tételes 
iparűzési adófizetés
továbbá az I. félévi építményadó és kommunális adó megfizetése.

Határidő: március 20.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld       bérbeadásából       szárma-
zó jövedelem magánszemély általi bevallása.
adóbefizetés jogcíme: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 
12-éig.
Határidő: március 31.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: Talajterhelési díj bevallása
adóbefizetés jogcíme: Bevallott talajterhelési díj megfizetése.
Határidő: május 31.
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: HIPA: 2021. adóévi helyi iparűzési adó-
bevallás benyújtása
{az adóalap egyszerűsített meghatározási mód (bevallás VI. pont) választása 
jogvesztő határidő!}
adóbefizetés jogcíme: megfizetett      iparűzési      adóelőleg és a tényleges adó 
különbözetének fizetése, visszaigénylése.
Határidő: szeptember 15.
adóbefizetés jogcíme: II. félévi helyi iparűzési adóelőleg és a tételes iparűzési 
adófizetés és a II. félévi építményadó, kommunális adó megfizetése.
Határidő: vásárlást, változást követő 15 napon belül
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: desztillálóberendezés megszerzése, vál-
tozás-bejelentés: tulajdonszerzés, valamint a bejelentett adatokban történő 
változás bejelentése.
Határidő: év közben a KATÁS adóalannyá válását követő 45 napon
belül (jogvesztő).
Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: tételes iparűzési adófizetés választásá-
nak bejelentése.

Helyi adók – Naptár segíti az adózókat 

Az iskolai bántalmazás manapság véleményem 
szerint, egy olyan meglévő probléma, ame-
lyet a háttérbeszorításával és figyelmen kívül  
hagyásával próbálnak megszüntetni. Azonban 
azt mindenki tudja, hogy attól, hogy valamit  
elnyomunk, nem tűnik el, és nem oldódik meg. 

Célom, hogy példák és reális érvek segítségével 
megpróbáljam ráébreszteni az olvasókat arra, 
hogy ha valakit bántunk attól nekünk nem lesz 
jobb, helyette inkább segítsünk azoknak, akik 
áldozatokká váltak.

Először is tisztázzuk, hogy mit is jelent a bán-
talmazás, zaklatás vagy idegen szóval bullying. 
Ezek olyan közösségben zajló agresszív cselek-
mények, melyek rendszeresek a legtöbb eset-
ben, tudatosak és szándékosak. Jellemzi, hogy 
kiegyensúlyozatlanok az erőviszonyok. Szándé-
ka a megfélemlítés és a megszégyenítés, célja 
pedig a hatalom megszerzése. 

Több típusú lehet, ilyen a fizikai-, a verbális 
(csúfolódás)-, az érzelmi-, a szociális (kiközösí-
tés)-, és a szexuális bántalmazás, valamint az 
online zaklatás, melyet nagyon nehéz megaka-
dályozni. Ezek a fajta bántalmazások létrejöhet-
nek a testi adottságok miatt, például a bőrszín 
és testsúly, anyagi különbségek, a különböző  
öltözködési stílus miatt vagy akár csak azért, 
mert kicsit másabb valaki, mint a többiek.

Fontos tisztázni, hogy ahhoz, hogy megfelelő 
segítséget nyújtsunk, először is fel kell tudni 
ismerni a problémát és mindkét fél helyzetét 
megérteni. Úgy gondolom, hogy kevés esetben 
hatásos az a módszer, amelyet a tanárok gyak-
ran alkalmaznak, hogy az egész osztály előtt 
hangoztatják a történteket, így próbálva megol-
dani a problémát, ugyanis ezzel a bántalmazó-
nak nagyobb teret adnak, a bántalmazott pedig 
még inkább kirekesztettnek érzi majd magát. 

Javaslom, ha valaki ilyen jelenséget tapasztal, 
próbálja az érintett diákok között elintézni és 
nekik szakszerű segítséget nyújtani. Rendkívül 
sok esetben észre sem vesszük, hogy bántalma-
zás zajlik az orrunk előtt, vagy ha észre is vesz-
szük nem adjuk meg neki a kellő figyelmet és 
segítséget. Ennek következtében a bántalmazás 
akár halállal is végződhet, mely manapság egy-
re gyakoribb és óriási bűntudatot hagy maga 
után. 

Biztos vagyok abban, hogy az iskolát elvégző 
emberek nagy százaléka már átesett valamilyen 
bántalmazáson, és abban is, hogy ezeknek cse-
kély százaléka kapta meg a megfelelő segítsé-
get.
Ezért remélem, hogy sikerül néhány ember sze-
mét felnyitni és talán közös összefogással meg-
állíthatjuk a bántalmazás terjedését legalább 
környezetünkben.

Diák szemmel az iskolai bántalmazásról 
Véninger Kiara írása
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A pályázati adatlap letölthető:
www.felsozsolca.hu

Facsemetét ajándékoz Felsőzsolca Város Önkormányzata
a 2021. január 1. és 2021. 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.

Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

Ajándékozzanak könyvet február 14-én!

Ezen a napon 8.00 és 15.00 óra között várjuk a jó állapotú 
gyermekkönyveket, amelyeket továbbítunk a felsőzsolcai 
családok részére.

Tegyük szebbé a gyermekek estéit!

Nemzetközi Könyvajándék nap

Helyszínek:
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Park utcai 

székhelye és Szent István utcai telephelye
Felsőzsolca, Park utca 3.

Felsőzsolca, Szent István utca 43.

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
FFelsőzsolca, Szent István u. 2.
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