
Felsőzsolca Város Önkormányzata 
március 7-én, hétfőn nőnapi futást 
rendez. A Rendezvények Házában Pál 
Dénes ad koncertet, mindenkit szere-
tettel várnak!

"Sok embert ismerek, sok élmény 
köt Felsőzsolcához. Az itt élő embe-
rek törekvőek, dolgosak,szeretek 
közöttük élni." – interjú Putz József  
iskolaigazgatóval.
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Az elmúlt időszakban számos bűncse-
lekményt derített fel a Felsőzsolcai 
rendőrörs, kimagasló munkájukért 
Önkormányzati jutalomban részesül-
tek.
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Címlapon
Hazánkban február 13. és 20. között 15. alkalommal került meg-
rendezésre a házasság hete. Az eseménysorozat mottója, mely-
ben számos magyarországi és határon túli településsel együtt Felső-
zsolca is részt vett az önkormányzat házaspárok és gyermekek felé 
irányuló felhívásaival: Maradjunk együtt!  Részletek a 6. oldalon.  
Címlapfotón Galyasné Szabó Mariann és Galyas Károly.

Önkormányzati jutalom a betörőt 
elfogó rendőröknek

HÍREK              2. OLDAL

A Felsőzsolcai Rendőrőrs több mint harminc esetben derített fel bűncselek-
ményt az utóbbi időben Felsőzsolcán. A rendőrök munkájának köszönhe-
tően a legutóbbi betörés elkövetőjét az elkövetéstől számított három órán 
belül őrizetbe vették lakásán.

Az elmúlt időszak sikertörténetére és a gyors letartóztatásra tekintettel 
Szarka Tamás polgármester Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében 
elismerésben részesítette az elfogásban, így az újabb bűncselekmények 
megakadályozásában szerepet vállalt rendőröket és a Felsőzsolcai Önkor-
mányzati Rendészet rendészét, aki a kamerahálózat segítségével nagyban 
hozzájárult a rendőrség munkájához.

A polgármester pénzjutalmat adott át Detvai Szabolcs c. r. törzszászlós, 
Csirke Róbert r. zászlós, Kapi János c. r. törzszászlós, Szigeti Szilárd r. alez-
redes, valamint Opalkó Dávid önkormányzati rendész részére. Az esemé-
nyen részt vett Dr. Kiss Attila megyei rendőr-főkapitány, Miskolczi István, a 
Miskolci Rendőrkapitányság vezetője, Majoros Flórián őrsparancsnok és Dr. 
Bobkó Péter, Felsőzsolca Város jegyzője.

A jubileumi köszöntésre Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó  
Péter jegyző érkezett, akik Magyarország Kormánya és Felsőzsolca Város  
Önkormányzatának emléklapját is átadták az ünnepeltnek. 

A mindig dolgos Magdika néni Harsányból költözött Felsőzsolcára, ahol 
lányával él. Gyermekei, unokái és tíz dédunokája gyakran látogatják, és 
érdeklődve hallgatják miközben élete történetét meséli. 90. születés-
napját családja körében ünnepelte.

Jó egészséget és szerettei körében eltöltött hosszú, boldog életet kívá-
nunk!

Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves 
Bárdos Alajosnét köszöntötték január 
20. napján születésnapja alkalmából

A Felsőzsolcai GAMESZ iroda a VSK 
épületébe költözött

2022. február 14-től, - a megszokott ügyfélfogadási időben - a Vállal-
kozás Segítő Központban várja ügyfeleit a Felsőzsolcai GAMESZ ügy-
félszolgálata – tájékoztat Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai  
GAMESZ igazgatója.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Felsőzsolca Város Önkormány-
zata a Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül 
önkormányzati épületeinek – így a Felsőzsolcai GAMESZ irodaépületé-
nek - energetikai korszerűsítését végzi. 

A januárban kezdődött munkálatok előrehaladottságának köszönhető-
en, az iroda ideiglenesen a Vállalkozás Segítő Központba költözött, ahol 
a munkálatok idején várja ügyfeleit.
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A Miskolc-Tiszai pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt 2022. 
március 3-tól április 2-ig egyes személyszállító vonatok módosított menetrend 
szerint közlekednek a 80-as, 90-es vasútvonalon. - tájékoztatja az utasokat a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénz-
táraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 1 3 49 49 49-es 
telefonszámán és a www.mavcsoport.hu oldalon.

Természetvédelmi fórumnak adott otthont a felsőzsolcai VSK 
A felsőzsolcai Vállalkozás Segítő Központ adott otthont a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormányzat által szervezett Társadalmi Szerve-
zetek Fórumának.

A fórumon - melynek központi témája a természetvédelem volt, 
Szombatiné dr. Sebők Emese, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Önkormányzat aljegyzője és Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket. Az érintett területeken tevékenykedő 
szervezetek közötti együttműködést elősegítve a fórumon résztvevő 
társadalmi és civilszervezetek vezetői a Magyar Cserkészszövetség, a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Mályi Madár-
mentő Állomás és az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi 
Kulturális és Sport Egyesület előadásai által megismerhették a témá-
hoz kapcsolódó jógyakorlatokat és egymás tevékenységét.

Fotó: Fekete Zsanett

Módosított menetrend 
a pályakarbantartási 
munkálatok idején
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Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Gondolatok a szeretetről című 
rendezvénysorozatának első alkalmával Péderi István versmondó-
val beszélgettek szeretetről a költészetben. A számtalan versmon-
dó verseny győztese egyben tagja a Magyar Versmondók Egye-
sületének és az Északkelet Magyarországi Regionális Versmondó 
Egyesületnek is. 

A Vállalkozás Segítő Központban, kedden tartott rendezvény képe-
it, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület elnökének közösségi oldalán 
tekinthetik meg. A rendezvénysorozat további alkalmairól követ-
kező számunkban számolunk be.

Gondolatok a szeretetről

2021. májusában indult a röplabda edzés az érdeklődő 10-12 éves korosztályba  
tartozó fiúk számára, melyekre nagy volt az érdeklődés. Hamar látszott a fejlődés, 
így benevezhettek a 2021/2022. évi OMBII. országos bajnokságba.

A komoly felkészülés eredményeként azóta is szépen menetel a MEAFC - FELSŐ-
ZSOLCA röplabda csapata, jelenleg a résztvevő tizenöt csapatból 2. helyen állnak.
Hazai pályán február 20-án játszott először a csapat, a Rendezvények Házában.

A jövőbeni célokról Bártfai Krisztián vezetőedző beszélt.
"Fontos a sikerélmény, így a mérkőzéseken, szerettünk volna a legjobb tíz között 
végezni egy teljesen friss csapattal. A cél azóta módosult, köszönhetően a srácok 
hozzáállásának, fejlődésének és motiváltságának, így az új cél, hogy a 2021/2022-
es idényben bekerüljünk a legjobb négy közé és ott döntő játszmát vívhassunk."
A vezetőedző elmondta, továbbra is várják az érdeklődő, sportolni vágyó fiúkat, 
ezzel kapcsolatban tőle kapható információ a 06 30 915 3830 telefonszámon.

A MEAFC- FELSŐZSOLCA leigazolt játékosai: Nagy Patrik, Vécsei Levente, Horváth 
Máté, Tóth Máté, Urbán Zétény, Gadnai Lóránd, Linder Milán, Kiss Balázs, Dubabér 
Ákos Máté, Illés Dominik, Kállai Tamás, Farkas Hunor, Regős Zétény, Kovács Ábel, 
Bártfai Botond, Bártfai Marcell

Hazai pályán először játszott a 
MEAFC-Felsőzsolca U13-as fiú 
röplabda csapata

A rendőrök 2022. január 24-én komplex közúti ellenőrzést hajtottak végre 
Felsőzsolcán. A fókuszált akció eredményeként a járőrök két esetben sza-
bálysértési feljelentéssel éltek a jármű nem megfelelő műszaki állapota, 
illetve a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása miatt. A 
rendőrök egy ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, mielőtt még balesetet 
okozhatott volna. Két esetben közigazgatási bírságot is kiszabtak az egyenru-
hások a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása 
alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is 
veszélyezteti. 

Közúti ellenőrzés volt Felsőzsolcán 

Farsangi lakodalom
Február 19-én mutatták be Poldini Ede Farsangi lakodalom című  
kortárs operáját Budapesten, az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós  
termében.

Poldini Ede kétfelvonásos vígoperáját 1924. február 16-án mutatta be 
a Magyar Állami Operaház. Az opera librettóját Vajda Ernő bő évtized-
del korábban már elkészítette, ám a világháború és más körülmények 
hátráltatták az opera megírását. A premier óriási siker volt, a Farsangi 
lakodalom száznál is több előadást élt meg. Nem gyakori repertoárda-
rab, holott azon kevés magyar opera közé tartozik, amely külföldön is 
sikert aratott: játszották Bécsben, Drezdában és Londonban is. 

A darabot az elmúlt év járványhelyzete teljesen új színekkel festette 
át, mindannyiunk számára ismerős pillanatok és lélekállapotok sorjáz-
nak, hogy jót tudjunk nevetni magunkon, és azon, hogyan töltöttük 
el az utóbbi időszakot a négy fal közé zárva. A vígopera két részben, 
három felvonásban, magyar nyelven, magyar és angol felirattal kerül 
bemutatásra. Az opera Felsőzsolcai kötődése az, hogy az előadásban 
látható hóvihar videófelvételeket a ZemplénTV és a ZsolcaTV biztosí-
totta. Forrás: www.opera.hu

„Ahol gyermek születik, ott család születik!
A Nagycsaládos Egyesület minden évben hagyomány szerint 
köszönti Felsőzsolca Város legifjabb lakóit. Ebben az évben is 
otthonukban látogatták meg - igény szerint - a kisbabás csalá-
dokat, ajándékkal, oklevéllel kedveskedve nekik. – írta Lászka 
Béláné, az egyesület elnöke.

Babaköszöntő
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"Az itt élő emberek törekvőek, dolgosak, szeretek közöttük élni."
Interjú Putz József iskolaigazgatóval

Dorogon született 1960-ban, 1983-tól él és dol-
gozik Felsőzsolcán. Pályája a 2. számú Általános 
Iskolában magyar-történelem szakos tanárként 
kezdődött. Mi vonzotta a pedagógusi hivatás 
felé? Miért pont ezt a két szakot választotta? 

Általános és középiskolás koromban több olyan 
pedagógus tanított, akik példaképek voltak szá-
momra. Nagyon szerettem olvasni, érdekelt  
hazánk múltja. Középiskolai történelem tanárom 
javasolta, hogy jelentkezzem általános iskolai 
tanárnak, segített a főiskolai felvételire történő 
felkészülésben. 

Hogyan emlékszik vissza? Milyen volt pályakez-
dő tanárként? 

Nehéz volt a kezdés. Kisegítő iskolában kezdtem 
tanítani a felsőzsolcai Kastélyban, gyógypedagó-
gusi képesítés nélkül. Mégis nagyon emlékezetes 
időszak életemben. A néhány fős tantestületben 
családias volt a légkör, sokat tanultam kollégáim-
tól. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel sikerült 
jó kapcsolatot kialakítanom.

A tanításon túl mindig is kiemelt figyelmet fordí-
tott arra, hogy a diákok szabadidejüket is hasz-
nosan töltsék, megannyi iskolai rendezvényt,  
versenyt, vetélkedőt szervezett. Tanítványai 
számos körzeti és megyei versenyen szerepel-
tek kiváló eredménnyel. Mely versenyre, ese-
ményre a legbüszkébb, van olyan, ami valami-
ért kivételesen szép emléket hagyott önben?

Tanítványaimmal, iskolánk tanulóival többször 
értünk el megyei magyar és történelem verse-
nyeken 1.2.3. helyezést. Számomra legemlé-
kezetesebb az a verseny volt, amikor kisebbik  
lányom Kazinczy versenyen ért el 1. helyezést, és 
a felkészítő pedagógus a feleségem volt, aki szin-
tén magyar-történelem szakos pedagógusként  
tanított a Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti 
Iskolában.

Történelem szakos tanárként fontosnak tartot-
ta, hogy a tanulók megismerjék lakóhelyük, 
szülőföldjük történelmét. 1996-ban Zsíros Sán-
dor helytörténésszel közösen készítettek egy 
Felsőzsolca múltját bemutató könyvet, Szülőföl-
dünk Felsőzsolca címmel. Ezt a kiadványt a mai 
napig gyakorta forgatják a történelem, magyar, 
illetve osztályfőnöki órákon. A munkával járó 
kutatás során milyen érdekességeket fedezett 
fel a város múltjáról?

Nagyon gazdag Felsőzsolca múltja. Régészeti 
leletek igazolják, hogy több ezer évvel ezelőtt, 
a bronzkorban már éltek itt emberek. Abban a 
szerencsés helyzetben voltam, hogy jelen lehet-
tem ásatásoknál, feltárásoknál, ahol érdekes,  
izgalmas leletek kerültek napvilágra. 1996-ban 
iskolánk tanulóit is elvittem a  Várdombon vég-
zett ásatásokhoz, ahol egy kis vár, motte állt   
városunk határában.  1999-ben egy újabb ásatás 
kezdődött Felsőzsolcán. A Nagyszilvás utcában 
feltárt temetőben láthattam a török időszakban 
elpusztult templom maradványait, mely a közép-
korban valószínűleg fontos szerepet játszott a 
település életében. 

Felsőzsolca múltjának egyik jelentős eseménye 
a zsolcai csata. A magyar honvéd seregek Zsolca 
határában legyőzték az orosz cári seregeket. Az 
elesettek tiszteletére először 1867-ben emeltek 
emlékművet Felsőzsolcán. Az emlékművet 1949-
ben áthelyezték, majd 2000-ben új emlékmű 
épült. 1999-ben jelen voltam a korábbi emlékmű 
bontásánál. Feledhetetlen pillanat volt, amikor 
épségben kiemelték a kis koporsót, melyben a 
zsolcai csatában elesettek csontjai voltak elhe-
lyezve. Előkerült egy üvegpalack is, benne egy 
írás, melyben a második emlékmű állításának 
körülményeit írták meg 1949-ben.

2001-ben az Általános Művelődési Központ, 
vagyis az ÁMK általános igazgatóhelyettese lett, 
pedagógiai és vezetői munkáját azóta is töretlen 
lelkesedéssel végzi, munkásságának elismeré-
seként 2004-ben a város pedagógiai díját vehet-
te át. Hogyan egyeztethető össze a tanítás és az  
iskola vezetése?

Elsősorban pedagógusnak tekintem magam.  
Vezetőként is munkám középpontjában a  
gyerekek állnak. Megtiszteltetés számomra, hogy 
a Kollégáim támogatásával, először Felsőzsolca 
Önkormányzat Képviselő- testülete, majd az Egri 
Főegyházmegye bízott meg iskolaigazgatónak. 

Tizennyolc éve dolgozom intézményvezetőként, 
2012 óta vagyok a Felsőzsolcai Szent István Kato-
likus Általános Iskola igazgatója. Vezetőként arra 
törekszem, hogy a tantestülettel végzett közös 
munka eredményeként fejlődjenek az iskolánkba 
járó gyermekek. A fenntartó Egri Főegyházmegye  
támogatásának, Felsőzsolca Város Önkormány-
zata segítségének köszönhetően évről évre javul-
nak tárgyi feltételeink. 

Úgy érzem iskolánkba járó gyermekekkel is sike-
rül eredményeket elérni.

Alapító tagja és elnöke a 2003-ban alakult 
Szatmáry Király Ádám Kulturális Egyesületnek, 
munkája során részt vesz napjaink közéleti 
és kulturális életében is. Hogyan látja most a 
kulturális élet fejlődését Felsőzsolcán? Milyen 
lehetőségek várják napjainkban a fejlődni, ta-
nulni vágyó, művészetekre fogékony diákokat?

Felsőzsolcán az árvíz okozta trauma után újra 
megindult a kulturális élet. Az óvoda, az iskolák, 
a Közösségi Ház, a civil szervezetek, minden kor-
osztálynak lehetőséget biztosítanak a kulturális 
életben való részvételre. A felsőzsolcai diákok-
nak az iskolák, zeneiskolák, közművelődési intéz-
mény, könyvtár, a civil szervezetek, lehetőséget 
adnak a tanulásra, ismereteik gyarapítására, sza-
badidejük hasznos eltöltésére.  

Ön jelenleg is Felsőzsolcán él, milyennek látja 
most ezt a mai, modern várost? Mit szeret ben-
ne a leginkább? Milyennek képzeli el a jövő-
ben? Milyen céljai vannak az oktatás kapcsán?

Szeretek Felsőzsolcán lakni. Sok embert ismerek, 
sok élmény köt Felsőzsolcához. Az itt élő embe-
rek törekvőek, dolgosak, szeretek közöttük élni.  
Számomra ebben a városban az is vonzó, hogy 
sokszínű, gazdag kulturális élet jellemzi. Nagyon 
szívesen veszek részt a rendezvényeken, ahol 
sok ismerőssel találkozom. Abban bízom, hogy 
a város kulturális élete tovább bővül, a rendez-
vényeken egyre több ember fog részt venni.  
Szeretném, hogy az iskolánkba tanuló diákok 
egyre jobb eredményeket érjenek el.  Abban  
reménykedem, hogy helyt állnak az életben, a 
társadalom hasznos tagjai lesznek.

A rengeteg munka mellett jut ideje másra is? Ha 
igen, mivel tölti szívesen a szabadidejét? Van 
hobbija? 

Katolikus iskola igazgatójaként tagja vagyok az  
egyháztanácsnak. Szívesen veszek részt a római 
katolikus egyházközség, az egyháztanács munká-
jában. Sokat köszönhetek Ft. Deli Lajos Plébános 
Úrnak, aki folyamatosan segíti vezetői munká-
mat. 
Szabadidőmben otthon a kertben és lakásunk 
felújításán dolgozom. A fizikai munka nagymér-
tékben segít a regenerálódásban. Hobbim az asz-
talitenisz, az olvasás, a zenehallgatás. Több mint 
két évtizede tagja vagyok egy asztalitenisz bará-
ti körnek.  Minden nap szakítok időt olvasásra,  
zenehallgatásra. 
Igyekszem minél több időt tölteni csalá-
dommal. Feleségem pedagógus, nagyobbik  
lányom közgazdász, kisebbik lányom egyetemi  
tanár. Nagyon sokat köszönhetek nekik, mindig  
számíthattam a segítségükre. A négy unokám 
igazi örömforrás, folyamatos feltöltődést jelen-
tenek számomra. Összességében úgy érzem, 
rendben van az életem. 
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Hazánkban február 13. és 20. között 15. alkalommal került megren-
dezésre a házasság hete. Ebben az évben a kapcsolatok gondozása, a  
közös fejlődés állt a középpontban. Az eseménysorozat mottója: Maradjunk 
együtt! Országszerte csaknem kétszáz programmal várták a házaspárokat.  
A központi programok mellett számos magyarországi és hatá-
ron túli település, így Felsőzsolca is részt vett a rendezvényso-
rozatban az önkormányzat házaspárok és gyermekek felé irá-
nyuló felhívásaival. Ebből az alkalomból várták azon házaspárok 
jelentkezését, akik idén ünneplik jubileumi házassági évfordulójukat.A 
felhívásra harminc pár jelentkezett, őket köszöntötte február 16-án  
Szarka Tamás polgármester a Városháza Dísztermében. A rendezvényen 
elhangoztak a jó házasság titkai, természetesen mindenki a saját kapcso-
latára alapozva osztotta meg tapasztalatait, tanácsait. A jubiláló párok  
között több ezüst, arany és gyémántlakodalmát ünneplő házaspárt is  
köszöntött a polgármester házassági évfordulójuk alkalmából.

Összegyűjtöttünk néhány élményt és tanácsot a boldog házassághoz,  
olvassák szeretettel!

Balatoni Dávid és Balatoni-Szilvási Szandra:
Még csak 5 éves házasok leszünk, ezért nem tudunk biztos receptet a 
hosszú házassághoz, de reméljük együtt öregszünk meg! Azt viszont már 
most is látjuk, hogy megannyi türelem, kitartás, megbocsátás, szeretet és 
rengeteg vidámság az, ami nélkülözhetetlen egy boldog családhoz.
„Senki sem tökéletes, de aki a legközelebb áll hozzá, annak örök hűséget 
fogadtam.”

Dzuróné Nemes Anna és Dzuró Béla szerint a jó házasság titka:
HIT - Hisszük, hogy egymásnak rendeltettünk.
REMÉNY - Minden problémára van megoldás.
SZERETET - Ez nem egy felszínes érzés, érezni kell mély tartalmát.

Erdei Tibor és Erdei Tiborné a házasságukról mesél nekünk:
1997-ben Felsőzsolca várossá alakulása után, mi lehettünk az első jegyes 
pár, akik már nem nagyközségben kelhettek egybe. Idén augusztusban 
lesz huszonöt éve, hogy kimondtuk a boldogító igent és szerencsére, azóta 
is tart a mi kis történetünk. Véleményünk szerint a hosszú házasság titka 
az, hogy amiket az esküvőnk napján megfogadtunk egymásnak az min-
den napra érvényes legyen, a legnehezebb időkben is. Jóban-rosszban, 
megértően, egymás mellett kitartva. Továbbá fontos egy házasságban 
a megbecsülés, szeretet, a tisztelet, valamint, hogy rendületlenül türel-
mesek tudjunk lenni egymáshoz. Úgy gondoljuk mindez elengedhetetlen 
egy jól működő házassághoz. Az elmúlt közel huszonöt évben sok min-
denen mentünk keresztül és közösen sok mindent elértünk, szeretetben 
élve. Mindig hű társai maradtunk egymásnak és támogattuk egymást a 
nehéz időkben. Összességében szerencsésnek tartjuk magunkat és bízunk 
benne, hogy még nagyon sokáig élhetünk boldogságban, szeretetben és 
egészségben egymás mellett.  

Galyasné Szabó Mariann és Galyas Károly Zsolt szerint arra a kérdésre  
nehéz válaszolni, hogy mi a jó házasság titka:
Mivel nincs két egyforma ember és két hasonló pár sem, emiatt tanácsot 
sem feltétlen lehet adni ez ügyben. Úgy vélem nehéz dolog megtalálni a 
lelki társunkat, akivel egy életet le lehet élni. Egyelőre úgy vélem nekünk 
ez sikerült, meséli Mariann. Tíz év után még mindig szeretjük egymást és 
nem tudnám elképzelni az életem a férjem nélkül. Az biztos, hogy nem 

lehet egy kapcsolatot úgy elkezdeni, hogy majd lesz valahogy és én majd 
megváltoztatom, vagy én megváltozok. A mai napig vannak olyan tulaj-
donságaink, amiket a másik nem ért meg, de így fogadtuk el egymást.  Vé-
leményem szerint a legfontosabb az elfogadás, a tolerancia a másik iránt 
és persze a tisztelet és közös értékrend. Azonos elveket vallunk és a gyere-
keinket is ez alapján neveljük. Ez tesz minket boldoggá és teljessé.

Ignácz István és Ignáczné Vansz Tímea röviden, mosolygva fogalmazza 
meg, mi is a jó házasság titka:
Egymás tisztelete, türelem, bizalom, és sok humor.

Jászka Tamás és Jászka Tamásné:
Kérdésükre, hogy mi a jó házasság titka, elsősorban a bizalmat emelném 
ki meg azt, hogy minden nap beszélgessünk el egymással, gyerekeinkkel, 
mi történt aznap, hogy telt a napunk. A másik számomra fontos dolog, és 
ezt javaslom a jövőben házasulandóknak, hogy csak kellő ismeretség után 
házasodjanak össze a felek.

Kardos Zoltán és Kardos Zoltánné:
Hogy mi a hosszú házasság titka? Kitartás, megbecsülés, alkalmazkodás és 
nem utolsó sorban a szeretet. Két fiúgyermeket neveltünk fel, akik szintén 
boldog házasságban élnek.

Porkoláb Dóra és Porkoláb Gergő:
Szerintünk a jó házasság titka a szeretet és szerelem fenntartása, kölcsö-
nös bizalom, a tisztelet egymás felé és persze egy jó adag humorérzék.

Tóbiás László és Tóbiás Lászlóné:
A jó házasságra nincs követhető recept. A mindennapos beszélgetés, a 
lehetőségekhez mérten sok együtt töltött idő, egymás megértése, megbe-
csülése, szeretete és a kölcsönös bizalom alapvető feltétele.

Bonta Mónika és Vajtó József:
A jó házasság titka röviden egymás tisztelete, megismerés és elfogadá-
sa, őszinteség, bizalom, önzetlenség, kommunikáció és csapat munka a  
házasság egymásért és magunkért van, hogy életünkből együtt a legjob-
bat kihozzuk. Így együtt kell dolgoznunk, együtt kell harcolnunk megvaló-
sítanunk.

Maradjunk együtt! - Házasság hete Felsőzsolcán
Kovács Anett beszámolója
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A házasság hete rendezvénysorozat-
hoz csatlakozva, idén is a család és a 
házasság értékeire hívta fel a figyelmet  
Felsőzsolca Város Önkormányzata.

A házaspárokra és gyermekekre is gon-
doltak idei házasság hetéhez kapcsoló-
dó felhívásaikkal. Ebből az alkalomból 
várták ugyanis a jubiláló házaspárok  
jelentkezése mellett a gyermekek 
rajzait is. A „Kedvenc élményem a csa-
ládommal” – című rajzpályázat 

keretében számos mű érkezett. A rajz-
pályázatra jelentkező gyerekek is a  
Városháza Dísztermében vehették át a 
beküldött rajzokért járó ajándékaikat 
és okleveleiket. 

A rajzpályázatra érkezett szebbnél 
szebb rajzokat az eseményen készült 
képek mellett megtekinthetnek a 
www.felsozsolca.hu weboldalon.

Kedvenc élményem a családommal  
Szebbnél szebb rajzok az önkormányzat rajzpályázatán

Farsang a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában 
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető írása

Nagy örömmel várt népi ünnep ez, amikor óvodánkban a mókázás-
nak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adunk. Ilyenkor 
a legizgalmasabb elfoglaltság, más „bőrébe” bújni, hiszen a gyerme-
kek kedvenc hősükké válhatnak. Természetesen mi, óvodapedagó-
gusok sem vagyunk kivételek ez alól a móka alól, a gyermekek nagy 
örömére.

Minden csoportban izgalmas készülődés veszi kezdetét, készülnek 
a farsangi álarcok, bohócok, helyet kapnak a népi gyermekjátékok, 
körjátékok, csúfolódók is, melyek elengedhetetlenek az igazi farsangi 
mulatsághoz. A vidám zeneszó mellett nagyon finom illatok is terjen-
genek ebben az időszakban az óvoda falai között, hisz a farsang elkép-
zelhetetlen finom fánk nélkül. 

A február 4. napján rendezett óvodai farsangi mulatságon, a Csiribiri 
együttes vidám műsora mellett számos játékkal, mókás feladattal, 
versenyekkel színesítették a gyermekek napját az óvoda dolgozói. 

Már a hét elején izgatott készülődés vette kezdetét az óvoda és a  
csoportok díszítésével, vidám versek, dalok, mondókák tanulásával. 
Nagyon jó hangulatban telt a farsang, minden gyermek sok élmény-
nyel és emlékkel gazdagodott. 

A farsangi időszak végén - már hagyománnyá vált óvodánkban -, hogy 
amikor már kiélveztük a téli világ adta örömöket, egy régi népszokás 
felidézésével, a kiszebáb-égetéssel űzzük el a hideget, és várjuk a ta-
vasz első napsugarait. Ilyenkor a közösen készített bábot, elégetjük az 
óvoda udvarán. 

A gyerekek nagyon élvezik ezt a ceremóniát, hiszen még korom is  
kerül az arcokra, miközben az előzetesen tanult versikét mondják 
szinte kórusban a kicsik és nagyok, sőt az óvó nénik is.
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Törő Irén festőművész szülőhelye egy gyönyörű kis falucs-
ka volt Tiszakeszi, a Tisza-parton. Itt nevelkedett, már kisgyer-
mekként lenyűgözte a táj szépsége, a természet ereje. Ezek az 
emlékképek, gyökerek táplálták és táplálják ma is művészeti  
tevékenységét. A természethez való kötődése azóta is rendkívül  
szoros, meghatározó. Tájképeit elnézve nem csupán a minket körül-
vevő világot láthatjuk, ha az ecsetvonások mögé pillantunk, érzések 
sokaságát fedezhetjük fel, sőt, saját benső világunk egy szeletére is 
rálelhetünk. 

A szélfútta fák lombjai között rejlik a lélek nyug-
hatatlansága, de legyen bármilyen sötét is előt-
tünk a kép, a felhőkön át mindig áthatol a fény, a  
remény. A festő egy-egy műve által beszél hoz-
zánk, és ha kicsit jobban odafigyelünk, észrevesz-
szük, hogy minden ecsetvonása, minden apró 
momentum különleges jelentéssel bír, amely új 
gondolatokra inspirál minket. 

De hogyan is indult Törő Irén pályája?  
Tanulmányait az Egri Tanárképző Főisko-
lán, majd a Magyar Iparművészeti Egye-
temen és a Pécsi Tudomány Egyetemen 
végezte. Mesterei voltak Papp László,  
Seres János és Blaskó János festőművészek.  
Mindig fontos volt számára az elsajátított  
tudás továbbadása. 

Az Ady Endre Általános Iskola rajztagozatán tanított, a Herman 
Ottó Gimnázium diákjait segítette, de akadnak tanítványai a 
Balázs Győző Református Gimnázium Művészfotó- és média-
fotográfus tagozatán is. Ötven évnyi alkotó tevékenység van  
mögötte, rendszeresen állít ki, nemzetközi és helyi művésztelepeken 
vesz részt, több mint hetven önálló és számtalan csoportos kiállítás 
jelzi útját külföldön és belföldön egyaránt.

E termékeny életpálya megannyi stílust ölel magába, Irén  
szívesen próbál ki új technikákat, imád kísérletezni, folyton  
fejlődik, változik, a többrétegű technika, a Törő-technika hosszú 
évek aprólékos munkájának a gyümölcse. Az állandó fejlődésnek  
köszönhetően munkásságának periódusai is változnak, keresve és 
megtalálva azokat a kifejezési módokat, amelyek segítségével kifejez-
heti önmagát lelkét beletéve a munkáiba.

Művei között találunk diófapáccal készített rajzokat, melyek  
színekből és fényekből összehangolt világa lágy pasztell-réteggel válik 
teljessé. A technikai változások hosszú ideig érlelődnek benne, aho-
gyan egy-egy festmény is. A művész a természetből, a környezetéből 
merít inspirációt, melyeket saját érzéseivel, gondolataival gyúr össze, 
olykor sokáig hordozva magában, míg végül az ecset segítségével a 
mű szinte a vászonra ömlik. Az alkotás olykor fájdalmas munka, hiszen 
nem csak boldog érzéseket szabadít fel. A vásznon megjelenő tájké-
pek elemi erővel bírnak, akár portrék is lehetnének. Érzelmi világunk 
pillanatnyi kivonatai, emlékeink, vágyaink esszenciái. 

Törő Irén festményei ezért is különlegesek, lehetetlen elmenni mellet-
tük, valósággal megszólítanak minket. Mesélnek, kérdeznek, de ami a 
legfontosabb, rengeteget adnak. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy 
megálljunk egy pillanatra és elmerüljünk bennük.

E tartalmas életpályát kitüntetések és díjak övezik, többek között 
Miniszteri kitüntetés Tehetséggondozásért 2005-ben, a Tiszaújváros 
Más-kép Tárlat Nívó Díj 2015-ben, a Nívó Díj Nagybörzsöny 2020-ban,  
a Nemzetközi Művésztelepen. 
A portréfotót Ádám János fotóriporter készítette.

Törő Irén festőművész  
"Szeretnék még sokat adni, érzésekkel tölteni meg az emberek szívét" 

"Végtelen egeken őrízem szemed színét...
Mosolyod aranyát felhők ragyogásán...
Szemeddel nézek, szíveddel látok...
Kereslek göröngyös utakon, hol bukdácsol az Élet,  
felhők magasában, hol derül a bánat...
Velem vagy végtelen utamon...
Szemeddel nézek, szíveddel érzek..."
/Kisfiamnak/ Törő Irén
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Lokálpatrióták – Civilszerveződésből egyesület 
Kun Attiláné írása
„Hol élsz?” - szokták kérdezni olykor némi iróniával, vagy enyhe gúny-
nyal a helyzetéről tájékozatlan embertől. Tényleg: Hol? És miért pont 
itt? Ismered a szépségét, értékeit, vagy látod a hibáit, hiányosságait? 
Emlékek kötnek ide, vagy a szép jövőkép, a békés élettér reménye? 

Mindenkinek megvan a maga válasza ezekre a kérdésekre. De akár 
így, akár úgy, itt és most magunkénak valljuk Felsőzsolcát, s reméljük, 
hogy Felsőzsolca is magáénak vall minket.
Ezért jött létre mintegy két éve egy civil szerveződés, a Lokálpatrió-
ta Kör. Tagjaiként feladatként vállaltuk, hogy ennek a településnek a 
természeti, tárgyi, történelmi értékeit gondozzuk, feltárjuk és felmu-
tassuk. Meggyőződéssel valljuk, hogy Felsőzsolca gazdag örökséggel 
rendelkezik. Őseink élete, hagyatéka tiszteletre méltó.

A Lokálpatrióta Kör kezdeményezésére és gyakorlati munkája által 
2021-ben megújultak kopjafacsoportok és a malomfalvi pad. Idén 
tervezzük a székelykapu állagmegóvó festését, és a II. világháborús 
emlékmű megújítását. A történelmi emlékhelyek felújítását az ön-
kormányzat támogatta és a Techni-Tonn Kft. végezte el. Elkezdődött 
egy riportsorozat, melyben régi „zsolcaiak” emlékeznek az egykori  

Felsőzsolcára, annak lakóira, eseményeire. A riportokat a ZsolcaTV 
Youtube csatornáján lehet megnézni. Terveinkről, programjainkról a 
Zsolcai Hírmondó útján adunk hírt. 

Szeretnénk, ha minél többen fontosnak éreznék megosztani emlékei-
ket. Szívesen vennénk fotókat a „régi Zsolcáról”, eseményekről. Ezek-
től nem kell megválni a tulajdonosnak, digitalizálás útján kerülnek 
majd a helytörténeti gyűjteménybe. 
Célunk, hogy mindenki magáénak érezze ezt a települést, találja meg 
benne azt a feladatot, amellyel személyesen is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy mindig büszkén vallhassuk magunkat felsőzsolcainak. 
Ideszülettél, vagy nemrég választottad lakóhelyedül Felsőzsolcát? 
Nem kell választani, mindnyájan itt és most zsolcaiak vagyunk. Min-
denkor ideje van a lokálpatriotizmusnak. 

Elérhetőségeink: 
Fehér Attila: 06 30/983 4242  feher.attila1948@gmail.com   
Kun Attiláné :06 70/672 6214   vero2253@freemail.hu
Lassúné Urbán Erika igazgató, Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi  
Könyvtár: 06 70/409 7830

Ünnepelnek a bolgárok 
Több ünnepre is készülnek a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Március elseje a bolgárok számára a tavasz kezdetét jelenti. A régi hagyo-
mány szerint piros és fehér fonalból készült martenicát ajándékoznak egy-
másnak. A piros szín a gonosz erők távoltartására szolgál, a fehér szín az 
egészség, az erő és a boldogság jelképe. A népszokás szerint, addig kell  
viselni, amíg az első fecskét vagy gólyát megpillantjuk. Március 3-a a 
következő dátum, ami történelmi jelentőségű, hiszen a San Stefanóban 
1878. március 3-án megkötött orosz-török béke értelmében Bulgária fel-
szabadult az ötszáz évig tartó török elnyomás alól. Ez a nap 1988-tól hiva-
talos ünnep, 1990 óta pedig nemzeti ünnep Bulgáriában. 

A zsolcai bolgárok tavaszköszöntő ünnepe két évtizedes hagyomány már. 
Idén a városunkban élő és alkotó, Szűcsné Barna Mária díszműüvegező 
kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket március 3-án, 17 órától 
a Bárczay-kastélyban. Alkotásait utoljára 2012-ben a városnapon láthatta 
a közönség, mostani önálló kiállításán üvegremekei mellett festményeiből 
is bemutat majd néhányat.

Az idei év fontos jubileumot jelent a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi  
Önkormányzat életében, hiszen húsz esztendeje annak, hogy megalakul-
tak. A zsolcai bolgárok, akiknek ősei az öntözéses zöldségtermesztés ma-
gyarországi meghonosítói voltak, akik munkát, új hazát is találtak e földön, 
akik évtizedek alatt nyelvet cseréltek, de szívet nem. 

Leszármazottaik ma csengő magyarsággal éneklik a magyar nemzeti imád-
ságot, de megdobban a szívük a bolgár himnusz dallamaira, mert ők azok, 
akik húsz éve nemzetiségi önkormányzatot alapítottak, emlékművet állí-
tottak, kulturális műsorokat szerveztek, dokumentumfilmeket készítettek, 
testvérvárosi együttműködést hoztak létre, mert apáiknak, nagyapáiknak 
tett ígéretük szerint őrzik bolgárságukat a diaszpórában is.

Május 7-én nagyszabású gálaműsorral emlékeznek majd a jubileumra a 
Rendezvények Házában, ahol fellép majd a Jantra táncegyüttes is. 

Elindult az e-bejelentő szolgáltatás 

Elindult az e-bejelentő szolgáltatás, mellyel újabb mérföldkőhöz  
érkezett a közigazgatás-fejlesztési és bürokrácia-csökkentésének 
programja.

Naponta többen is megfordulnak a közmű cégek ügyfélszolgálatain. 
Van, aki hosszú órákat is eltölt, hogy átírassa például a fogyasztás-
mérőjét. Ez azonban mostantól megváltozik. Az új szolgáltatással 
egyetlen informatikai felületen lehet bejelenteni az adatváltozást 
harmincnégy közműcéghez. 

Az e-bejelentő szolgáltatás segítségével a közműátírás, vagy a meg-
változott adatok bejelentése néhány kattintással egyetlen online  
felületen is elintézhető az e-bejelento.gov.hu oldalon.

Az e-bejelentőhöz már több mint harminc vállalat csatlakozott.  

Az adatváltozásokat – így azt is, hogy a jövőben esetleg más fizeti a 
rezsidíjakat - elég csak egyszer jelezni, azokat a rendszerhez csatla-
kozott közműcégek rögtön megkapják. 

A korábban az ISZISZ Védőnői Szolgálat KKT. által ellátott feladatokat, 
azaz a védőnői szolgálat feladatellátását idén januártól Felsőzsolca Város 
Önkormányzata biztosítja. A védőnők három körzetben állnak a lakosság 
rendelkezésre. 

Hajdu Mariann Felsőzsolca I. körzet. E-mail: hajdu.mariann@felsozsol-
caph.hu. Facebook oldal: Mariann Védőnő Felsőzsolca
Pereszlényiné Farkas Klára Felsőzsolca II. körzet. E-mail: pereszlenyine.
klara@felsozsolcaph.hu. Facebook oldal: Klári Védőnő Felsőzsolca
Nagy Zsuzsanna Felsőzsolca III.körzet. E-mail: nagy.zsuzsanna@felsozol-
caph.hu Facebook oldal: Zsuzsa Védőnő Felsőzsolca

A Védőnői Szolgálat címe és elérhetősége:  Védőnői Tanácsadó, 3561 
Felsőzsolca, Rákóczi u. 29. Tel.: +36 (46) 613-037
Várandóstanácsadás szerda 8.00-11.00-ig, csecsemő- és kisgyermek  
tanácsadás csütörtök 8.00-11.00-ig. Fogadó órák: Hétfő: 8.00-9.00-ig, 
Péntek 8.00-9.00-ig

A tanácsadásokra és a fogadó órákra előzetes időpont egyeztetés szüksé-
ges! A védőnői körzetek felosztásáról weboldalunkon tájékozódhatnak.  
https://felsozsolca.hu/intezmenyek/egeszsegugyi-intezmenyek/

Az önkormányzat biztosítja a védőnői szolgálatot
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Kedves Hölgyek!
 

Felsózsolca Város Önkormányzata 
nevében szeretettel köszöntöm Önöket 

Nónap alkalmából.

Szarka Tamás
polgármester

2022. április 3. napjára tűzte ki Áder János köztársasági elnök az 
országgyűlési választásokat és a népszavazást. Tavasszal szavaz-
hatunk az egyéni választókerületek jelöltjeire, valamint orszá-
gos pártlistákra, a gyermekvédelmi népszavazáson pedig négy  
kérdésre válaszolhatunk.

Az országgyűlési képviselők általános választásán, országos 
népszavazáson, valamint az európai parlamenti választáson 
választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állam-
polgár, azonban a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
választópolgárok választójogukat csak regisztrációt követően 
gyakorolhatják.

Nem választhat, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, illetve 
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gya-
korlásához szükséges belátási képessége valamilyen okból ki-
folyólag csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Főbb dátumok
Február 11-ig közel 7,8 millió, magyarországi lakóhellyel  
rendelkező választójogosult részére küldték meg az értesítőt, 
aki a határidőig nem kapta meg, a jegyzőnél kérheti azt. Az a 
több mint 420 ezer magyar állampolgár, aki nem rendelkezik 
magyarországi lakcímmel és a 2018-as országgyűlési választás 
előtt vagy az után regisztrált, továbbra is szerepel a levélben 
szavazók névjegyzékében, így nem kell újra kérnie a regisztrá-
ciót.
Az a külhoni állampolgár, aki még nem regisztrált, a kérel-
mét március 9-ig juttathatja el a Nemzeti Választási Irodába.  
A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Ma-
gyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavaz-
hatnak, ha március 25-én 16 óráig jelentkeznek a külképvise-
leti névjegyzékbe.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyar-

ország egy másik településén élni kíván a választójogával, 
szintén március 25-én 16 óráig kérheti átjelentkezését egy  
másik településre a lakcím szerinti választási irodától. 
Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük 
szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.
Országgyűlési választás
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, vagy-
is február 12-én indult. Országos listát az a párt állíthatott, 
amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 
71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Közös 
egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Az országos listákat 
legkésőbb február 26-án 16 óráig kellett bejelenti a Nemzeti 
Választási Bizottságnál.
Az előzetes eredményeket már április 3-án késő este közlik, 
az egyéni választókerület eredményét legkésőbb április 9-én. 
A választás országos eredményét legkésőbb április 22-én közli 
az NVI, az új Országgyűlésnek pedig legkésőbb május 3-ig kell 
megalakulnia.
Népszavazás
Először lesz Magyarországon, egy időben az országgyűlési 
választás és népszavazás. Utóbbi akkor lesz érvényes, ha az 
összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott. 
Eredményesnek pedig akkor számít, ha az érvényesen szava-
zók több mint fele azonos választ ad a megfogalmazott kér-
désekre.
Államfőválasztás
Március 10-én lesz az államfőválasztás, jelentette be Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mivel Áder  
János második államfői mandátuma is lejár, - és az alaptör-
vény szerint másodszor már nem választható újra - a kormány-
párt Novák Katalint, korábbi családokért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli a tisztségre.

Áprilisi választások – Tudnivalók és határidők egy helyen 

TÁNCHÁZ

BÁRC Z A Y  K A S T É L Y  

F E L S Ő Z S O L C A

2 0 2 2 . 0 3 . 1 8  |  1 9 : 0 0

Z E N É L  A  B A K A T O R  Z E N E K A R  

A .  R E N D E Z V É N Y  A  H A T Á L Y O S  J O G S Z A B Á L Y O K

A L A P J Á N  L Á T O G A T H A T Ó

 

A  R E N D E Z V É N Y  A  C S O Ó R I  S Á N D O R  A L A P  É S

A  K Ö S Z Ö N J Ü K ,  M A G Y A R O R S Z Á G !  P R O G R A M

V A L A M I N T  F E L SŐZ S O L C A  V Á R O S Á N A K

T Á M O G A T Á S Á V A L  V A L Ó S U L  M E G  

Felsőzsolcán
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Felsőzsolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 174. évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepségére.

2022. március 15., kedd 10 óra 
Felsőzsolca - Hősök Tere

Koszorúzási szándékát a 

szervezet nevével, 

képviselőjének

megjelölésével, a

kkozmuvelodes@felsozsolcaph.hu 

e-mail címen szíveskedjen 

jelezni 2022. március 11. 

(péntek) 12 óráig.

Nemzetközi Könyvajándék Nap
Felsőzsolca Város Önkormányzata idén is 
csatlakozott a nemzetközi könyvajándék 
naphoz, mely során három helyszínen 
(Bárczay-kastély, Platthy Ida óvoda, Kriszti-
na óvoda) fogadták az új, illetve használt, 
de jó állapotú könyveket. A kastélyban idén 
könyvcsereberét is szerveztek.

Február 14. nem csak a szerelmesek napja, 
világszerte ezen a napon ünneplik a Nem-
zetközi Könyvajándék Napot, melyhez az 
önkormányzat is csatlakozott. A Nemzetkö-
zi Könyvajándéknap Magyarországon 2013-
tól szerveződik, és a kezdeményezés 2021-
ben az Egyesült Államok könyvtáraiban is 
elindult.

A kezdeményezés célja nem más, mint  
növelni a gyerekek hozzáférési lehetőségét 
a könyvekhez, hogy a nekik szóló irodalom-
mal találkozva azon keresztül segítsük meg-
szerettetni velük az olvasást, szorosabbá 
téve a gyermekek és a könyvek barátságát.
Felsőzsolca Város Önkormányzata újítás-
ként egy könyvajándék asztal kihelyezésé-
vel teremtette meg az ajándékozás lehető-
ségét a Bárczay-kastélyban. 

A Bárczay-kastély földszintjén elhelyezett 
asztalra február 14-én, bárki elhelyezhetett 
olyan új vagy jó állapotú használt könyve-
ket, amelyeket szívesen ajándékozott el, és 
minden ajándékozó maga is választhatott 
az asztalról, ha megtetszett neki valamelyik 
kötet. A könyvajándékozásban kortól füg-
getlenül bárki részt vehetett, így nemcsak 
a gyerekek, hanem a felnőttek számára is 
tartogatott meglepetést ez a nap. 

Az idén már hagyományosan megrende-
zett könyvgyűjtés sikerét bizonyítja, hogy 
Felsőzsolca lakosságának köszönhetően 
több száz könyv került felajánlásra ezen a 
napon. A könyveket a Bárczay-kastélyban 
karanténba helyezték, mely leteltét, és a 
korcsoport szerinti válogatást követően az 
önkormányzat eljuttatja azon felsőzsolcai 
családok, gyermekek részére, akik örömü-
ket lelik majd benne. - tájékoztatott Szarka 
Tamás polgármester. 
Mindenkit arra bátorítanak, hogy egész 
évben segítsék azon nonprofit szervezetek 
munkáját, amelyek könyvekkel és minőségi 
irodalommal látják el a gyerekeket.

Tisztelt Felsőzsolcai Lakosok!

2022. március 12-én szombaton 10 órától immár sokadik 
alkalommal szemétszedést szervezünk a Sajó parton.

Találkozó: az Árvízi Emlékpark mellett.

Szemeteszsákot és kesztyűt biztosítunk.

VVárunk minden helyi lakost, aki fontosnak érzi közvetlen 
környezetünk tisztaságát, a természet védelmét.

Kapcsolattartó: Dr. Pásztor Tünde
                    +36302090103

Szervezők:
Dr. Pásztor Tünde

 és
Szinainé Mátyus Gabriella

Mi Szedjük!
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