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Tavaszváró lendületben

"Azt tekintem álmomnak, feladatomnak, hogy minél több élményhez juttassak másokat." – interjú
Kun Attilánéval.

5.oldal

Bölcsőde épül Felsőzsolcán, a Platthy
Ida óvoda mellett. Az új intézmény
segíti a kisgyermekes családokat,
és munkahelyteremtő beruházást
jelent.

2.oldal

Felsőzsolca Város Önkormányzatának
kezdeményezésére idén is virágba
borulhat a város. Tegyük együtt szebbé, vidámabbá környezetünket!
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Címlapon

Az önkormányzat és a szülők támogatásából, közel négymillió forint
értékben kerültek új hinták az óvodák udvaraira. A kültéri játékokat
már birtokba vették a Krisztina és a Platthy Ida óvodákba járó gyerekek,
miután azok hivatalos minősítése is megtörtént. A jelképes átadáson a
gyerekek izgatottan tépték le a szalagot a hintákról, hogy a napsütésben
kipróbálhassák azokat.

Bölcsőde épül Felsőzsolcán

Huszonnyolc férőhelyes intézményt alakítanak ki a Platthy Ida óvoda mellett

A városvezetés prioritásként tekint az oktatási-nevelési intézmények felújítására, bővítésére és kialakítására. Évek óta nagy az igény a bölcsődére, a
városban közel hétezer ember él, és az itt működő óvodák is teltházasak.
Az önkormányzat most 420 millió forintból alakít ki egy korszerű bölcsődét a Platthy Ida óvoda mellett. A látványterveken jól látszik, hogy egy
modern és korszerű, de mégis zöldövezetben kialakított bölcsőde épül.
A Városháza Dísztermében tartott tájékoztatót az épülő intézményről Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó Péter jegyző.
Az új intézmény nemcsak a kisgyerekes családokat segíti, de munkahelyteremtő beruházást is jelent, hiszen pedagógusoknak és technikai személyzetnek is munkát biztosít majd.
A projekt sikerében, mely 100%-os támogatottság mellett összesen 420
millió forintból valósul meg, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő as�szony is közreműködött. Felsőzsolcán az elmúlt időszakban kialakítottak
egy sportparkot, jelenleg önkormányzati épületeket újítanak fel és hamarosan elkezdődik a bölcsőde kialakítása is.

Tisztelet a bátraknak

Megemlékezés és koszorúzás március 15-én

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történetének
meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapköve, melyről
a múlt évi ünnepség nélküli, csendes főhajtás után idén újra méltó módon
tudtak megemlékezni Felsőzsolcán.
Az ünnepségen a Csomasz Tóth Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének Fúvószenekara biztosította a térzenét, majd Szarka
Tamás polgármester köszöntője után Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta el ünnepi beszédét. A Zsolca Táncegyüttes műsorát a Rozmaring
népdalkör és a Férfi népdalkör dalcsokra követte, majd a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda
műsora következett.
Szarka Tamás polgármester beszédében kiemelte, hogy a múlt megélése nagy
jelentőséggel bír. A városi ünnepség végén koszorúkkal emlékeztek a forradalom és szabadságharc nagyjaira a Hősök terén álló emlékműnél, majd az
ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Tavaszköszöntő babakoncert
a Bárczay-kastélyban
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
szeretettel várja az érdeklődő családokat „GINGALLÓ”
tavaszköszöntő babakoncertjére április 23-án, szombaton 15:30-kor a Bárczay-kastély közösségi termébe.
A 0-5 éves korosztályt a Reményi Ede vonósnégyes
ismerteti meg a zenével és a hangszerekkel. Jelentkezés a konyvtar@felsozsolcaph.hu e-mail címen és a 06
30 983 7107-es telefonszámon.
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Ismét összefogtak a felsőzsolcaiak

Sokan csatlakoztak az önkormányzati adománygyűjtéshez

Felsőzsolca kárpátaljai testvértelepüléseinek vezetőivel történt egyeztetések
alapján vásárolt be március elején az önkormányzat, ezzel segítve a testvértelepüléseken élő barátokat és az oda érkező menekülteket – tudtuk meg
Szarka Tamás polgármestertől.
Az önkormányzat több mint fél millió forint értékű segélycsomagot állított
össze, amelyet Fehér Tibor szállított el Viskre és Korláthelmecre. A tartós
élelmiszerekből, tisztálkodási és tisztítószerekből, valamint hálózsákokból és
takarókból álló adományt köszönettel fogadták a testvértelepüléseken.
A Város Önkormányzata emellett adománygyűjtést szervezett az orosz-ukrán
háború menekültjei részére. A lakosság segítőkészségének és összefogásának
köszönhetően több raklapnyi adomány gyűlt össze a meghirdetett időszakban, melyért köszönet illeti a lakosságot!
A tartós élelmiszerek, tisztító és tisztálkodási szerek, takarók, plédek, mellett
sok játékot és ruhát is adományoztak a lakosok. Az összegyűlt segélyszállítmányt a Magyar Vöröskereszttel történő egyeztetést követően, a szervezet
miskolci telephelyére szállította el az önkormányzat, ahonnan irányítottan
juttatják el a rászorulók részére. Köszönjük a felajánlásokat!

Föld Napja
Felsőzsolcán

Felsőzsolca Város Önkormányzata versenyt hirdet a Föld
Napja alkalmából a helyi óvodai csoportok és az általános
iskolák alsó, illetve felső tagozatos osztályai, valamint a
Felsőzsolcán élő 3-15 éves kor közötti gyermekek részére.
A pályázatokat három kategóriában fogadják:
1. kategória: fotó montázs készítése A3 vagy A4 méretben.
2. kategória: rajz készítése A4 méretben.
3. kategória: fogalmazás készítése, legalább tizenkét mondatban.
A pályázatra ötleteket, javaslatokat várnak a takarékosság

érdekében. Hogyan takarékoskodhatunk az általunk használt forrásokkal, például víz, áram, üzemanyag, gáz, fa.
Te hogyan takarékoskodsz otthon, az óvodában, iskolában?
Emellett minden olyan témában is várják a pályázatokat,
amelyek a Föld Napjával, a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel vannak összefüggésben.
Beküldési határidő: 2022. május 15., személyesen vagy
postán, Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Titkársága,
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Az eredményhirdetés a 2022. évi Városnapokon lesz.
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Bolgár tavaszköszöntő

A Bárczay-kastélyban nyílt Szűcsné Barna Mária díszműüvegező kiállítása
Kiállítás megnyitóval érkezett meg a tavasz Felsőzsolcára. Március elseje jelenti a
tavasz kezdetét a bolgárok számára. Ilyenkor a hagyomány szerint piros és fehér
fonalból készült martenicát ajándékoznak
egymásnak, melyet az első fecske vagy gólya megpillantásáig viselnek, azt követően
pedig egy kő alá, vagy egy gyümölcsfára
helyeznek.
Ezt a hagyományt követve rendezte meg
tavaszköszöntő ünnepségét március elején
a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a Bárczay-kastélyban.
A rendezvényen műsort adott Zsekov Éva
Mónika hegedűművész és megnyílt a felsőzsolcai Szűcsné Barna Mária díszműüvegező kiállítása. Az önálló kiállítás keretében a
Tiffany lámpák és dísztárgyak mellett festményeit is megtekinthetik az érdeklődők.

A szemnek és szívnek egyaránt kedves
tárlatot a Felsőzsolcai Közösségi Ház és
Városi Könyvtár nyitvatartási idejében
április 30-ig tekintheti meg az érdeklődő
közönség.

Tavaszi városszépítés
A kedvező időjárásnak köszönhetően a tavaszi munkák
között megkezdődött a virágosítás városunkban. A virágágyás előkészítését követően 1500 árvácska került kiültetésre a körforgalomba, hogy fogadják a Miskolc felől városunkba érkezőket.
Ezzel egyidőben a temető bejáratánál lévő tujasor kivágását
is elvégezték a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai. Az idős
fák az utóbbi időben a temető gyalogos forgalmát is akadályozták, ez indokolta a favágási munkálatok elvégzését.
A gyökerek eltávolítását követően a növényzet pótlásra
kerül.

Skatepark épül a fiataloknak Felsőzsolcán
Felsőzsolca Város Önkormányzata skateparkot épít a sportot kedvelő fiatalok számára a felsőzsolcai sportkomplexum
területén. A pálya nyomvonalának meghatározása során
fontos szempont volt, hogy a területen lévő fák ne kerüljenek kivágásra.
A park kivitelezési munkálatai a munkaterület átadásával
kezdődtek el, melyről Szarka Tamás polgármester tájékoztatott.
Az építkezés idejére a munkaterületet a kivitelező lezárta,
kérik, hogy a sportpályát igénybe vevők fokozott figyelemmel legyenek!

INTERJÚ
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"Azt tekintem álmomnak, feladatomnak, hogy minél több élményhez jutassak másokat."
Interjú Kun Attilánéval, vagy ahogy legtöbben ismerjük, Vera nénivel
Mesélne nekünk erről az értékteremtő munkáról?

Kun Attilánét, Vera nénit sokan ismerik Felsőzsocán. Kezdetben Óvónőként, majd tanárként dolgozott, de írásaival találkozhattak a Felsőzsolcai
Hírmondóban, és nem is oly rég elkészült Emlékkönyv című kötetét a kezünkben tarthattuk.
Tartalmas életpálya áll Ön mögött. Miért választotta a pedagógus hivatást, hogyan is indult ez
az életút, a természet szeretete?
Felsőzsolcán születtem 1953-ban. A szüleim Bodrogközből származtak, a tőlük látott erős erkölcsi
tartással indultam neki az életnek, nagyszerű
gyerekkorom volt. Gyönyörű ez a vidék. Itt találkozik az Alföld a hegyvidékkel. A Sajó és a Bódvamenti rétek, az ártér mind a mi játszóterünk volt.
Emlékszem, mennyit hemperegtünk a fűben, de
a játék mellett volt feladat is, ilyenkor szedtünk
a háztáji állatoknak zöldet, már ekkor megtanultuk, hogy a munka értékes, fontos része az életünknek. Akkoriban nem órával mértük az időt,
ahogy anyám mondta, „ha harangoznak, indulj
haza”, ez jelentette az ebédet, „ha a Nap éri a
hegyet, indulj haza” így sötétedés előtt otthon
voltam.
A falu másik végén széles, nagy búzamezők,
lucernás volt, mezítláb futhattam be az egészet. Nyaranta ott állt a cséplőgép ahol most lakom, ahol a házunk áll. A könyvek, az irodalom
szeretete gyermekkoromban kialakult, szerettem
tanulni, és szívesen látogattam a kis helyi könyvtárat, kiolvastam, leolvastam a könyvespolcokat.
Nagyon jó tanáraim voltak. Példát adtak. Először
történelem-magyar szakra jelentkeztem, de a
felvételi beszélgetésen azt kérdezték, miért nem
tanító leszek? Ez elgondolkodtatott, talán megérzett valamit a felvételiztető tanár, amit még én
magam sem tudtam, így később a tanítóképző
főiskolára jelentkeztem, ahová fel is vettek, el is
végeztem. Egészen a nyugdíjig tanítóként dolgoztam, húsz évig foglalkoztam hátrányos helyzetű
gyermekekkel is.
A lokálpatrióta Kör egy két éve létrejött civil
szerveződés, melynek ön is oszlopos tagja.

Legfontosabb célunk, hogy városunk természeti,
tárgyi, történelmi értékeit gondozzuk, feltárjuk,
és megmutassuk az utánunk következő generációknak. Felsőzsolca gazdag örökséggel rendelkezik. Őseink élete, hagyatéka tiszteletre méltó.
Mindezt megismerve más szemmel nézzük a
jelent, másképp értelmezhetjük a saját szerepünket a mai modern világban. Hiszek abban,
hogy az előző generációk teremtő munkáját értékelnünk kell, hiszen általuk épült, gyarapodott,
gazdagodott, élt, vagy újjáéledt és újjá épült
városunk a történelem csapásai után. A Lokálpatrióta Kör kezdeményezésére és munkája által
2021-ben megújult az Összetartozás Emlékpark
kopjafa-csoportja a malomfalvi paddal, a Kegyeleti Parkban a hármas kopjafa, és a Szent István
Iskola előkertjében lévő kopjafa. Ebben az évben
tervezzük a székelykapu állagmegóvó átfestését,
és a II. világháborús emlékmű megújítását. A történelmi emlékhelyek felújítását az Önkormányzat támogatta és a Techni-Tonn Kft. végezte el.
Sok tervünk van, még nagyon sok a tennivaló.
A lokálpatrióta Kör mellett tagja a Rákóczi
Szövetség felsőzsolcai alapszervezetének, nagy
szeretettel vesz részt mindennapjaiban, az események megszervezésében. Mely pillanatokra
emlékszik vissza legszívesebben?
A Rákóczi Szövetségben való munka kedves számomra. Például a Költészet Napja alkalmából a
helyi általános iskolásoknak versmondó versenyt szervezünk, mellyel a városi rendezvényhez kapcsolódunk. A Rákóczi Szövetség számomra egyszerűen a hazaszeretetet jelenti.
Az értékek gondozása, ápolása egész életemben közel állt a szívemhez. Amikor 1989-ben,
1990-ben kinyílt a világ, Felsőzsolca elsők között
vette fel a kapcsolatot testvértelepülésével, Nyikómalomfalvával. A gyönyörű táj, az emberek
kedvessége magával ragadott, mondhatom úgy,
szívem-lelkem odavitt. Harminckét évvel ezelőtt
meghívtuk testvértelepülésünk gyermekeit egy
itteni nyaralásra. Az ötven főből húsz felnőtt és
harminc gyermek érkezett Felsőzsolcára.
Megható volt a találkozás, az a nem mindennapi
emberség, erkölcsi tartás, amivel akkor ott találkoztam. A Rákóczi Szövetség fő célja a magyar
kultúra értékeit felmutatni, történelmi emlékhelyeinket és természeti szépségeinket felkeresni,
megőrizni, megcsodálni; tiszteletünket kifejezni,
a tapasztalatokat hazahozni és lakóhelyünkön
hasznosítani. Szervezetünk azóta is megannyi
honismereti kirándulást, kulturális programot
szervez, melyekre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
Nyikómalomfalván díszpolgári címet kapott
2019-ben. 2021-ben jelent meg Emlékkönyv
című kötete, amely ennek a harminc évnek a
történetét öleli fel. Hogyan készült ez a könyv?
Amikor 1989-ben, 1990-ben kinyílt a világ,
Felsőzsolca elsők között választott testvértelepülést Székelyföldön: Nyikómalomfalvát.

Az eltelt harminc évről szól az Emlékkönyv. A
hosszú, tartalmas évek alatt rengeteg feljegyzés, naplószerű bejegyzés, fénykép készült, s a
Covid időszaka alatt ezekből kezdtem el szép
lassan válogatni, szemezgetni. Színes és gazdag
időszak volt ez, így a könyv maga is színesre és
tartalmasra sikeredett. A megjelenésben nagy
segítségemre volt a Rákóczi Szövetség, illetve a
felsőzsolcai önkormányzat, amiért nagyon hálás vagyok. Az emlékkönyvből kétszáz példány
készült, melyen testvériesen osztoztunk Nyikómalomfalvával, s adtuk emlékül, mintegy lezárásul ennek a korszaknak.
Az utóbbi évtizedekben sokat változott a világ.
Milyennek látja most Felsőzsolcát?
Nem volt ekkora a falu, bárhonnan hazaértünk
"időben", mire otthon kellett lenni. Napjainkra,
gyerekkoromhoz képest rengeteg a változás. Új
utcák, terek alakultak, népességében is három és
fél, négyszeresére nőtt a lakosság. De nemcsak
mennyiségi, minőségi változásokkal is számolhatunk. Gyerekkoromban egy iskola volt, három
épületben látta el a feladatot. Ma két iskola működik, kiváló felszereltséggel, korszerű oktatási
eszközökkel és tartalommal. Az egyetlen kisded-óvó helyett három óvoda áll a szülők rendelkezésére. A Bárczay-kastély gyönyörű könyvtárnak és színvonalas rendezvényeknek ad helyet.
Víz- és gázvezeték, aszfaltos utak, járdák, kerékpárutak, játszóterek, intézményes szemétszállítás, - szóval, igazán városias a település. És ezek
fenntartása sok feladatot is ad. Kérdés, hogy az
Embert hogyan alakítja át, "mit hoz ki belőle" a
technikai változás, s hogyan alkalmazkodik a változó társadalmi környezethez.
Sosem tétlenkedett, az önkormányzatnál a
humánpolitikai bizottság tagja, szervezett véradást, népdalkört alakított és vezetett tizenhat
évig, mindig pezsgő közösségi életet élt. Mivel
tölti szívesen a szabadidejét? A művészi hajlamot honnan örökölte?
Elsősorban szüleimtől. Édesapám a kohászatban
dolgozott, mellette kántor volt, és én is mindig
nagy örömömet leltem a zenében, az éneklésben. Ha az alkalom úgy kívánta, alkalmi kántor
voltam magam is. Közösségi embernek tartom
magam, magaménak érzek minden értékteremtő törekvést, ezekben szívesen veszek részt. Nagyon szeretek olvasni, szeretem a verseket, szívesen megyek színházba, hangversenyre, de az
is gyakran előfordul, hogy természetben, a Bükk
szépségeit csodálva túrázok.
Van két csodálatos gyermekem, négy unokám,
sőt, egy dédunokám is. A velük töltött idő mindig feltölt. Fontos a jót továbbadni, hogy lehetőséget adjunk az ifjabb generációknak, hogy a
világot ne csupán tankönyvekből ismerjék meg.
Ha még tehetek valamit, azt tekintem álmomnak, feladatomnak, hogy minél több élményhez
juttassak másokat. Hiszek abban, hogy akár siker,
akár kudarc ér minket, ez egyformán hasznunkra
válhat, új lendületet ad az életünknek.
.
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Hagyományteremtő rendezvényt szervezett az önkormányzat
Kovács Anett beszámolója

Óvoda tanulóinak színes műsorával és Pál Dénes koncertjével kedveskedett a több mint kétszáz résztvevőnek.
A miskolci kötődésű énekes, a The Voice nyertese már az első dal előadásával a közönség kedvencévé vált. Mély hangja és kifinomult stílusa
egyaránt hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A televíziós showműsorok
nyertese, erre az alkalomra romantikus dalokkal készült. A repertoárjában
számos hazai és külföldi előadót megszólaltatott a közönség nagy örömére, egy-egy dal között pedig történetei által bepillantást adott életébe.
A rendezvény végén Szarka Tamás polgármester, Dr. Bobkó Péter jegyző,
Macsuga Roland és Rimán János önkormányzati képviselők virággal ajándékozták meg a megjelent hölgyeket a közelgő nőnap alkalmából.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor
az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben,
1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek és az eredetileg
különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól március 8-án tartották meg hazánkban is. Felsőzsolcán az első Nőnapi futással ehhez a hagyományhoz csatlakozott idén az önkormányzat.

Idén egy különleges futást szerveztek Felsőzsolcán. Első alkalommal rendezte meg Nőnapi futását Felsőzsolca Város Önkormányzata március 7-én,
a felsőzsolcai sportpályán. A szervezők célja az volt, hogy minél több embert megszólítsanak és egy jó hangulatú délutánt szervezzenek a városban.
A hagyományteremtő rendezvényen minden korosztály képviseltette
magát. A hideg, szeles időjárás ellenére sokan részt vettek a rendezvényen, ahol a futók részére ajándékkal készült az önkormányzat. Kicsik és
nagyok egyaránt jókedvvel futottak a futókörön, majd a Rendezvények
Házában folytatódott a program.
A rendezvényen résztvevő hölgyeket Szarka Tamás polgármester és
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntötte. A polgármester hálával köszöntötte a hölgyeket. Beszédében kiemelte a nők világban betöltött
nélkülözhetetlen szerepét, valamint, hogy fontos kifejezni az irántuk érzett
hálát, hiszen ők az élet számos területén helyt állnak.
Az önkormányzat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és

Kiszebáb égetés az óvodában-Városunkból is elűzték a telet
Csorni Kinga óvodapedagógus írása

Ez hivatott szimbolizálni a telet, a betegségeket, a bajokat és a rossz
szellemeket is. A babona szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az
embereket minden bajtól. A természettel összefüggő jeles napok megtartásával az óvoda célja az, hogy a gyermekek megismerjék a magyar
népi hagyományokat és a hozzá kapcsolódó szokásokat. A téli időszak
elbúcsúztatása népi mondókák, dalok éneklése segítségével történik. A
játék lényege, hogy a gyermekekkel egy nagy szalmabábut készítünk és
öltöztetünk fel rongyos menyecskeruhába, majd tavaszi dalokat énekelve
végig hordozzuk az óvoda udvarán.
Ezt követően máglyára állítjuk a „kiszebábút”, majd a tüzet meggyújtjuk,
és a bábút elégetjük. Kört alakítva köré, tavaszi dalokkal, mondókákkal,
versekkel hívogatjuk a jó időt, és kívánunk jó egészséget. Megbűvölve
figyelik, hogyan hamvad el végre a tél, vele együtt a betegségek is, s adja
át helyét a gyönyörű szép tavasznak; a hideg szürkeség a fényes melegnek.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában fontos szerepet tölt be a
hagyományőrzés, ezért évről-évre megrendez bizonyos programokat.
Az elmúlt évtizedekben számtalan télűző, tavaszköszöntő népszokás alakult ki szerte Magyarországon, köztük az egyik a Télűzés, kiszebáb égetés.
Időpontja tájegységenként változó, Felsőzsolcán farsang végén tartjuk.
A szalmából készült, menyecskét ábrázoló figurát hajdanán a falun
keresztül hurcolták az ottlakók, mindeközben tavaszköszöntő verseket
szavaltak és a menet végén elégették, folyóba dobták azt.

A Park utcai óvodába járó gyermekek február 25-én, a Szent István
utcai óvodásaink pedig február 28-án igyekeztek elijeszteni a hideg időt,
a sajátkezűleg és lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból készített
zajkeltő eszközök segítségével. A program során az összetartozás érzésének erősítése, és a gyerekek hazaszeretet érzéseinek felerősítése volt az
óvodapedagógusok célja. Az esemény lebonyolítása annak reményében
történt, hogy hangoskodásukkal felébresszék a természetet téli álmából
és innentől kezdve napsütéses időben gyönyörködhessenek majd.
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Idei első koncertjét adta a Generátor

Hopka Péter, a zenekar frontemberének írása
A nosztalgiaesten a 2017. novemberében alakult zenekarunk, a Generátor zenekar szórakoztatta a rendezvényen résztvevő több mint 110
vendéget kétórás koncertünk alkalmával. Ez alkalomra közel 30 dalból
összeállított műsorunkat játszottuk el a lelkes közönségnek, akik között
megtalálható volt az 5-70 éves korosztály.

Nagyon nehezen és lassan telt el az idei tél, kevés programlehetőség adódott a szórakozni vágyók részére. Ezt egy kicsit felbolygatva 2022. február
18-án fergeteges koncerttel vártuk az érdeklődőket a "Zenés-táncos nosztalgia est" rendezvénysorozat második télbúcsúztató koncertjére.
A koncertnek a Felsőzsolcai Rendezvények Háza adott helyszínt. Az eseményre az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportja rendezésében került
sor. A fellépő művészek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy teret
adjanak olyan zenészeknek, akiknek a zenei stílusa összehoz több generációt is Felsőzsolcán és környékén.

Az együttes jelenleg öt tagból áll és rock zenét, elsősorban hazai slágereket játszik. Koncertjeinkre jellemző a folyamatos megújulás, a megszokott
zenék mellett rendszeresen új dalokat is előadunk. Az utóbbi években
számos falu- és városnapon léptünk fel, a különböző rendezvényeken a
környék egyik meghatározó bulizenekarává váltunk. Koncertjeink sikeresek, rajongó táborunk egyre népesebb. A csapatnak a februári nosztalgia
esten is sikerült fergeteges buli hangulatot varázsolni. A vendégek vis�szajelzései egyértelműen azt bizonyítják, hogy kiváló hétvégi program ez
minden korosztálynak, családosoknak és fiatalabbaknak egyaránt.
Legközelebb az Ildi Rider parti zenekarral karöltve próbáljuk megmozgatni Felsőzsolca és a környékbeli települések zenekedvelőit.
Várunk mindenkit szeretettel 2022. április 9-én 19:00 órától a Rendezvények Házában, ahol ismét jól ismert pop- rock dalok fognak felcsendülni.

Farsangi mulatság a Bárczay-kastélyban
Farkas Tünde könyvtárvezető beszámolója

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtári foglalkozásain belül működő Babusgató Baba-Mama Klub programsorozataiban az olvasóvá nevelésen, a közösségépítésen, a gyermekek korának megfelelő fejlesztésén, a kulturált együttlétek megteremtésén
kívül hangsúlyt fektet a hagyományok megismerésére, ápolására
és tovább örökítésére. A heti rendszerességgel 0-3 éves korosztályú
gyerekek és szüleik részére megtartott foglalkozásokon kívül a jeles
napokhoz, hagyományok ápolásához kötődő családi programokat is
szervez.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. Az ilyenkor szokásos jelmezes mulatságot tartották meg a Bárczay-kastélyban. Voltak itt cicák,
pillangók, tündérek, tűzoltók, sárkányok, tigrisek, tehenek, akik apró
kis lábaikkal táncra perdültek. A táncház végén a gyerekeknek alkalmuk volt játékra, könyvek nézegetésére, a szülőknek beszélgetésre és
ismerkedésre. A táncos jó hangulatról a Szellőrózsa zenekar gondoskodott, akik már többször nagy sikerrel léptek fel a programokon. A
zenekar három éve alakult. Tagjai: Mislai-Szilasi Ildikó – vezető, népi
furulya, Gonda Anita dob, ütőgardon, Boncsér Gábor népzenész, koboz, gitár és Repka Gyula táncházvezető, aki táncoktatással foglalkozik. Mindnyájuk mögött számos sikeres fellépés és táncház szereplés
áll.
Ezen a napon a könyvtár is nyitva volt, lehetőséget biztosítva a beiratkozásra és kölcsönzésre.
Továbbra is szeretettel várjuk a Babusgató Baba-Mama Klubba azon
családok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának az aktív, befogadó csapatunkhoz, akik szeretnének a gyermekükkel heti egy alkalommal a Babusgató foglalkozáson egy jókedvű, dalos, játékos délelőttön
részt venni.
A Babusgató Baba-Mama Klub Farsangi mulatságára várta a kicsiket
és a nagyokat a Bárczay-kastélyba. A fergeteges hangulatról a Szellőrózsa zenekar gondoskodott.

A következő foglalkozás időpontja a Bárczay-kastély közösségi termében 2022. április 13., szerda 10:00 óra.
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Szűcsné Barna Mária festő, díszműüvegező
"Számomra ez a csoda, a szépség megjelenése."

A Tiffany technika Louis Comfort Tiffany nevéhez fűződik. A Tiffany
Technikával készült lámpák, ékszerdobozok színes üvegfelületei a
drágakövek ragyogását imitálva színeire bontják a rajta átzúduló napfényt, így egy állandóan változó fényjátékot létrehozva.
A különleges lámpák, műalkotások készítése körülöttünk lévő
világ színes, varázslatos visszatükröződése. Egy-egy lámpa elkészítése
azonban hosszas folyamat, megálmodást követően a körültekintően
kiválasztott üvegeket vágni, csiszolni kell, s az anyagok munka közben szinte életre kelnek Mária keze alatt. Ez a munka azonban Mária
számára öröm, hiszen szereti az üveg fényét, textúráját, ahogy a kigondolt koncepció apránként megvalósul. Az üvegek megmunkálása
közben szinte bármi adhat inspirációt a művésznek, és a fényekkel,
formákkal játszva adja vissza a pillanatot.

Szűcsné Barna Mária Miskolcon született 1957. május 14-én Barna
Imre és Kaputa Mária első gyermekeként. A művészet iránti szeretetét a szüleitől örökölte, már kisgyermekként közel került az anyagokhoz, formákhoz, miközben édesapja kovácsműhelyében téblábolt.
Tizennégy éves kora óta foglalkozik a képzőművészet különböző ágaival. Szülei felsőzsolcai műhelyében munkájukat figyelve
kezdetben autodidakta módon tanulta az összes eljárást, a rajzolást, a festészetet, majd a díszüvegezést. Általános iskolába a
Bárczay-kastély „Bagolyvár”tantermébe járt. Rajztanára Rézművesné Nagy Ildikó volt, akire a mai napig szeretettel és tisztelettel
gondol. Később tanulmányait Mazsaroff Miklós festőművész, Pető
János grafikus- és festőművész, valamint Fata György iparművész,
művésztanár képzőművészeti szakköreiben folytatta. A szobrászat
alapjait Varga Miklós szobrász műhelyében sajátította el.
Egy évet a zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskolában
töltött, majd kreativitását kihasználva közel tizenöt évig dolgozott a
Miskolci Moziüzemi vállalat dekorációért felelős részlegén. Főnöke
és tanítója Szalkai László volt, akitől a tartalmas évek alatt rengeteget tanult mind a festészetről, mind rajzról. Tehetségét néhány évig
a Miskolci Nemzeti Színházban is kamatoztatta díszletfestőként Veres
Attila vezetésével. Immár tizenhat éve foglalkozik Tiffany-díszüvegek
készítésével.
„A szárnyaknak össze kell érni, az én szárnyamnak, a fiaménak, és
akik utánunk jönnek. A vándorlást, a fészkeket ez köti össze, a Kis
Fényt a Nagy Fénnyel, az utakat, melyeket berepülünk. Ezért nem
félünk mi az elmúlástól, ami nincs is, hiszen a nemzedékek tovább
repülnek, és bennük mi is.”
Fekete István

Néhány évvel ezelőtt, a Bárczay-kastélyban mutatták be a Barna
család több generációt felölelő munkásságát. A kiállításon megtekinthették édesapja által megmunkált kovácsoltvas műalkotásokat, melyeket Mária édesanyja, Kaputa Mária tervezett. Felsőzsolcán sétálva
ma is gyakorta találkozhatunk Barna Imre gyönyörűen megmunkált
kovácsoltvas kapuival. Különleges család az övék, hiszen a művészet
szeretete generációról generációra öröklődött, s akár a vasat, összekovácsolta őket. Öccse, Barna Zsolt kardokat készít, fia, Gergő verseket ír, rajzol, a művészi hajlam tovább öröklődik. „A családi kiállítás
köszöntése a művészetnek, egyfajta laudate, dicsérete a több generáción át tartó szorgalomnak, az összetartásnak. Egyrészt a munka
becsülete, másrészt az ember anyag fölött való győzelme, diadala”
mondta Dobrik István művészettörténész a 2012-ben bemutatott
Barna család kiállításán.
A hagyományos bolgár tavaszköszöntő ünnep megrendezése alkalmából nemrég nyílt tárlat Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata felkérésére Barna Mária munkáival a Bárczay-kastélyban.
A különleges hangulatú önálló kiállítás keretében a Tiffany-lámpák és
dísztárgyak mellett olajfestményei is megtekinthetők április 30-ig a
Könyvtár nyitvatartási idejében.
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Márciusban kivezetésre került a járványügyi korlátozások döntő többsége
lési kötelezettséget, de hatályát veszti a tervezhető fogászati ellátások,
a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII.6.) Korm. rendelet.
Kivezetésre került a védettségi igazolvány használata is, azonban egy esetleges hatodik Covid-hullám esetén a korlátozások visszavezethetők, mivel
az egészségügyi veszélyhelyzet továbbra is fennmarad.

Dr. Bobkó Péter jegyző a 77/2022.(III.04.) kormányrendelet alapján tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy március 7-től a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények ügyfélszolgálatain nem kötelező a
maszkviselés. Az önkormányzati fenntartású óvodák és a Felsőzsolcai GAMESZ eljárási rendjével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Megszűnt a maszkviselési kötelezettség, és kivezetésre került az a szabály,
amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató kötelező oltást írjon elő. Két terület képez kivételt ez alól: a szociális és egészségügyi dolgozók esete.
Az idősotthonokban és kórházakban továbbra is fenntartják a maszkvise-

Az önkormányzat intézményeiben is megszűnt a rendkívüli eljárásrend.
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda épületeibe a szülők újra beléphetnek, a maszk használata nem kötelező. Lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a gyermekeket a szülő kísérje be az épületbe. A belépés során a szülők részére továbbra is rendelkezésre áll a kézfertőtlenítés.
Továbbra is ügyelnek a járványügyi szabályok betartására, ezzel is biztosítva az egészséges környezet megteremtését. A munkatervben fellelhető
programok megrendezésre kerülnek, ezekre várják a gyermekeket, a nyitott programokra pedig az érdeklődő szülőket is.
A Felsőzsolcai GAMESZ ügyfélszolgálatán és dolgozói körében is megszűnt
a kötelező maszkviselés az enyhítéseket követően, azonban a Központi
Konyhán továbbra is javasolt annak használata. A kézfertőtlenítési lehetőségek továbbra is rendelkezésre állnak. Fokozottan figyelnek arra, hogy
zárt térben ne legyen nagy csoportosulás a munkavállalók körében, így a
reggeli és délutáni munkaidő regisztrálások ezek után is a szabad levegőn
történnek.

Eboltás 2022
Áprilisban ismét lehetőség lesz Felsőzsolcán az „oltópontokon”
történő oltatásra. A kutyatartókat Dr. Zwillinger András állatorvos
tájékoztatja az alábbiakban.
2022. április 9. szombat, 9.00-10.00 óra között az Állatorvosi rendelőben (Hősök tere 1.)
10.00-11.00 óra között a Sportpálya melletti tűzoltó szertárnál
11.00-12.00 óra között a 7-es busz egykori fordulópontján (Árpád Fejedelem u.)
A pótoltás időpontja és helyszíne:
2022. április 23. szombat, 9.00-10.00 óra között az Állatorvosi rendelőben (Hősök tere 1.), 10.00-11.00 óra között a 7-es busz egykori
fordulópontján (Árpád Fejedelem u.).
Kérjük, feltétlenül hozza magával kutyája sorszámozott oltási könyvét. Amennyiben nem teszi, az oltási könyv pótlása 700,- forint költséggel jár.
A veszettség emberre, állatra egyaránt fertőző, gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű vírusos betegség. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai szerint továbbra is
a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három
hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját
költségén az állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően hat hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát
évenként veszettség ellen beoltatni.
Ne hozza el kutyáját a védőoltásra, ha a kutya nem rendelkezik mikro chippel (a mikrochip beültetése az állat tartási helyén, vagy állatorvosi rendelőben kérhető), ha betegség tüneteit mutatja (rossz
kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz), ha tizennégy napon belül
embert harapott meg, vagy ha hatósági megfigyelés alatt áll!
A védőoltásra ezekben az esetekben csak a gyógyulás, illetve a
hatósági megfigyelés letelte után kerülhet sor. Az összevezetett oltás
helyszínén chip behelyezésére nincs lehetőség!

Ha kutyája harapós, a biztonság érdekében kérjük, szájkosárral ellátva vezesse az oltás helyszínére.
A védőoltás költsége tartalmazza az antiparazitikum (féreghajtó tabletták) árát is az alábbiak szerint:
A kutya testtömege
Oltási díj
10 kg -ig
5.500 Ft
10-20 kg-ig
5.600 Ft
20-30 kg-ig
5.700 Ft
30-40 kg -ig
5.800 Ft
40-50 kg -ig
5.900 Ft
Az állatorvosnál tett bejelentés alapján, a kiszállási díj megfizetésével
az állat tartási helyén is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás.
Bejelentést a 30/309-78-80-as telefonszámon tehet. A védőoltással
kapcsolatos kérdéseivel keressen a fenti mobilszámon.
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Lakossági adatgyűjtést végez a KSH
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Felsőzsolca településen a hivatal
elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez a korábbi évek gyakorlata szerint –
tájékoztat Dr. Bobkó Péter jegyző.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - 2022-ben folyamatos, havi rendszerességű,
1942 Lakossági utazási szokásai – 2022. április, július, október, 2023.
január hónapokban, negyedéves gyakoriságú,
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2022. április-június.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon keresztüli válaszadást, valamint
egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. A válaszadásra kijelölt
háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország
különböző településein. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
összesített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36
80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu
email címen kaphatnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon nyújt tájékoztatást.

Óvodai beiratkozás 2022
Hasznos információk a
jelentkezéshez

A Felsőzsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a 2022/2023 nevelési évre történő
óvodai beiratkozásra 2022. május 04-től – május 18-ig minden hétköznap 7.30-16.00 óráig biztosít lehetőséget az intézmény székhelyén (Park utca 3.) és telephelyén (Szent István utca 43.) egyaránt.
A jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022.
augusztus 31-ig betöltik legalább a harmadik életévüket és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik. Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés közlésének határnapja 2022. június 17.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek
hiányában a születési anyakönyvi kivonat, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa, és az óvodai jelentkezési lap.
A jelentkezési lap a részletes tájékoztatóval együtt az óvoda honlapján érhető el: http://www.zsolcaovi.hu/

Szombati napokon is várja
olvasóit a városi könyvtár
Havonta két alkalommal szombati napokon is nyitva
tart a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
könyvtára.
2022. április 9. és április 23., május 7. és május 21.,
június 11. és június 18., július 2. és július 16., augusztus
13. és augusztus 27., szeptember 3. és szeptember 17.,
október 1. és október 8., november 5. és november
19., valamint december 3. és december 17. napján,
szombaton 8:00 órától 12:00 óráig várja látogatóit az
intézmény.
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Dolgozni szeretne? Mi segítünk!
Miskolci állások a Pannonjob-nál!

azonnali beléptetés, megemelt alapbér, cafeteria,
kiszámítható műszakmodell, ingyenes céges buszjáratok
Ha élni szeretne a 25 év alattiak adókezvezményével,
jelentkezzen most!

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

Önkormányzati fogadóórák
Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.
Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő:
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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HIRDETÉSI TARIFÁINK
2.000 Ft/megjelenés
(60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés
(120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés
(A4-es oldal)
Az árak az ÁFÁ-t
nem tartalmazzák.

