
Készüljünk együtt a nyárra! Felső-
zsolca Város Önkormányzata nyári 
napközis táborokat szervez hét és  
tizenöt év közötti gyermekek számá-
ra. 

A tavasz nem csupán a termé-
szet megújulása, városunk élete 
is felpezsdül – beszélgetés  Szarka  
Tamás polgármesterrel.

5.oldal 2.oldal 3.oldal

Az „Egy életre szóló ajándék” pályá-
zat keretében a 2021. január 1. és 
2021. december 31. között született 
gyermekek családjai díszfát kaptak 
ajándékba.
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Címlapon
A húsvét a legrégebbi, s egyben az egyik legjelentősebb keresztény 
ünnep, mindemellett a tavasz eljövetelének köszöntése. A feltámadás, 
a család ünnepe, melyhez számos népszokás és hagyomány kötődik. 
Mindezek jegyében számos rendezvénnyel ünnepelt a város, ahol együtt 
lehettünk szeretteinkkel.

Egy életre szóló ajándék 
Idén is facsemetét kaptak a tavaly született gyermekek
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Felsőzsolca Város Önkormányzata pályázat útján, ez évben is 
lehetőséget biztosított a városban élő kisgyermekes családok 
részére, hogy díszfát igényeljenek, melyet a gyermekük tiszte-
letére magánterületükön ültethetnek el.

Az „Egy életre szóló ajándék” című pályázat keretében a 2021. 
január 1. és 2021. december 31. között született gyermekek 
családjai több díszfa közül választhatták ki, melyiket szeretnék 
kertjükben elültetni. A konténeres fák átadása idén is házhoz-
szállítással történt. 

Rendhagyó köszöntés 
Benes Istvánnét és Senvicki Imrét köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából 

Juliska nénihez és Imre bácsihoz egy  
napon érkezett Szarka Tamás polgár-
mester és Pásztor Erik alpolgármester a  
jubileumi köszöntésre, ami nem véletlen. 
Mindketten egy napon születtek, iskolatár-
sak voltak. Az ünnepelteknek Magyarország  
Kormánya és Felsőzsolca Város Önkormányza-
tának emléklapját is átadták.

Juliska néni 1932. március 23-án született, 
ahogy Senvicki Imre, másik ünnepeltünk is.

Juliska néni két gyermek édesanyja, ahogy 
mindennapjait, úgy születésnapját is családja 
körében töltötte. Juliska néni rendszeres hasz-
nálója a közösségi médiának, gondoskodó 
anya, nagymama és dédnagymama.

Imre bácsi nagy örömére unokái és déduno-
kái körében töltheti idejét, születésnapját is  
családi és baráti körben ünnepelte. 

Az ünnepelteknek jó egészséget, és  
szeretteik körében eltöltött hosszú, boldog 
életet kívánunk!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda idén is meg-
hirdeti papírgyűjtési akcióját.
Minden évben megszervezi papírgyűjtési akcióját a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola és Óvoda Felsőzsolcán, hogy a befolyt 
összeggel az osztályokat támogassák.
Idén május 25-én és 26-án, 16:00-18:00 óráig várják az újságpapírt, 
szórólapokat, könyveket, kartonpapírt és irodai papírt.
Az átvétel helyszíne a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola és Óvoda.

Indul a papírgyűjtés Felsőzsolcán 

Igény esetén Felsőzsolca Város Önkormányzata zöldzsákot biztosít a  
lakosság részére a zöldhulladék gyűjtésének időszaka alatt.  A gyűjtőzsákok 
2022. április 4-től lehet személyesen átvenni a Felsőzsolcai GAMESZ telep-
helyén munkaidőben, a Kassai u. 6. szám alatt.

A gyűjtésére biztosított zöld gyűjtőzsákok ingyenesek, egy háztartás egy 
hónapban maximum tíz darab zsák átvételére jogosult. A zsákok átvétele 
átadás-átvételi elismervényen történik A gyűjtőzsák átvételéhez az ingat-
lanhasználó köteles lakcímkártyáját bemutatni, illetve, ha ez nem lehetsé-
ges, akkor a közszolgáltatás igénybevételét egyéb módon igazolni a Felső-
zsolcai GAMESZ munkatársai részére.

Idén is biztosít zöldhulladék gyűjtési  
zsákokat az önkormányzat
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08.08 - 08.12.
Rendezvények háza

08.01 - 08.05.
Rendezvények háza

07.04 - 07.08.
Bárczay – kastély

06.27. - 07.01.
Bárczay – kastély

Turnusonként maximum 25 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
A részletes tájékoztató, jelentkezési lap és nyilatkozat letölthető
a www.felsozsolca.hu weboldalról!

Felsőzsolca Város Önkormányzata napközis 
nyári tábort szervez 7 és 15 éves kor közötti 
gyermekek számára - 4 turnusban - 
hétköznaponként 8 és 16 óra között. 

Szabadidős táborainkban kirándulhatsz, részt 
vehetsz izgalmas kreatív és 
sportfoglalkozásokon, ellátogathatsz a 
könyvek varázslatos birodalmába, mindezt 
képzett szakemberek vezetésével. 

A tábor költsége: 15.000.- Ft/fő, mely a napi 
háromszori étkezést és a programok költségeit 
is magában foglalja. 

a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, vagy elektronikus úton a 
tabor@felsozsolcaph.hu e-mail címen.

Jelentkezés: 
Nyári könyvtári táborok - 2022. június 20. 
Kreatív és Sport nyári táborok - 2022. július 25.

NYÁRI TÁBOROK 
F e l s ő z s o l c á n  2 0 2 2

Folytatódik az önkormányzat felújítássorozata
Hamarosan megújul a Deák Ferenc utca, a Kassai utca jelentősebb  
járdaszakasza, valamint a Bolyai utca melletti parkoló – tájékoztatott 
Szarka Tamás polgármester.

A Belügyminisztérium által támogatott pályázat keretében húsvét után 
elkezdődtek a Kassai utca - Petőfi Sándor utca és Nagyszilvás utca közötti 
- járdaszakaszának felújítási munkálatai, mellyel egy újabb fejlesztéssoro-
zat indult el, hiszen a közeli jövőben a Deák Ferenc utca és a Bolyai utca 
üzletsora melletti parkoló is sorra kerül.

A beruházás során több mint 160 méteres szakaszon újul meg a járda 
burkolata, így csatlakozva a tavaly felújításra került Petőfi Sándor utca 
sarkán lévő területhez. Az érintett szakaszon a burkolat felújításán kívül 
megújul az autóbuszöböl, és megtörténik a hiányzó járdaszakasz kiépíté-
se. A kapubejárók meglévő burkolatát a szükséges helyeken elbontják, 
helyette aszfaltburkolatot alakítanak ki. 

A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Kérik 
az ott lakók, arra közlekedők fokozott figyelmét, türelmét és megértését.

Felhívás 

Rendezvényeihez várja 
önkéntesek jelentkezését 
az önkormányzat!

Szeretnél belelátni az önkormányza-
ti rendezvények szervezési munkálataiba?  
Szívesen kipróbálnád magad többféle munka-
körben? 

Ha elmúltál tizennégy, jelentkezz, hogy meg-
ismerd a rendezvényszervezés világát!

Akár egyedül, akár a barátaiddal csatlakoznál, 
szeretettel várunk Felsőzsolca Város Önkor-
mányzata rendezvényeire. 
Legyél te is része a város életének olyan ese-
ményeken, mint például a Családi Forgatag, a 
Városnapok, a Sportnap, vagy az Alma Feszt!

Csatlakozz te is, hogy a résztvevők a legjobb 
élményekkel térjenek haza a rendezvényekről. 

Természetesen a szórakozásra is marad idő, a 
fellépők koncertjein rátok is vár az első sor. 

Találkozzunk Felsőzsolcán a 2022-es rendez-
vényszezonban!

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 
https://felsozsolca.hu/ugyintezes/onkor-
manyzati-tamogatasi-rendszer/
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A Voice&Brass rézfúvós quintett nagy sikerű koncertet tartott április 
másodikán a Bárczay-kastélyban.  Az együttes nemes célt tűzött ki maga 
elé, hiszen a  tíz állomásos turné keretében Magyarország építészeti és  

kulturális örökségéhez tartozó kastélyokba viszik el az épületek han-
gulatához illő komolyzenei programot, népszerűsítve ezzel a helyszí-
neket és a komolyzene nagyjait is.

Nagy örömünkre a magyarországi kastélyturné keretében a felsőzsol-
cai Bárczay-kastély közösségi termében a helyi közönség is élvezhette 
az együttes tagjainak virtuóz játékát, közvetlen művészi stílusát.

Az együttes elkötelezett híve a rézfúvós hangszerek népszerűsítésé-
nek. A zenekar alapjait 1993-ban rakta le a négy Kuna testvér, akik 
csodagyerekként kezdték pályafutásukat. Öt-hat évesen ismerkedtek 
meg a hangszerek világával, és néhány éven belül már komoly sike-
reket értek el. Az elmúlt két évtizedben számos hazai és nemzetközi 
díjjal jutalmazták őket. 2021-től Voice&Brass néven folytatják zenei 
pályájukat, ahol a virtuóz hangszerjáték és a saját hangszerelésű  
darabok mellett Valéria szopránéneke is fel-felcsendül.

Rendszeresen hívják őket koncertezni az ország minden településére. 
Műsoraik közvetlensége és lehengerlő virtuozitása magával ragadja a 
hallgatókat az egész világon. 

Kastélykoncert 
Voice&Brass a Bárczay-kastélyban

Húsvéthoz kapcsolódva szavazásra buzdították a városlakókat
Nevet kapott Felsőzsolca kabalafigurája 

Szavazni Felsőzsolca Város Hivatalos közösségi oldalán a  
reakció gombok segítségével lehetett. A legtöbb szavazatot 
kapó név, így a város húsvéti kabalafigurájának neve Nyuszi 
Gyuszi lett. A névadók közül az ajándékcsomagot Dr. Kovács 
Fanni nyerte.

Húsvéti locsolkodás 
a polgármesteri hivatalban
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodásai komo-
lyan vették a húsvéti hagyományokat. Eltökélten járták be a  
város intézményeit minden hölgyet meglocsolva, nehogy elhervadja-
nak. 
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban is kosárnyi  
hímes tojással várták a gyerekeket, ahová illően öltözve,  
locsolóverssel és illatos vízzel készülve érkeztek a kicsik az óvó nénik 
kíséretében. 

A fiúk versikével köszöntötték a hölgyeket, majd a locsolást követően, 
vidáman, ajándékokkal tele kosárkákkal térhettek vissza az óvodába.

Felsőzsolca Város Önkormányzata névadási pályázatot hirde-
tett, melynek keretében a lakosság véleménye alapján került 
elnevezésre a felsőzsolcai tojásfán ülő nyúl.
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A tavasz nem csupán a természet megújulása, városunk is felpezsdül! 
Beszélgetés Szarka Tamás polgrámesterrel

Megérkezett a tavasz, folytatódik a  
városi nagyrendezvények sora. Ilyenkor 
nemcsak a természet éled újjá, beindul 
a pezsgés az önkormányzati programo-
kat illetően is. Felsőzsolcán egymást érik 
majd a rendezvények, melyekről Szarka 
Tamás polgármester számol be.

Az április, ahogyan az e havi kiadvá-
nyunkban is olvasható, a húsvét jegyé-
ben telt. A lelki felkészülés mellett a 
város közösségét erősítő eseményeken 
találkozhattunk,  legyen szó óvodai, vagy 
a városi rendezvényekről, mint a húsvéti 
ünnepkör, vagy a tojásfa díszítés. Milyen 
programokkal készülnek a szezon továb-
bi részében?

Májusban folytatódik a városi nagyren-
dezvények sora. Első alkalommal szerve-
zi meg önkormányzatunk a Felsőzsolcai 
Gyereknap elnevezésű családi programját 
május 28-án, szombaton, az Árvízi emlék-
park melletti játszótéren, ahová minden 
családot szeretettel várunk.

Kulturális programok tekintetében is 
változatos palettával készülnek. Mesél-
ne ezekről?

Ami a rendezvényeinket illeti, idén is min-
den korosztály számára lehetőséget biz-
tosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Szekeres Erzsébet Magyar Örökség- és 
Pro Cultura Christiana-díjas textilművész
munkáiból harmadik alkalommal nyílik  
kiállítás Felsőzsolcán május 5-én, 17 
órakor a Bárczay-kastély földszinti kiál-
lítótermében, mely június 28-ig lesz lá-
togatható. Május 19-én, 17 órakor kerül 
sor Dr. Kóczi Rozália, felsőzsolcai lakos 
"Előadások" című könyvének bemutató-

jára, és folytatódik a Sajó-parti Nemzeti 
Estek rendezvénysorozatunk is, szintén a 
Bárczay-kastélyban.

Az eddigi rendezvények, események  
során tapasztalhattuk, hogy fontos Ön-
nek a helyi közösség építése. Az önkor-
mányzati felhívásokkal is számos lehe-
tőséget biztosítanak a helyi tehetségek 
felkutatására, gondozására. A mostani 
rendezvény önkéntesek keresésére irá-
nyuló felhívásuk is számos lehetőséget 
kínál a fiatalok számára.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 
városunkban sok tehetség él, akik a mű-
vészetek számos területén állják meg 
helyüket nap mint nap. Számomra fon-
tos, hogy lakosságunk megismerje őket 
és munkásságukat. Rendezvényeinken 
minden alkalommal bemutatásra kerül-
nek helyi tehetségek, akik hozzájárulnak 
rendezvényeink és Felsőzsolca hírnevé-
nek öregbítéséhez. Erre méltán lehetünk 
büszkék.

A korlátozások feloldását követően  
rengeteg érdekes programmal készülünk 
a városlakók és a környéken élők számá-
ra, a tőlünk már megszokott lelkesedés-
sel. Ezekhez a nagyobb rendezvényekhez 
várjuk az önkéntes fiatalok jelentkezését, 
akár egyedül, akár barátaikkal. A helyi 
közösség építésében a fiataljaink fontos 
szerepet töltenek be. A közösségért vég-
zett munkájukhoz szeretnék segítséget 
nyújtani ezzel a lehetőséggel. Ahogyan a 
diák munka során, úgy itt is betekintést 
kapnak az önkormányzat működésébe, 
emellett tapasztalatot gyűjthetnek a ren-
dezvényszervezés terén, miközben több 
feladatkörben is kipróbálhatják magukat. 

Olyan rendezvényeket valósíthatunk 
meg közösen, amelyeken ők is szívesen 
vesznek részt. Ilyen a Családi Forgatag, a  
Városnapok, a Sport nap, és az Alma 
Feszt. Természetesen a feladatellátás 
mellett a szórakozásra is marad idejük, a 
tanult dolgokat pedig az életük számos 
területén hasznosíthatják.

A felsorolást látva szinte minden hétvé-
gére ígér elfoglaltságot a rendezvény-
naptár.  Eseménydús időszaknak nézünk 
elébe.

Így igaz. A június méltán ígérkezik moz-
galmasnak. Az Összetartozás Napja  
alkalmával az Összetartozás Emlékpark-
ban tartandó megemlékezésünket köve-
tően este ismét őrtüzet gyújtunk, júni-
us 11-én Családi Forgatagunkra várunk  
kicsiket és nagyokat a Sportpályán, 

Felsőzsolca várossá avatásának 25. év-
fordulója alkalmából pedig a Felsőzsolcai 
Városnapokkal készülünk június utolsó 
hétvégéjén.

Két év szünet után tehát ismét meg-
rendezik a városnapokat. Egy többna-
pos rendezvénysorozatra készülhetünk. 
Hogy állnak az előkészületek?

Felsőzsolca idén ünnepli várossá avatásá-
nak 25. évfordulóját. Erre az eseményre 
méltó, többnapos ünnepséggel készü-
lünk. A jubileumi évfordulóra két könyvet 
is összeállítottunk, melyek bemutatására 
június 22. és 23. napján kerül sor. Utóbbi 
az első alkalommal megrendezésre kerü-
lő Szent Iván éj keretében. Az ünnepi kép-
viselő-testületi ülést június 24-én tartjuk 
a rendezvények házában, június 25. és 
26. napján pedig a sportpályára várjuk az  
érdeklődőket. A színpadi programok  
között szombat délelőtt koncertet ad a 
gyerekeknek a Vidám Manók Együttes.  

A nap folyamán fellépnek többek között 
hagyományőrző csoportjaink, és a sze-
replésre lehetőséget biztosítunk testvér-
településeink részére is. A jó hangulatról 
a Generátor zenekar, Rony, az Abba Sis-
ters, valamint a Vegas Show Band gon-
doskodik.

A szombati programkavalkáddal azonban 
nem ér véget a rendezvény. Vasárnap a 
SkyFanatic koncertjét követően fellép a 
Follow The Flow.

A korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan 
kísérőprogramok is színesítik a többna-
pos rendezvényt. A sportpálya terüle-
tén gyermekfoglalkoztató várja majd a 
kisebbeket, könyvtári olvasó tér nyílik 
a szabadban és a vásári forgatag sem  
hiányozhat. De lesz főzőverseny, ahol a  
jelentkezőknek a Poklos töltöttká-
posztát kell majd elkészíteniük egyé-
ni stílusban, és megrendezésre kerül 
a hagyományos Öregfiúk mérkőzés is. 
A városnapi rendezvény kitűnő lehető-
séget biztosít arra, hogy bemutassuk  
városunkat az érdeklődőknek, így kiállí-
tók jelentkezését is várjuk önkormányza-
tunk elérhetőségein.

A további részletekről hamarosan beszá-
molunk, de addig is érdemes figyelem-
mel kísérni városunk honlapját a www.
felsozsolca.hu oldalon, illetve kövessék 
Facebook-oldalunkat, hiszen itt is szá-
mos érdekességről, aktuális programról  
tájékozódhatnak az érdeklődők.
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A Sajó-parti Nemzeti Estek sorozat márciusi vendége Vári Fábián László 
Kossuth-, és József Attila díjas kárpátaljai magyar költő, műfordító volt, 
akivel hazáról, költészetről, múzsákról, háborúról beszélgettek.

A Sajó-parti Nemzeti Estek sorozat legújabb előadása március 31-én, 17 
órakor került megrendezésre a Bárczay-kastély közösségi termében.
Vári Fábián László a népköltészettel egyetemistaként találkozott 1969-
ben, amikor is kötelezően folklór anyagot gyűjtött. A gyűjtés sikerei any-
nyira magával ragadták, hogy 1971-től céltudatosan, a rendszerezés és a 
kiadás szándékával kezdte el felkutatni és feljegyezni a kárpátaljai magyar 
népballadákat. 

Vári a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja, a Magyar 
Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szer-
kesztő bizottságának elnöke. Közreműködik Kárpátalja helytörténeti köte-
teinek szerkesztésében, összeállításában, értékelésében.

Fontosnak tartom a ruszin népballadák fordítását, hogy ezáltal a ma-
gyar olvasó megismerje annak a ruszin közösségnek a költészetét, amely  
évszázadok óta együtt él a kárpátaljai magyarokkal – mondta a beszélge-
tés során Vári Fábián László.
„Soha nem voltak ellenséges viszonyban, mindig szabadságküzdelmeik 
mellé álltak, és talán eljön az idő, amikor alkalom lesz a közös jövőnkön 
gondolkodni.” A költő bemutatta a „Kakukknővér” (76 ruszin és ukrán nép-
ballada) és a „Koponyámban gyertya” című verses köteteit, majd költemé-
nyeiből olvasott fel.

Versein keresztül üzeni azt a hitet és magatartást, amely nem csupán egy  
költői életműnek, egy kisebbségi és egy nagyobb nemzeti kultúrának 
elidegeníthetetlen része, hanem a méltóbb emberi életnek is tisztára 
csiszolt iránytűje. Művein keresztül a hazájukból kikényszerített magyarok 
és leszármazottaik nemzedéke beszél hozzánk.

Idén is megrendezték a Sajó-parti Nemzeti Esteket a Bárczay-kastélyban                            
Lassúné Urbán Erika beszámolója

Kiállításmegnyitóval egybekötött nyitórendezvényt szerveztek március 
végén a Bárczay-kastélyban. Megalakult a felsőzsolcai Petőfi Klub, amely 
a Petőfi 200 Országos Rendezvénysorozat keretében jött létre. A követ-
kező hónapokban Kárpát-medence szerte alakulnak majd Petőfi Klubok, 
amelyek a reformkori szellemiséget tükrözik. 

Felsőzsolca is csatlakozott a Petőfi-emlékévhez, az ehhez kapcsolódó klub 
programjait a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár koordinálja. 
Havonta több alkalommal szerveznek különböző programokat az intéz-
mény telephelyén, illetve a város további közösségi színterein, melyeket 
az érdeklődők ingyenesen látogathatnak majd. A magyar országgyűlés a 
2022-es és 2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a magyar 
költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 

200. évfordulója alkalmából, ennek apropóján alakulnak a helyi közös-
ségek. A nyitórendezvény Mátyus Luca szavalatával, Petőfi Sándor 1848 
című versével vette kezdetét. 

Idén nyolcvannyolc hazai és tizenkét külhoni település csatlakozhatott a 
Petőfi-évhez, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből hat település, köztük Fel-
sőzsolca tagja a hálózatnak.
„Megtiszteltetés a város számára, hogy a Petőfi 200 program keretében 
kiválasztott település lettünk.” – emelte ki köszöntőjében Szarka Tamás 
polgármester. Ezt követően Konczné Tegzes Erika, a Nemzeti Művelődési 
Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság közművelődési refe-
rense ismertette az országos Petőfi Klubok szakmai programját. Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai előtt jelképesen átadta 
a kormány nemzeti színű szalaggal átkötött kiadványcsomagját Lassúné 
Urbán Erikának, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazga-
tójának.

A nyitórendezvény alkalmával került sor az „1848. az én szememmel” 
című rajzkiállítás megnyitójára és díjátadójára, - a zsűri tagjai Törő Irén 
festőművész és Szűcsné Barna Mária díszműüvegező voltak - valamint 
műsort adtak a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti 
Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének növendékei.

„Lesznek olyan programok, amelyek csak tematikájában kötődnek a  
költészethez, de igyekszünk Petőfi szellemiségéhez alkalmazkodva szer-
vezni a klub rendezvényeit. Készülünk könnyű és komolyzenei progra-
mokkal, írókkal és költőkkel lehet majd találkozni." – nyilatkozta szerkesz-
tőségünknek Lassúné Urbán Erika, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár igazgatója.

Megalakult a Petőfi Klub 
Felsőzsolca is helyszínt biztosít az országos rendezvénysorozatnak
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A hagyományok szerint a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete  
által szervezett szavalóversennyel indult az ünnepnap a Bárczay-kastély-
ban, ez alkalommal Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulójára  
emlékezve. Ezúttal tizenhárom diák jelentkezett. A helyi általános iskolá-
sok részére hirdetett eseményen többek között Nemes Nagy Ágnes, Feke-
te István és Ujlaki János egy-egy költeményét hallgatta meg a zsűri, majd 
jutalmazták a legjobbakat. 

Alsó tagozatos korcsoportban I. helyezést ért el Horváth Barnabás, a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3. a. osztályos tanulója, II. 
helyezett Kuru Bella, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2. b. 
osztályos tanulója, a két III. helyezett pedig Bódi Lénárd és 

Szamkó Rikárdó, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 
4. b. osztályos tanulói lettek. Felső tagozatos korcsoportban a Kazinczy  
Ferenc Református Általános Iskola diákjai közül I. helyezett Zilay Janka 
5. b. osztályos tanuló, II. helyezett Simon Balázs 6. b. osztályos tanuló, III. 
helyezett Matós Áron 5. a. osztályos tanuló lett, míg szintén III. helyezést 
ért el Hankó Roland, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 
5. a. osztályos tanulója.

A Petőfi-emlékév alkalmából a Petőfi klub délutáni Költészet napi ünnep-
ségét Szarka Tamás polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, 
hogy József Attila születésnapján minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal és szavalóversenyekkel tisztelgünk a magyar líra 
előtt, majd megköszönte a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezetének, 
hogy minden alkalommal megszervezi a felsőzsolcai általános iskolák  
diákjai részére Költészetnapi versmondó versenyét.

A köszöntőt a szavalóversenyen kiemelkedő versmondók szavalatai  
követték. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóitól, Zilay 
Jankától Nemes Nagy Ágnes „A titkos út” című versét, Simon Balázstól, 
Fekete István „Nádas” című versét, Horváth Barnabástól pedig G. Joó  
Katalin „Unatkozom, mit csináljak?” című versét hallhatta a közönség.

A szavalás után Harsányi Attila és Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház színművészeinek "Kettős világban" című előadói estje keretében a 
verseken, riportokon keresztül betekintést nyerhettünk Nemes Nagy  
Ágnes Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus költé-
szetébe, munkásságába. 

Költészet napja Felsőzsolcán 
József Attila születésnapján a Bárczay-kastélyban ünnepeltek az irodalombarátok

Igazi húsvéti hangulat a Hősök terén

Húsvét közeledtével ismét feldíszítették a Hősök terét. Az óvodások és a 
lelkes lakók, köztük a polgármester, együtt díszítették Felsőzsolca tojásfá-
ját. Kisállatsimogató, tavaszi versek, vetélkedők és sorversenyek - számos 
programmal készült az önkormányzat rendezvényére, ahol vidámságból 
nem volt hiány.

Idén második alkalommal, ismét gyönyörű, színes tojásfa díszítette a  
Hősök terét. A tavalyi évhez hasonlóan az egész tér díszbe öltözött. A fa 
melletti területet és a téren lévő kisebb fákat is feldíszítették, így a tojá-
sok mellett nyulak is várták a sétálókat a téren.

A pandémia idején, a közösségi rendezvények hiányát szerette volna pó-
tolni az Önkormányzat, amikor a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 
dolgozóival közösen díszítették fel a város első tojásfáját, és biztosítottak 
lehetőséget Felsőzsolca lakói számára, hogy egyénileg ők is elhelyezhes-
sék díszeiket a fán. 

Idén végre közösségi rendezvényként folytatódhatott a hagyomány,  
hiszen a díszítésben az óvodások és a város lakói is részt vettek. 

Ez alkalommal is került „első” dísz a fára, melyet városunk egyik legfiata-
labb polgára helyezett el az ágak között. Kisgyermekes családok, nagyszü-
lők egyaránt díszítették a fát, miközben a gyerekek számára 
vetélkedők és sorversenyek biztosították az örömteli szórakozást. 

Az óvodások a fa díszítése közben tavaszi verseket szavaltak és dalokat 
énekeltek, majd belevetették magukat a játékba. A rendezvényre látoga-
tók nem távoztak üres kézzel, a gyermekek számára gyümölccsel és édes-
séggel készült az önkormányzat.

A kereszténység legnagyobb ünnepéhez kapcsolódó hagyomány a hímes 
tojások készítése, melyek mintája, színe, technikája különböztet meg 
minket más népektől, és még az országhatáron belül is eltérőek a motívu-
mok. Nagyböjt havában, húsvét előtt, a legjelentősebb keresztény hagyo-
mányra emlékeztettek a szervezők kezdeményezésükkel. A fán maradt 
még hely, így az ünnep végéig mindenkinek lehetősége volt elhelyezni 
hímes tojásait, hiszen a városban élők összefogásával vált ismét színessé 
Felsőzsolca tojásfája. A tojásfa díszítésről a helyi média mellett a Miskolc 
TV is tudósított.
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Az az igazán gazdag, aki adni is tud címmel jelent meg Papp 
Ferenc egyik írása a Zsolcai Hírmondó 1991-ben megjelent 
számában. Papp Ferenc cikkeit, gondolatait sokan olvashat-
ták, hiszen a Zsolcai Hírmondót megalakulásától egészen 
2005 szeptemberéig ő készítette, szerkesztette. Az újság  
arculatát, tartalmát, egységét neki köszönhették a város lakói. 

Papp Ferenc 1958. május 31-én született Miskolcon. Családja 
egyedüli gyermekeként a középiskola elvégzése után a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán földrajz-népműve-
lő szakos diplomát szerzett, majd a Kossuth Lajos Történelmi 
szakát végezte el. 

Diplomaszerzés után két miskolci iskolában is tanított, illetve 
majdnem öt éven keresztül dolgozott a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Közművelődési titkárságán. Az egyetemi munkaévek 
nem csupán a magyar kultúra iránti elkötelezettségét alapozták 
meg, eltökélt támogatója lett a művészetnek is. Ezekben az évek-
ben ragadta magával a magyar szellemi kör életének nyüzsgése, 
mély barátságok születtek, melyek máig meghatározó erővel 
bírnak az életében, s melyekből a mai napig kamatoztatni tud. 

Felsőzsolcán 1988 augusztusában kezdett el tevékenyked-
ni közművelődési igazgatóként. Hatalmas energiával vetette 
bele magát a munkába. Még ez év februárjában született meg 
benne az ötlet, hogy nyugdíjas klub alakuljon Felsőzsolcán, s a 
gondolatot tett követte. A klub 1998. február 26-án tizennyolc 
fővel meg  is tartotta első összejövetelét.

Egyik kezdeményezője volt az elsőként megalakult amatőr  
művészi csoport, a Nyugdíjas Férfi Népdalkör létrejöttének,  
röviddel ezután alakította meg a Zsolca Táncegyüttest, minde-
zek mellett a Rozmaring Népdalkör megalakulásánál is közre-
működött. 

Egyik alapítója és tevékeny pártfogója volt a székelyföldi  
Nyikómalomfalva testvérelepülési kapcsolatának létrejötté-
nek. A kilencvenes évek elején ráérzett, hogyan szólíthatja meg 
a fiatalabb generációkat is, így indított egy jól működő ifjúsági 
klubot is.

Az elmúlt időszakban, ami majdnem huszonöt évet ölel fel, 
munkájának és elhivatottságának köszönhetően számos kiváló 
író-költő, népzenei együttes fordult meg Felsőzsolcán. Meg kell 
említenünk Kányádi Sándort, Vári Fábián László Kossuth-, és 
József Attila díjas kárpátaljai magyar költőt, Szaszák György új-
ságírót, Kántor Lajost, aki még a Magyar Nemzetben írt is erről 
a találkozóról. A város vendégül látta Makoldi Miklós Zsombor 
régészt, Gál Sándort, Serfőző Simont, Horváth Gyula költőt és 
Fecske Csabát, aki a város költője lett. 

A lista azonban közel sem teljes, népzenei együttesek színe-
sítik a sort, ilyen a Muzsikás Együttes, a Vujlicsics Együttes, 
a TÉKA együttes, a Vents d’Est formáció, és a világ egyetlen  
tekerő zenekara, a Viellistic Mekestra fellépése. Neki köszön-
hető Sebestyén Márta és Bárdos Zsuzsa népdalénekes, Csiszár 
István népzenész előadása, de a népzene mellett számos nem-
zetközileg elismert képzőművésznek, grafikusnak, festőnek 
rendezett kiállítást, a listát hosszan sorolhatnánk, ilyen művész 
Varga Csaba fotográfus, Homonna György, Bihari Zoltán. Szám-
talan közéleti személyiség tisztelte meg a felsőzsolcai nemzeti 
ünnepeket, Kunszabó Ferenc író, Veliky János történész.

A Bárczay-kastély különleges adottságait kihasználva ő szervezi 
a Sajó-parti Nemzeti Estek rendezvényt, mely a kisebb régiók 
nemzetük iránt érdeklődő lakóinak rendszeres találkozóhelyé-
vé vált. A koncert a Kastélyban sorozat keretén belül számtalan 
zenei műfaj legjobbjai játszottak már Felsőzsolcán. 

A Zsolcai emlékmű avatására készült el a környék első  
bélyege, melyet Papp Ferenc álmodott, valósított meg. A zsolca 
fotóalbum, a településismertető prospektus, a színes borítók, 
a képeslapok, az alkalmi kiadványok mind saját kútfőből kipat-
tant Felsőzsolcát reprezentáló kiadányok.

Segédkezett a Kazinczy első jubileumi évkönyvének elkészíté-
sében, illetve az első helytörténeti tankönyv megjelentetésé-
ben is. Ötlete alapján készült el a Szent István emlékmű és az  
október 6-os kopjafa is. Papp Ferenc termékeny pályafutását 
látva érzi az ember, hogy a kultúra ápolása szakavatott kezekben  
milyen hatalmas erővel bír, hiszen a művészet segít, hogy  
magunkra találjunk a modern, néha kusza időkben is. 

Papp Ferenc kultúrfelelős  
"Az az igazán gazdag, aki adni is tud!" 
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„A víz kincs”  
A víz világnapja a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában

„A víz kincs” - ez a mottója a 2022. évi Víz világnapjának, amelyet világ-
szerte március 22-én tartanak annak érdekében, hogy a víz fontosságá-
ra és védelmére hívják fel az emberek figyelmét. Ezt a napot ünnepelték  
városunk óvodásai is.

Ebben az évben is megtartottuk, „megünnepeltük” a víz napját, sőt egész 
évben a vízhez kapcsolódó játékos ötletekkel alakítjuk azokat a szokásokat, 
ismereteket, amelyek birtokában a gyerekek tudatosan viszonyulnak majd 
a víz használatához és óvják a természetben található vizeket – mondta 
Kramcsák Jánosné óvodapedagógus.

A víztakarékossághoz kapcsolódó szokásokat érdemes már korán kialakí-
tani a gyermekekben. Vajon tudják-e honnan és hogyan kerül a házunkba 
a víz? Mi mindenre használjuk? Mire érdemes odafigyelnünk a víz haszná-
latával kapcsolatban? – folytatta gondolatmenetét.

A Víz világnapja alkalmából nemcsak az otthonunkban található vízről  
beszélgettünk a gyerekekkel, hanem megfigyelhették azt is, hogy a ter-
mészetben milyen formában találkozhatunk a vízzel. Beszélgettünk a  
Sajó-parton tett kirándulásról, vízparti élővilágáról, az eső fontosságáról. 

Feldíszítettük az aulát, folyosót, csoportszobát, vízparti hangulatot vará-
zsolva, festettünk halakat, hajtogattunk papírhajót, tutajt készítettünk. 
Izgatottan készültek a gyermekek, mindenki kék ruhában jelent meg a 
víz szeretetét kimutatva. Sok-sok mozgást, érzékszervi megtapasztalást,  
cselekvő aktivitást kiváltó dramatikus játékkal készültünk, melyekkel a 
természethez való pozitív gondolkodást, érzelmi hozzáállást alakítottuk 
kísérletek és művészetek segítségével. 
A csoportjaikban a gyerekek sok érdekes kísérlettel, tréfás találós kérdé-
sekkel töltötték el a délelőttöt. Volt horgászat, kincskeresés, megfigyelhet-
tük, hogyan nyílik ki a papírvirág, hogyan hajtja a szappan a papírcsónakot, 
miként úsznak a tárgyak, úsznak-e egyáltalán? A legizgalmasabb a jégbe 
zárt tárgyak kiszabadítása volt. 
Nagy öröm volt együtt ünnepelni ezt a különleges napot! 

Húsvétra készültek kicsik és nagyok a Bárczay-kastélyban

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, melyet idén április 17-
én és 18-án ünnepeltünk.

A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus feltá-
madásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Időpont-
ja a 325-ben tartott első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi  
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, azaz már-
cius 22. és április 25. közé eshet. Ehhez igazodik az egyházi év vala-
mennyi változó idejű, úgynevezett mozgó ünnepe. 

Húsvétvasárnap a keresztény egyházban ünnepélyes szentmisét,  
istentiszteleteket úrvacsorával tartanak. A pápa a feltámadás napján, 
a római Szent Péter téri ünnepi misén mondja el hagyományos hús-
véti üzenetét és az Urbi et Orbit, ami a városhoz, vagyis Rómához és a 
világhoz intézett apostoli áldás. Ferenc pápa az idén ismét a hívőkkel 
teli Szent Péter téren mutatta be a húsvétvasárnapi misét.

Erre az ünnepre készültek a felsőzsolcai Petőfi Klub rendezvényén az 
érdeklődők. 

Az esős idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a húsvéti programra, 
mely alkalmával a könyvtár is várta olvasóit, az újonnan beiratkozók 
részére pedig apró ajándékokkal készültek a könyvtárosok. A gyere-
keknek a debreceni Ákom-Bákom Bábcsoport „Világgá ment csacsi 
és bari” bábjátékával kedveskedtek, míg minden korosztályt vártak a 
„Használható hagyományok” című kézműves foglalkozásra, ahol hús-
véti dekorációkat és horgolt tojásokat készítettek.

A Könyvtári Húsvéti Ünnepkör keretében ismét megrendezésre  
került a könyvvásár, így a leselejtezett könyvekhez most száz Ft-os 
egységáron juthattak hozzá az érdeklődők. A rendezvénnyel egyidő-
ben megkezdődött a Megbocsátás Hete is, így késedelmi díj felszá-
molása nélkül visszaadhatók voltak a lejárt kölcsönzési idejű könyvek.

A Petőfi Klub további rendezvényeiről folyamatosan tájékozódhatnak 
médiafelületeinken.
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A Vivago rendszer alapja a Vivago® DOMI otthoni rendszer, mely a Vivago ® 
óra és a DOMI bázisállomás segítségével az idős ember állapotát folyama-
tosan figyeli és a Vivago® óra által gyűjtött aktivitási adatok elemzésével 
az általános állapotra vonatkozóan automatikus jelzéseket küld. A Vivago® 
óra, mely ütésálló és vízálló, segélyhívó nyomógombjának megnyomásával 
bármikor azonnali segélykérést küldhet az ellátást végzők felé.
Az alapellátás keretében történő ellátás célja, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtással a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára ké-
pes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése 
alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket 
elhárítsa. 
A szolgáltatás feladatai: 
- a krízishelyzetre történő haladéktalan reagálás az ellátott jelzése 
alapján a nap 24 órájában
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 
szükséges azonnali intézkedések megtétele
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezde-
ményezése
- Az alapszolgáltatást igénybe vevők számára a biztonságos életvi-
tel megteremtése, mellyel fenntarthatók az önálló életvitel feltételei.

Az ellátottak saját otthonában, a felmerült krízishelyzetek gyorsan, szaksze-
rűen elháríthatók. Az ellátást igénybevevő megkapja a szükséges segítség-
nyújtást, (gyógyszer, orvos, mentő, esetleg higiénés szükségletek kielégíté-
se.
A fenti szolgáltatásra Felsőzsolca Város Önkormányzata lehetőséget biztosít. 
Az eszköz korlátozott darabszámban a polgármesteri hivatalban elérhető  
kérelem nyomtatvány kitöltésével igényelhető.

Vivago® DOMI otthoni rendszer 
Házi segítségnyújtással az idősekért

Könyvbemutató
az Összetartozás jegyében

Pódiumbeszélgetés
az "Előadások" című könyv szerzőjével,

Dr. Kóczi Rozáliával

Köszöntőt mond:
Szarka Tamás polgármester

Közreműködnek:
Kun Ailáné és a Csomasz Tóth Kálmán
Református Alapfokú Művészeti Iskola
Felsőzsolcai Tagintézményének tanulói.

polgármester

Anyák Napja alkalmából szeretettel 
köszöntök minden édesanyát, nagymamát 

és keresztanyát Felsózsolca Város 
Önkormányzata nevében.

Felsőzsolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
2022. június 4-én 10 órára

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésére.
 

Helyszín: Összetartozás Emlékpark

Program
Himnusz

 

Ünnepi beszédek
Szarka Tamás 

Felsőzsolca Város polgármestere
Csöbör KatalinCsöbör Katalin

országgyűlési képviselő
 

Koszorúzás
 

Közös ima a magyar történelmi egyházak helyi képviselőivel
 

KKözreműködnek:
Balázs István előadóművész, Csomasz Brass Band Felsőzsolca,

Zsolca Táncegyüttes, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanulói. 
 

Szózat
 

20.30 Összetartozás tüze (Sportpálya)

Koszorúzási szándékát a szervezet nevével, képviselőjének megjelölésével,
a kozmuvelodes@felsozsolcaph.hu e-mail címen 
szíveskedjen jelezni 2022. június 1. (szerda) 17 óráig.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

NAPJA 2022. 

Meghívó

Rózsaágyásokat alakítottak ki a városban 

Felsőzsolca több pontján, összesen száz rózsabokrot ültettek el 
az elmúlt hónapban.

A Hősök tere előkészített ágyásaiban a pampafüvek helyén, 
valamint a Vállalkozás Segítő Központ parkjában is elültetésre 
kerültek a rózsabokrok. A temető parkoló mentén pedig tizen-
őt tő rózsafát telepítettek.
Az intézmény munkatársai folyamatosan végzik a virágosítást 
és a közterületek gondozását a városban - tájékoztatott a Fel-
sőzsolcai GAMESZ.
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Programok:
Mese sarok
Babusgató
Szülő megőrző
Bábelőadás
VVerdák-derby - Játékos verseny gyereknek és játékos kedvű 
felnőtteknek. Hozd magaddal guruló járművedet, száguldj és nyerj!  
Játékmackó szépségverseny

Kísérőprogramok:
ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozás, 
bohóc, játék csere-bere

2022. május 28. 10.00 – 13.00

Felsőzsolca - Játszótér
(Árvízi emlékpark mellett)

Felsozsolcai
Gyereknap

A kiállítás kúrátora Papp Ferenc

A kiállítás 2022. június 28-ig látogatható

Köszöntőt mond Szarka Tamás polgármester

A kiállítást megnyitja Dr. Bodnár Mónika etnográfus

Közreműködik Maczkó Mária
Emerton- és Magyar Örökség-díjas énekművész

2022. május 5-én, csütörtökön délután 5 órakor 
a felsőzsolcai Bárczay-kastély földszinti kiállítótermében

S z e k e r e s E r z s é b e t
Magyar Örökség- és Pro Cultura Christiana-díjas textilművész 

harmadik felsőzsolcai kiállításának megnyitója

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 5 . 1 3 .

1 9 : 0 0  G Y E R M E K  T Á N C H Á Z

2 0 : 0 0  F E L N Ő T T  T Á N C H Á Z

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

 

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

Ö N K O R M Á N Y Z A T A  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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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.

Vászonfotó
készítés

13x18 cm-től
100x150 cm-es méretig

Bíbor fotólabor

Misko l c ,  Cent rum Áruház  f s z .
www.b ibor fo to labor .hu
Te l . :  46/320-800

Szolgáltatásaink:

Kedd-Péntek: 9-17
Szombat: 9-13

Vasárnap-Hétfő: Zárva

- Egyedi virágcsokrok megrendelésre
- Élő és művirágos kompozíciók 
- Rendezvények dekorálása
- Esküvői dekoráció
- Ajándéktárgyak 
- Összeültetések 
- Asztaldíszek

Nyitvatartás:

10% kedvezmény
Felhasználható: 2022.05.15-ig

Készpénzre nem váltható!

Gréta Virág és Ajándék
Felsőzsolca, Szent István 78. 2. üzlet (Vállalkozást Segítő Központ)
Tel.: 06 20 266 75 80
facebook.com/gretavirag02
Kövess minket facebookon az újdonságokért!


