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Címlapon
Idén is megrendezte családi rendezvényét az önkormányzat június 11-
én, a Rendezvények Háza Sportpályáján, ahol a már megszokott szín-
vonalas programokkal fogadták az érdeklődőket. Az aszfaltrajzverseny, 
a habparty, a rendőrségi, tűzoltóautó-bemutató és az ügyességi verse-
nyek mellett ugrálóvár, szelfi sarok, csillámtetoválás, arcfestés és büty-
kölde  várta a családokat.

Újabb fejlesztések a Felsőzsolcai Ipari Parkban 
Telephelyét bővíti az AXIÁL Kft.
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Ünnepélyes keretek között helyezték el a Felsőzsolcai  
Ipari Parkban működő AXIÁL Kft. új telephelyének alapkövét, mely  
kialakítása több mint háromhektáros területen valósul meg.

A beruházás során többek között kialakítanak műhelyterületet, lesz fejépü-
let eladótérrel, hidegraktár, fűtött alkatrészraktár,  MANAX géptároló, gép-
bemutató terület, mosó, és térkővel burkolnak továbbá közel hét ezer négy-
zetmétert – tájékoztatott Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. ügyvezető igazgatója.

Az alapkőletételen részt vett Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere, Har-
sányi Zsolt, Pintér Zsolt, az AXIÁL Kft. ügyvezető igazgatója és Mezei Gá-
bor, a kivitelező EMEL Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója, valamint a cég 
munkatársai, és a kivitelezők. Szarka Tamás elmondta: az ipari park egyes 
és kettes ütemében is komoly beruházások folynak jelenleg. A befektető 
cégek nemcsak az ipariadó-bevétel miatt fontosak, hanem munkahelyek 
teremtését és a helyi vállalkozások megerősítését is szolgálják, mellyel ked-
vező kihatásuk lehet a népesség alakulására is.

A védőnőket köszöntötték Felsőzsolcán 
Június 13-a védőnők napja, ez alkalomból köszönte meg Szarka Tamás a felső-
zsolcai védőnők munkáját a városháza dísztermében. A magyar védőnői szol-
gálat egyedülálló Európában, és Felsőzsolcán minden évben megemlékeznek 
e jeles napról. A városban három védőnő dolgozik, három körzetet látnak el.

„A gyermekek születése, az ő egészségük és fejlődésük a legfontosabb  
dolog az életünkben, mely érdekében védőnőink nélkülözhetetlen szolgála-
tot látnak el. A személyes kapcsolattartásért, törődésért köszönetet és elis-
merést érdemelnek és nem csak az év egy napján. Áldozatos munkájukhoz 
jó egészséget kívánok!” – köszöntötte a védőnőket városunk polgármestere.

A köszöntés alkalmával az is elhangzott, hogy az önkormányzat által június 
elején klimatizált Felsőzsolcai Egészségházban kényelmes munkakörnyezet 
várja a szakembereket és a pácienseket.

Arany minősítéssel gazdagodott a felsőzsolcai 
Rozmaring Népdalkör
A Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett bükkábrányi Találkozó 
és Verseny Elődöntő versenyéről arany minősítéssel tért haza a népdalkör 
– számolt be Várszeginé Kiss Katalin, a Zsolca Kulturális Egyesület vezetője.

A május 28-án megrendezett elődöntőre az önkormányzat által biztosított 
kisbusszal érkeztek. A versenyben tizenhárom csoport vett részt, a zsűri tag-
jai: Dr. Alföldy-Boruss István népzenekutató, a Magyar Rádió nyugalmazott 
zenei főszerkesztője; Dévai János népzenész, zenetanár, etnográfus, a Ma-
gyar Rádió népzenei szerkesztőségének nyugalmazott vezetője; és Koczka 
Andrea népzenetanár, népzenész, a Vass Lajos Népzenei Szövetség Vezető-
ségi tagja voltak.

A Rozmaring Népdalkör a fiatal karnagy, Szlávikné Komár Krisztina által  
tanított új dalcsokorral - Felcsiki csokorral - és egy Tardonai csokorral indult 
a versenyen, mely a népdalkör új tagjai számára az első komoly fellépés is 
volt egyben. A népdalkör bátorságát, akaratát és ügyszeretetét is díjazta a 
zsűri, aki arany minősítéssel jutalmazta az előadást. 

Bűnmegelőzési programon vettek részt a Felsőzsolcai Szent István  
Katolikus Általános Iskola diákjai.

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ család-és gyermekjóléti 
szolgálata és a B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Tanács közös program-
ján résztvevő gyermekek nehéz helyzetű, nagyrészt rossz szociális kö-
rülmények között nevelkedő roma fiatalok voltak, akik kérdéseikkel és 
visszajelzéseikkel aktívan vettek részt a bűncselekmények fajtáiról és a 
bűnelkövetés következményeiről szóló előadáson. 

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola felső tagozatos 
tanulói részére Nagy László, volt rendőrnyomozó tartott preventív célú 
interaktív előadást, melyben kitért az iskolán belüli erőszak megelőzé-
sére, illetve kivédésének megoldási lehetőségeire.

Bűnmegelőzési előadást tartottak
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Az eredményhirdetés időpontjáról később adunk tájékoztatást.

A részletes pályázati kiírás és nevezési lap letölthető
a www.felsozsolca.hu weboldalról!

- városunk értékei fotókon címmel

"FELSŐZSOLCA,
AHOGY ÉN LÁTOM"

Felsőzsolca Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet 

Újra Gingalló babakoncert
Vidám foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Ismét zenével ismerkedtek a gyermekek a Felsőzsolcai Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár Gingalló mesés babakoncertjén a Bárczay-kastély-
ban.

A könyvtár foglalkozásain belül működő Babusgató Baba-Mama Klub 
és a Reményi Ede Vonósnégyes a babakoncert sorozat szombati alkal-
mával egy újabb zenés, interaktív mesés játékra hívta a családokat.  
A 0-5 éves korosztály számára ismét lehetőséget biztosítottak a korai 
klasszikus zenével való találkozásra, hogy a zene felkeltse az érdek-
lődésüket, és saját tapasztalatokkal gazdagodjanak. Ez alkalommal a 
Három pillangó című mese mutatta meg, milyen erős az összetartozás 
ereje, és mi az a testvéri szeretet, ami még a nehézségeken is átsegít. 
A délelőtt folyamán felcsendültek Wolfgang Amadeus Mozart művei: 
D-dúr Divetimento I., III. tétele, a Kis éji zene I. II. tétele és az F-dúr 
Divetimento I. és III. tétele.

Véradás Felsőzsolcán
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 
immár évek óta segíti a Magyar Vöröskereszt  
véradással kapcsolatos munkáját. 

Az időpontok egyeztetésben, a lakosok  
értesítésben, a szórólapok, illetve plakátok 
kijuttatásában egyaránt szerepet vállalnak a 
dolgozók. 

Idén először, 2022. május 24-én huszon-
két felsőzsolcai lakos gondolta úgy, hogy  
véradásával hozzájárul beteg embertársaik  
gyógyulásához. 

Az esemény lebonyolítására a helyszint, mint 
rendszeresen, most is a Rendezvények Háza 
és annak dolgozói biztosították.

Mindenkinek köszönjük a kitartó munkát és a 
lelkes támogatást!
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Felsőzsolcán közös koszorúzásra gyűltek össze a Nemzeti Összetartozás 
Napján, az Összetartozás Emlékparkban tavaly felújított emlékműnél.  
Az esős időjárás miatt a tervezett megemlékezés elmaradt, de koszorúikat 
közösen helyezték el a megjelentek.

Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében Szarka Tamás polgármester és 
Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője, majd az önkormányzat 
intézményeinek vezetői és a civil szervezetek képviselői is elhelyezték az 
emlékezés virágait.

Szintén június 4-én, ahogyan a világon mindenhol, Felsőzsolcán is fellob-
bantak az összetartozást is szimbolizáló lángok. Az idei évben az Ukraj-
nában dúló háború miatt, annak mielőbbi befejezéséért ezek a lángok 
a Béke Tüzei is voltak. A felsőzsolcai sportpályán idén is Szarka Tamás  
polgármester gyújtotta meg az Összetartozás tüzét, aki beszédében  
kiemelte, határon túli testvértelepüléseink mindig számíthatnak ránk.  
A tűzgyújtást követően a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Nép-
dalkör adott műsort.

Nemzeti Összetartozás Napja Felsőzsolcán 
A békediktátum aláírásának 102. évfordulójára emlékeztek

Szarka Tamás polgármester köszöntője
Idén is elismerték pedagógusainkat

Gyereknap Felsőzsolcán  
Szórakoztató programokkal várták a gyerekeket

Mozgalmas gyereknapot szervezett az önkormányzat, melyre sok csa-
lád kilátogatott. A színes ugrálóvárak, kézművesfoglalkozások mellett 
izgalmas verdák derbyre és játékmackó szépségversenyre is jelent-
kezhettek a gyerekek.
Az új játszótér és az Árvízi Emlékpark területén a nap folyamán fellé-
pett a Palinta Társulat, míg a kisgyermekes családokat a Babusgató 
foglalkozás várta. A gyereknap alkalmából szervezett vetélkedők során 
értékes nyereményeket vihettek haza a résztvevők, emellett minden-
kit ajándékkal leptek meg. A rendezvény a KRUG Hungary Zrt., a Gló-
ria Party Team, a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány, Szarka Tamás  
polgármester, és az önkormányzat támogatásával valósult meg.

Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében köszöntötte a felsőzsol-
cai köznevelési intézményekben dolgozókat pedagógusnap alkal-
mából városunk polgármestere. 

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. Válto-
zó ünnep, minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük a 
köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. A pedagógusok a  
tudás mellett erkölcsi tudnivalókat is igyekeznek átadni a gondjaikra  
bízott gyermekek számára, ápolják lelküket, összetartó közössége-
ket formálnak és vezetnek.
Köszönjük kitartó munkájukat! 

Bordás Alex bronzérmes a mauythai vb-n
Május utolsó és június első napjaiban az U23-asok 71 kg-os IFMA muaythai 
világbajnoki küzdelmében szállt ringbe Bordás Alex az Egyesült Arab Emirá-
tusokban, ahol nagyot küzdve végül bronzérmet szerzett.

Az Abu Dhabiban rendezett világbajnokságon hétfőn lépett először ringbe a 
felsőzsolcai Bordás Alex, a diósgyőriek versenyzője. A nyitó, negyeddöntős 
mérkőzésén a portugál Goncalo Noitessel találkozott, aki ellen magabizto-
san harcolva mindhárom menetet megnyerve jutott tovább.

Az elődöntők sora szerdán következett, ahol a marokkói Abdelali Zahidi volt 
Bordás ellenfele. A mérkőzés egy igazi parázs ki-ki csatát hozott, aminek a 
végén Zahidi kezét emelték a magasba. Bordás Alex azonban nagyot küzdve 
így is egy fényesen csillogó bronzéremmel térhetett haza az emirátusokból, 
megjavítva az idei isztambuli kontinensviadalon elért helyezését. Az IFMA 
muaythai világbajnokságon a diósgyőriek szakosztályvezetője, Jászka Kriszti-
án is a helyszínről segítette Alexet és a magyar csapat többi tagját szövetségi 
kapitány helyettesként.
Forrás: dvtk.eu
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Fantasztikus eredményeket ért el a MEAFC – Felsőzsolca röplabda csapata
Bártfai Krisztiánnal, a csapat vezetőedzőjével beszélgettünk

Miskolcon született, de Felsőzsolcán is  
lakott, szoros a kötődése a várossal, ahogy 
a röplabdával is. Bár az egészségügyben  
helyezkedett el, 2021 májusában megalapítot-
ta Felsőzsolca első röplabda csapatát. Mesélne  
nekünk arról, milyen út vezetett ide? 

Már általános iskolában megismerkedtem 
a sportággal, amit nagyon gyorsan meg is 
szerettem. Jópár év kihagyás után újra visz-
szacsöppentem a sportághoz, mivel a  
nagyobbik fiam azzal jött haza iskolából, hogy 
röplabdázni szeretne. Ettől kezdve először szü-
lőként, aztán edzőként is aktív tagja lettem a 
MEAFC családnak.

Egy hónap próbaedzés után már látszott a  
fejlődés, de a Covid megnehezítette a dolgukat. 
Hogyan edzettek, mikor kezdhették el igazán a 
közös munkát? 

Mivel látszott az akarat és motiváltság a srácok-
ban, így még 2021 júniusában feltettem nekik a 
kérdést, mennyire gondolják komolyan. Én egy 
hónap edzés után láttam, ha tényleg beleadnak 
mindent, akkor nagy dolgokra képesek. A vála-
szuk az volt, hogy komolyan gondolják és nevez-
zünk a következő szezonra, így is történt. Mivel 
leigazolt játékosok, a Covid ellenére szeptember-
ben el tudtuk kezdeni az edzéseket.

Az őszi időszakban lendültek csak igazán bele, 
ennek meg is lett az eredménye. Mindössze hét 
hónap leforgása alatt, 2022 májusában harma-
dik helyezést értek el Kazincbarcikán, a Dunszt 
Ferenc U13 Országos Mini Bajnokság II. osztá-
lyának döntőjén. Minek köszönhető a siker? 
Mennyit edzenek a játékosok? Hány fő van 
most a csapatban? 

Húsz főre emelkedett a létszám. Heti készer  van 
edzésünk, amit a fiúk „ keveselnek”, de az ő kor-
osztályuk többel nem terhelhető még, és termé-
szetesen az iskolában is helyt kell állniuk tanul-
mányi eredmények terén.
Összesítve az első szezonban több, mint  
kétszáztizenöt óra edzés, szorgalom, motivált-
ság, kemény harcok, némi mérgelődés, örömök,  

mosolygás és egy gyorsan összecsiszolódott csa-
pat munkájának köszönhetően jött a szezonbe-
li siker és a döntőbe jutás, majd az országos 3. 
helyezés.

Milyen érmeket hoztak el a csapat megalakulá-
sa óta? Hol tartanak most?

U12 és U13-as korosztályban is indultunk.
Tizenhárom versenynapunk volt az első szezon-
ban. Öt bronz, két ezüst és öt aranyéremmel 
büszkélkedhetünk, ezen kívül az U13-as 9 csapa-
tos döntőbe bejutottunk és elhoztuk a bronzér-
met.

A gyerekek mellett most már a röplabdázni  
vágyó felnőtteket is várják, hiszen számukra is 
alakult egy csapat. Aki szeretne, milyen feltéte-
lekkel jelentkezhet? Mikor vannak edzések?

Igen, a szülők is kedvet kaptak és január közepé-
től már van fenőtt csapatunk is. Jelenleg heti két 
edzésük van. Ha valaki kedvet kap nálam jelent-
kezhet.

A sikereiket elnézve egyértelmű, hogy hatalmas 
a lelkesedés mind az ön, mind a csapat játéko-
sai részéről. Hogyan tudja a munkát összeegyez-
tetni az edzői feladatokkal? Mit csinál szabadi-
dejében? Miskolcon él, de mintha Felsőzsolcára 
járna haza, hogyan látja most Zsolcát? 

Szoros az időbeosztásom, de minden össze-
egyeztethető, csak szervezés kérdése. Nem sok 
szabadidővel rendelkezem, mivel három fiam 
van, mindegyikük sportol és rengeteg versenyre, 
fellépésre járunk. Többféle sportlehetőség van 
Zsolcán, így a terembérlési időpontokat is szoros 
egyeztetésekkel tudjuk összehozni, de a csarnok 
fenntartója és vezetősége ebben nagy segítsé-
günkre van. Felszerelés bővítésre lenne szükség 
helyileg, de a röplabda hírtelen robbant be Zsol-
ca életébe, így egyszerre mindent nem lehet, de 
már van igéretünk ilyen térű segítségre is.

Mik a terveik csapatszinten a jövőre nézve?

Szeptemberben indul a második szezonunk, 
ahol már két korosztályban U13 és U15- ben is 
indulunk. Kemény munka vár rám és a fiúkra is, 

mivel mindkét korosztállyal a legmagasabb  első 
osztályban indulunk. Én tudom, hogy a hozzáál-
lásukkal és képességeikkel első osztályban is jó 
eredményeink fognak születni.
Részemről, edzőként mindent meg fogok tenni, 
mint idáig, hogy fejlődjenek és nem utolsó sor-
ban egy jó hangulatú, motivált sikeres csapat 
legyünk.

Azok, akik szeretnék támogatni ezt a lendületes, 
energikus csapatot, hogyan tehetik ezt meg? 

A MEAFC próbál mindent megteremteni és meg-
adni az edzőknek és a gyermekeknek is. Minden 
srác pólót, szabadidőruhát, táskát kapott a szak-
osztálytól. Ingyen utaztatjuk őket a meccsekre, 
a meccsnapokon étkeztetjük őket, de ezen kívül 
szükség lenne még folyamatosan eszközökre, 
ami fejlesztené a technikájukat, dehát minden 
ugyebár pénzbe kerül.

Tehát bármikor várunk olyan sportszerető támo-
gatót, aki akár eszközberuházásban, akár anyagi 
támogatásban tud segíteni, amit természetesen 
szoros elszámolásban a csapatra költünk. 

Ami még fontos, hogy a 2022-2023-as  
szezonra keresünk névadó szponzort az NBI-es 
csapatunknak is!
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A Belügyminisztérium pályázata keretében Skatepark került kialakítás-
ra Felsőzsolcán. A régen várt közösségi teret a Factory Aréna bemu-
tatójával egybekötött átadás alkalmával vehették birtokba az extrém 
sportok felsőzsolcai szerelmesei. A 14,3 millió forintból megvalósult 
közösségi tér öt darab előre gyártott elemből áll, melyek az alépít-
mény elkészülte után kerültek telepítésre. 

A Skatepark tervezése és kivitelezése a helyi sportolók bevonásával, 
együttműködésével, a felhasználók igényeinek megfelelően került  
kialakításra – tájékoztatott Szarka Tamás polgármester, aki elmondta, 
bízik abban, hogy a kialakított pálya hozzájárul a város közlekedésbiz-
tonságának növeléséhez is az által, hogy a fiatalok nem a város köz-
útjain gyakorolnak, sportolnak, hanem a pálya biztonsági, használati 
szabályainak betartásával a megépített skateparkban. 

Az átadó ünnepségen Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képvi-
selője elmondta, Felsőzsolca fejlődése töretlen, és büszkék arra, hogy 
a városban ez a projekt is megvalósult.

A minden korosztály számára tartalmas, aktív és színvonalas kikapcso-
lódást nyújtó, fiatalok körében nagyon népszerű sportolási lehetőség 
gyakorlásához, ezentúl városunkban is adottak az infrastrukturális 
feltételek. A Bolyai János utca felől megközelíthető kézilabdapályával 
szemben elhelyezkedő 24 x 10,5 méteres alapterületű új skatepark 
április 1. és október 31. között, 9 órától 21 óráig, míg november 1. és 
március 31. között, 9 órától 18 óráig vehető igénybe a pályahaszná-
lati szabályok betartása mellett. Az új közösségi tér hivatalos átadása 
keretében kihasználva a jó időt egy hangulatos délutánt szerveztek, 
melyen bemutatót tartott a Factory Aréna. 
A rendezvény célja a jó hangulat volt, és az, hogy mindenki kipróbál-
hassa magát és az új skateparkot.

Átadták a felsőzsolcai Skateparkot
Kovács Anett beszámolója

Az önkormányzat harmadik alkalommal szervezett családi délutánt június 
elején a sportpálya területén. Az idei Családi forgatag a Csiribiri Együttes 
koncertjével vette kezdetét.

„Hiánypótló rendezvényként 2018-ban fogalmazódott meg az ötlet,  
melyet 2019. június 8-án, barátokkal közösen valósítottunk meg elsőként. 
Szerettem volna egy olyan programot, ahol a rég nem látott ismerősök, 
barátok találkozhatnak és nyugodtan beszélgethetnek, míg a gyermekeik 
biztonságban játszanak. Akkor a helyszín a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola udvara volt. Polgármesterként is célom volt, hogy ez 
a rendezvény beépüljön a város rendezvényeinek sorába, így amint a  
szabályok is engedték, 2021. augusztusban ismét megrendezésre került. 
Számunkra és a közösség számára is fontos, mert itt találkozhatnak a csa-
ládok és kapcsolatokat tudnak építeni. A nagy érdeklődésnek köszönhe-
tően kinőttük az eredeti helyszínt, így került át a forgatag a sportpálya 
területére, ahol ma is tartjuk.” – A már hagyományosnak számító 

rendezvényen így köszöntötte a vendégeket Szarka Tamás polgármester.
Ebben az évben is több százan regisztráltak a programokra, melyek az 
eddigiekhez hasonlóan ingyenesek voltak.
A koncertet követően a Bükk Közterület Támogató Alosztály bemutatója 
során lehetőség nyílt felszerelésük és fegyvereik megtekintésére, kipró-
bálására. A bátrabbak gépkarabéllyal is lőhettek, természetesen vaktöl-
tény használatával. A családok különböző programokon vehettek részt 
az arcfestéstől a kézműves foglalkozásig, de volt habparty, Pötyi bohóc 
lufiból hajtogatott ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek, a szelfi-
sarokban pedig közös képek készültek, amiket mindenki hazavihetett 
emlékül. Az önkormányzat vendéglátással is készült, amelyet a központi 
konyha dolgozói készítettek. A kísérőprogramok mellet a gyerekek külön-
böző versenyeken is kipróbálhatták magukat, így senki nem távozott üres  
kézzel a felsőzsolcai Családi forgatagról.

Családi forgatag a városban
Többszázan látogattak el a felsőzsolcai sportpályára
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Az Ünnepi Könyvhét alkalmából R. Simor Katalin írónőt látták ven-
dégül a Bárczay-kastélyban. Június 9-én országszerte kezdetét vette 
a 93. Ünnepi Könyvhét. Ilyenkor találkoznak az írók olvasóikkal, de 
nem hivatalosan, merev, ünnepi formában, hanem közvetlen beszél-
getések keretében mesélik el életüket, ismertetik munkájukat. Ez  
alkalommal az óvodások és iskolások sem maradtak program nélkül. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda diákjai meg-
ismerkedtek a könyvtár történetével az ókortól napjainkig. Megtud-
ták, hogy az emberiség és a technika fejlődésével hogyan változtak a 
könyvtárak funkciói, milyenek voltak az első könyvek, miként változ-
tak az információhordozók az agyagtábláktól az e-papírig. 

A játékos foglalkozás után a „Könyvkalandra fel!” öt állomásos  
interaktív vetélkedőn vettek részt a gyerekek, melynek II. fordulóját 
ősszel tervezzük megtartani. Pénteken a Felsőzsolcai Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodásai „A hétmérföldes csizma utasai” – drámajáték a 
könyvtárban – című programon vettek részt.

A felnőttek R. Simor Katalin írónő életébe kaptak betekintést Mátyás 
Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Igazgatóságának megyei igazgatójának közreműködésével. Az ünne-
pélyes rendezvényt Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere 
nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, milyen fontos az olvasás 
megszerettetése, amiben a könyvtárak központi szerepet vállalnak, 
és büszke arra, hogy a városban közel harmincezer kötetes, jól fel-
szerelt, barátságos könyvtár várja az olvasni szerető könyvbarátokat. 
R. Simor Katalin újságíró, népművelő, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság módszertani referense mesélt a gye-
rekkoráról, családjáról, gyermekeiről, színész szüleiről, a színház és a 
színjátszás szeretetéről. Beszélt arról, hogy mit jelent számára az írás. 

Újságírói tevékenysége eredményeként 2011-ben megjelent a cikkei-
ből, illetve önéletrajzi írásaiból összeállított „Elmondom magamnak” 
című könyve, 2015-ben pedig színész szüleiről írta-szerkesztette „A 
játék emléke” című kötetet. Az író-olvasó találkozó keretében mind-
két könyve bemutatásra került. 

Az est színházi hangulatát a Csomasz Tóth Kálmán Református Alap-
fokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének növendékei 
biztosították hangszeres játékukkal, míg a bemutatott könyvekből 
Farkas Tünde könyvtárvezető olvasott fel.

Ünnepi Könyvhét
Író-olvasó találkozó R. Simor Katalinnal  

Ballagások Felsőzsolcán

Hatvankét ballagó diák búcsúzott az általános iskolai tanulmá-
nyainak befejezését követően június közepén. Mindkét iskolában 
emléklapot és tollat adott át a diákoknak a város polgármestere.

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola ballagási  
ünnepsége 16 órakor kezdődött. A tizennégy ballagó diák műso-
rát követően Felsőzsolca polgármestere köszöntőjében életükhöz 
további sikereket kívánt és megköszönte a pedagógusok munká-
ját. A köszöntő után az önkormányzat nevében emléklapot és tol-
lat adott át a ballagók részére. Putz József igazgató beszédét Deli 
Lajos plébános ballagókhoz idézett gondolatai követték. Az ün-
nepségen átadásra kerültek az iskola és az érsekség ajándékai is.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda ballagása 
17 órakor vette kezdetét a ballagási ünnepi istentisztelettel. A bal-
lagók műsorát követően Szarka Tamás polgármester megköszön-
te a negyvennyolc diák közösségért végzett munkáját, 

a rendezvényeken való közreműködésüket, színvonalas műsora-
ikat, majd további életükhöz sok boldogságot és sikert kívánva  
átadta az önkormányzat ajándékát. Nagy György igazgató beszédét 
követően kiosztásra kerültek az iskola ajándékai, és a hagyomány 
szerint személyesen szólt minden ballagó diákhoz, kívánva sok  
sikert részükre az élet minden területén. A rendezvényen, szintén 
a hagyomány szerint, tanáraik adták át a diákok részére útravaló-
ként szánt idézeteiket.
Akik Felsőzsolcán élnek kötődnek és kötődni is fognak váro-
sunkhoz. A sikeres felvételi, majd az újabb diákévek után a  
város visszavárja a frissen végzett szakembereket – fogalmazott a 
polgármester, aki mindkét iskolában átadta a képviselő-testület 
által adományozott, kiváló tanulmányi eredményért járó százezer 
forintot.
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Régi jó hagyomány éledt fel újra a Bárczay-kastély falai  
között.  A Sajó-parti Nemzeti Estek újabb epizódjaként vendé-
günk Rudolf Mihály, DLA Ybl-, Kós Károly- és Pro Architectu-
ra-díjas építész, Felsőzsolca egykori főépítésze volt. 

Rudolf Mihály 1955. június 26-án született Szekszárdon.  
A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a  Buda-
pesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán folytatta tanul-
mányait, 1979-ben diplomázott. Egy ideig a Bercsényi 28-30 
című építész újság főszerkesztőjeként tevékenykedett, négy 
évtizede meghatározó alakja a magyar építészetnek. 

Rudolf Mihály a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft.  
vezető építésze, amely a Hadas Műterem Kft. mellett 2008-
ban alakult. Lakó- és középületek tervezésével, műemlék épü-
letek felújítási terveinek készítésével, közterületek rendezésé-
vel foglalkoznak. Jelentős munkáik például az Avas részletes 
rendezési terve, a Diósgyőri vár környékének rendezési terve, 
az újjáépült Deszkatemplom belsőépítészete, a Füzéri vár  
rekonstrukciója és még sorolhatnánk hosszasan a megvalósult 
álmokat.

A találkozó a felsőzsolcaiak számára azáltal bírt nagy jelen-
tőséggel, mert Rudolf Mihály 2003–2010 között Felsőzsolca  
város főépítésze volt, záró feladata az árvízi újjáépítés, amiért 
több díjat, kitüntetést kapott.

Az ő tervei alapján épült meg a jelenlegi Városháza, és szintén 
az ő nevéhez fűződik a Bárczay- kastély épületének 2001. évi 
rekonstrukciója, új funkcióknak való megfeleltetése, a könyv-
tár belsőépítészeti munkái. Az est során Rudolf Mihály mesélt  
tanulmányairól, az induló évekről, szakmai kiteljesedésről.

A négy évtized munkája számos szakmai elismerést nyert el, 
2001-ben Miskolc város nívódíját kapta, 2002-ben Alkotói  
díjat, 2003-ban városépítési díjat, 2004-ben Ybl épíészeti  
díjat. 2016-ban Pro Architectura díjat kapott. 2012-től a  
Magyar Művészeti Akadémia, 2016-tól az MMA Műemléki  
Bizottságának tagja.

Azt mondják, minden kezdet nehéz, és a fiatal építészek élete 
sem indult zökkenőmentesen. 
Pályáját az ÉSZAKTERV-nél kezdte, friss diplomásként 
sokszor míves, apró házakat rajzolt. Ekkor készült a har-
sányi ravatalozó, a felsőzsolcai városháza, a hejőcsabai  
református parókia, a gibárti kápolnaépület terve. Több 
kollégájával együtt a Győri-kapuba, az úgynevezett Kol-
lektív házba költözhettek. Értékes, tartalmas emberi kap-
csolatokat alakítottak ki, jó szellemi, szakmai és emberi  
közösséget alkottak. Papp Ferenc is itt ismerte meg őket.  
Rudolf Mihály hozta látogatóba először Felsőzsolcára a Muzsi-
kás együttest, majd később Sebestyén Mártát.  

A beszélgetés során szó volt a szakmai munka szépségeiről, 
nehézségeiről, kihívásokról, az elvárásoknak megfelelésről, 
vagy éppen a meg nem alkuvás miatti elutasításról. Az építész 
a jövőnek dolgozik, maradandót alkot. A rajzasztal fölé hajlik, 
de szeme előtt a következő generációk élete bontakozik ki: sza-
bad teret nyit, vagy határokat, korlátokat szab az életünkhöz. 

Érdekes beszélgetéssel gyorsan fut az idő, sok mondanivaló 
maradt még a jelenlévőkben, ezért azzal búcsúztunk a ven-
dégtől és a moderátortól, hogy visszatérnek még ide, és foly-
tatjuk a beszélgetést.

"Kőhalom álott, most büszke vár"
A Sajó-parti Nemzeti Estek vendége Rudolf Mihály, városunk korábbi főépítésze volt
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Gyermekhét az óvodákban
Vidáman teltek a napok a legkisebbek számára

Egy gyermek boldog mosolyához, önfeledt kacagásához, ártatlanul csodál-
kozó tekintetéhez nincs is fogható. Talán pont ezekkel a szavakkal lehet 
legjobban jellemezni az óvodánkban megrendezésre kerülő gyermekhe-
tünket. Ezeken a napokon sok színes programmal leptük meg csemetéin-
ket, akik minden programból kivették részüket. 

Csodálattal, néha ámulattal, de a legtöbbször boldog kacagással, sikonga-
tással jutalmazták a számukra oly izgalmas és érdekes előadásokat, játéko-
kat. Az első napon az Utazó Planetárium mese előadásán ismerkedhettek 
meg a gyerekek az őket körülvevő világgal, ami igazodott életkorukhoz és 
érdeklődésükhöz. Egy óriás lufiba bekuckózva, szájtátva figyelték a törté-
netet, amely egy szempillantás alatt elrepítette őket egy izgalmas mese-
beli világba. Második napunkon Molnár Orsi énekes érkezett hozzánk, egy  
nagyon mozgalmas és önfeledt szórakozást nyújtó koncerttel. 

A gyermekeket táncra csalogató előadó rendkívül jól értette az ovisok 
nyelvét, egyből megtalálta a hozzájuk vezető utat, így minden gyermek 
szívesen utánozta mozdulatait. Nagyon jó buli kerekedett ezen a napsüté-
ses délelőttön. Harmadik napunkon, bár az időjárás megviccelt minket, de 
nem fogott ki rajtunk, hiszen bent is megrendeztük a gyermekek számára 
tervezett zenés tornát, akadálypályát, papírsárkány készítését – számolt 
be Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagintéz-
ményében is megrendezésre került a gyerekhét, melyen izgalmas progra-
mokkal várták a gyerekeket – tette közzé közösségi oldalán az intézmény. 
Volt ugrálóvár, traktor, rendőrautó, sok-sok buborék. Készültek kitűzők, 
csillámtetoválások. A hét programjai között szerepelt továbbá a közleke-
dés biztonsági nap, arcfestés, fagyizás és a Bozsik focin való részvétel is.

Idén is lesz diákmunka 
Indul a jelentkezés az önkormányzati helyekre 

Évek óta várják a diákokat a Polgármesteri Hivatalban a nyári hónapok-
ban diákmunkára. A tanulók támogató pozícióba kerülnek, adminisztráci-
ós feladatokat látnak el. Ez nagy segítséget jelent a dolgozóknak, főleg a 
nyári szabadságolás idején.

Az önkormányzati intézmények helyei hamar betelnek. A 16 és 25 
év közötti, nappali tagozatos tanulóknak - közvetítést kérőként a 
lakó, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál - a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályánál kell  
regisztrálniuk, ha itt szeretnének dolgozni. A jelentkezéshez szükség 
van a személyes okmányaikra, valamint érvényes diákigazolványukra, 
vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor  
kiadott iskolalátogatási igazolásra.

„Az előző évekhez hasonlóan nyáron két hónapban, két turnusban  
fogadunk diákokat. Természetesen nemcsak az önkormányzat épületé-
ben, hanem az önkormányzati rendszeren belül, tehát a közösségi ház-
ban és könyvtárban, a szociális, illetve a nevelési-oktatási intézményeink-
ben dolgozhatnak azok a diákok, akik az előzetes regisztrációt követően 
jelentkeznek hozzánk. A diákok így megtapasztalhatják, hogy milyen, 
amikor mindennap be kell jönni dolgozni és koncentrálni kell. Szinte min-
den munkakör népszerű a fiatalok körében, igazán nyitottak mindenféle 
tevékenységgel kapcsolatban.” – nyilatkozta Szarka Tamás polgármester.

A programban való részvétel feltétele:
A regisztrációt követően a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársainál lehet 
jelentkezni a Vállakozás Segítő Központban (Felsőzsolca, Szent István u. 
78.), várhatóan a 2022. július 4-15., július 18-29. és 2022. augusztus 1-19. 
időszakokra.
Mindhárom turnus esetén napi hat órában foglalkoztatja az önkormány-
zat a diákokat.

Egy diák idén is csak egy turnusra jelentkezhet, annak érdekében, hogy 
minél több fiatal lehetőséget kapjon a munkavállalásra.
A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget 
nem igénylő munkakör esetében 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figye-
lembe. Tört hónap esetén időarányos bérezés jár.

2022-ben minden eddiginél inkább megéri munkába állniuk a fiatalok-
nak, hiszen amellett, hogy a minimálbér emelésével a nyáron elérhető 
jövedelmük is nő, és a 25 év alattiak szja-mentességének köszönhetően 
még több pénzt vihetnek haza, munkatapasztalatot szereznek, és megis-
merhetik milyen egy új közösségben dolgozni.
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2022. július 30. szombat 19.00 óra
a Bárczay-kastély udvarán 

(Felsőzsolca, Szent István u. 2.)

Szervező: Felsőzsolca Város Önkormányzata

polgármester

Kastély Koncert

Közösségi
szalonnasütés

Szervező: Felsőzsolca Város Önkormányzata

polgármester

ZSOLCA
BÖRZE

Felsőzsolcán a Rendezvények Háza 
udvarán (Felsőzsolca, Sport u. 1.)

A börze területén kizárólag a 
felsőzsolcai lakosoknak van 
lehetőségük gyermekeik használt és új 
tanszereit, kinőtt ruháit, megunt 
játékait, könyveit értékesíteni.

RegisRegisztráció / asztalfoglalás
2022. július 13-án 16 óráig:
Személyesen a Rendez-
vények Házában, vagy a
06 46/613-029 telefonszámon. 

Az árusítás ingyenes,
helyek korlátozott számban
állnak állnak rendelkezésre.

Használt és új termékek
eladása - cseréje!
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HIRDETÉS         11. OLDAL
HIRDETÉS          12. OLDAL

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!

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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