
Felsőzsolca Város Önkormányzata "A 
legszebb virágos kert" címmel hir-
det pályázatot. A versenyre minden 
olyan jelentkezőt szeretettel várnak, 
aki örömmel virágosítja környezetét.

Változatos rendezvényekkel ünne-
pelték Felsőzsolca várossá avatásá-
nak 25. évfordulóját. Koncertekkel, 
színpadi programokkal, főzőverseny-
nyel várták az érdeklődőket.
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Címlapon
Idén ünnepeljük Felsőzsolca várossá avatásának 25. évfordulóját.  
A jubileumi évforduló alkalmából nagyszabású, három napos rendez-
vénysorozattal készültek a szervezők. Színpadi programokkal, főzőver-
sennyel, vásári forgataggal és nagy koncertekkel kedveskedtek a ren-
dezvényre látogatóknak. A jubileumi eseményről ezen mellékletünkben 
részletesen beszámolunk. 

Duplájára emelte a középiskolások támogatását az önkormányzat 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata idén kétszeresére növelte a középfokú okta-
tási intézményben tanuló diákok támogatásának összegét – tájékoztat Szarka 
Tamás polgármester.

A Felsőzsolcán 2022. január 1. napján, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező 9-12. évfolyamot sikeresen befejezett középiskolai bizonyít-
ványt – eredeti, vagy hiteles másolatot – bemutató középiskolásokat 10.000,- 
Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Önkormányzat.

A támogatás összegét a támogatásban részesülő, a szülő, vagy egyéb  
meghatalmazott az arra jogosult gyermek középiskolai bizonyítványának és lak-
címkártyájának – eredeti vagy hiteles másolat – bemutatása mellett veheti át 
a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti pénztárában, a Felsőzsolca, Szent 
István u. 20. szám alatt, a kijelölt időpontokban. Amennyiben nem a gyermek 
veszi át a támogatást, úgy a pénz felvételéért jelentkező saját személyi igazolvá-
nyára és lakcímkártyájára is szükség van a támogatás átvételéhez. 

A kifizetés időpontjai: 2022. augusztus 8., hétfő, 10:00 - 12:00, augusztus 9., 
kedd, 13:00 - 15:00, augusztus 10., szerda, 9:00 – 16:00, augusztus 11., csütörtök, 10:00 - 12:00, augusztus 12., péntek, 8:00 - 11:00. 
Pótkifizetés időpontjai: 2022. szeptember 19., hétfő, 10:00 - 12:00, szeptember 21., szerda, 8:00 - 16:00, szeptember 28., szerda, 8:00 - 16:00.
A pótkifizetés időpontja jogvesztő.

Molnár Józsefnét köszöntötték 
kilencvenedik születésnapja alkalmából 
Molnár Józsefné Gizike néni születése óta felsőzsolcai lakos. Férje haláláig, 
több mint hatvan évig éltek boldog házasságban, mely idő alatt családot 
alapítottak és főkönyvelő helyettesként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.  
A mai napig szereti a kertet, melyet minden nap művel, virágot ültet és  
locsol, hasznosan eltöltve idejét. Kilencvenedik születésnapját családi kör-
ben, gyermekei, unokái és hat dédunokája körében ünnepelte. 

Az ünnepeltet Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere és Hogya 
Zsolt alpolgármester köszöntötte, illetve átadták részére Magyarország  
Kormánya és Felsőzsolca Város Önkormányzata emléklapját.
Isten éltesse Gizike nénit!

Már megrendelhető a jubileumi emlékérme
Felsőzsolca Város Önkormányzata, Felsőzsolca várossá avatásának 25. évfor-
dulója alkalmából névre szóló érmét készíttet. Az emlékérme a polgármes-
teri hivatal titkárságán rendelhető meg.

Felsőzsolca Város Önkormányzata, a Felsőzsolca várossá avatásának 25. 
évfordulója alkalmából kibocsájtott névre szóló érme által olyan emléket 
szeretne adni az igénylőknek, mely egyedi, máshol nem beszerezhető és  
kimondottan a jubileumi ünnep alkalmából készül.
Az ezüst érmék 42,5 mm nagyságúak, az érme egyik oldalán középen a váro-
si címer, a peremén a” Felsőzsolca várossá avatásának 25. évfordulója alkal-
mából” felirat látható, míg hátoldalára az érme tulajdonosának neve kerül. 
Az érmét a jeles alkalomból Halasi Csilla szobrászművész tervezte és készíti, 
ezt követően díszdobozban kerül átadásra az igénylő részére.

Az ezüstből készült érmék egységesen 50.000 Ft / db áron vásárolhatóak 
meg. Bővebb információ a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 
06/46 613-000-ás telefonszámon kérhető.
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„A legszebb virágos kert ” 

Nyári kavalkád 
a felsőzsolcai óvodában A nyári szünet javában tart, ám az óvodás korú gyermekeket továbbra is 

várják az intézmények. 

Sok programmal és meglepetéssel indították a nyarat a Felsőzsolcai Nap-
közi Otthonos Óvodában. Az intézmények felváltva tartanak nyitva, bizto-
sítva az ügyeletet a gyermekek számára. Ezekben a hetekben sokat vannak 
a levegőn a gyerekek, a felfrissülést a vízpermetes csúszda és párakapu 
biztosítja számukra – tájékoztatott Mag Zsolt Sándorné óvodavezető. 

Minden nap vidám programok várják a gyerekeket. Az Ákom - Bákom báb-
csoport, Csillagszemű juhász című előadása alkalmával egy izgalmas fel-
dolgozást láthattak, a Buborék Show során pedig színpompás buborékok,  
bámulatos trükkök bemutatásával keltette fel és tartotta fenn figyelmüket 
az előadó. A gyönyörű időt kihasználva kirándulásokat szerveztek az óvoda 
több csoportja részére a Vadasparkba és Szilvásváradra is.

Volt olyan csoport, amely közös főzésre vagy szalonnasütésre hívta a  
szülőket, ennek során beszélgethettek, ismerkedhettek, míg a gyerekek 
felszabadultan játszottak. A hét Habpartyval zárult az óvoda udvarán, 
biztosítva a felejthetetlen élményt adó habos fürdőt és a jó hangulatot a 
gyermekek részére.

Második alkalommal várták 
a lakosságot a Zsolca Börzén

Július 15-én másodjára várták az érdeklődőket 
a Zsolca Börzén a Rendezvények Háza udvarán.  
A felsőzsolcai lakosok részére játékok, ruhák, 
használt és új termékek eladására, cseréjére 
biztosított lehetőséget az önkormányzat. 
Az árusítás iránt, melyhez a helyet és az aszta-
lokat ingyenesen biztosította az önkormányzat, 
idén is nagy igény mutatkozott.

Új közlekedési tükör segíti a 
biztonságos közelekedést
A Kossuth és Dózsa György utca keresztező-
désében közlekedési tükröt helyezett ki az ön-
kormányzat. Ez a tükör a baleset megelőzés 
szempontjából fontos, hiszen növelheti a közle-
kedésbiztonságot az érintett kereszteződésben. 
A biztonságos és balesetmentes közlekedés 
érdekében felhívják a figyelmet a közúti köz-
lekedés szabályainak betartására a jelzőtáblák 
figyelembevételével. 
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Idén száz fő vett részt az önkormányzat által szervezett programon.  
Ez alkalommal is érkeztek családok és baráti társaságok, akik-
nek a sütés mellett játékra is lehetőségük nyílt a sportpályán.  

A szalonnasütésen résztvevők számára a sütéshez nélkülözhetet-
len szalonnát, kenyeret, valamint zöldségeket az önkormányzat 
biztosította, de természetesen a batyus jellegét is megőrizte a 
rendezvény, hiszen aki a hagyományos ízek mellett más ízekre is 
vágyott, az most is hozott magával kolbászt, salátát és süteményt. 

A szabadtéri főzőhely bérelhető, így azt egyénileg is bárki igénybe 
veheti. Bővebb információ: www.felsozsolca.hu
Találkozzunk jövőre is!

Közösséget épít az 
önkormányzati szalonnasütés

Semmelweis Nap és Közszolgálati 
Tisztviselők Napja

A köztisztviselőket és az egészségügyben dolgozókat köszöntötte  
városunk polgármestere.

Július első napján a köztisztviselőket és az egészségügyben dolgozó-
kat is ünnepeljük.

Az önkormányzat nevében Szarka Tamás polgármester köszöntötte 
az egészségügyben dolgozókat, megköszönve áldozatos munkáju-
kat. Szakmaiságuk elismeréseként az önkormányzat megteremti, 
és folyamatosan biztosítja színvonalas munkájuk hátterét, kiemelt  
figyelmet fordítva az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére.  
Ennek keretében az elmúlt hónapban megvalósult az egészségház 
klimatizálása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a gyógyításban elért si-
kereik mindennaposak legyenek.

Köszönetét fejezte ki munkatársai részére is, akik hozzájárulnak a 
polgármesteri hivatal lakosságot segítő feladatainak ellátásához.

2022. augusztus 20.  9:00 óra
Felsőzsolca Rendezvények Háza Sportpálya 

Az Együtt- Egymásért “Péntek 17” egyesület
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

a II. LECSÓFESZTIVÁLRA.

Lecsófőzésre nevezés:
A A főzőversenyre családok, baráti társaságok,

munkahelyi közösségek jelentkezését várjuk 2022. augusztus 15.-ig.
Jelentkezés és bővebb információkérés telefonon, illetve e-mailen.

30/9551-387 (Bukovenszki István), 30/9825-998 (Vantal János)
vagy pentek17egyesulet@gmail.com 

 

Programok:
     “ébresztő” aerobik bemelegítés               Lecsó főzőverseny
  Gyermek aszfalt rajz verseny                 Házaspárok ügyességi versenye
  Habparti, Cukorágyú            Vidám programok

      A délelőtt folyamán a jó hangulatról az AGYAGBANDA zenekar gondoskodik
Fellép a GENERÁTOR együttes

  
    Kísérő programok:  ugrálóvár, csúszda, lángos, vattacukor, popcorn, kürtőskalács

  
A rendezvény Felsőzsolca Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

Szervező: Együtt Egymásért „Péntek 17„ Egyesület
Fővédnök: Szarka Tamás polgármester

II. FelsőzsolcaiLECSÓFESZTIVÁL

A rendezvényen való részvétel
regisztrációhoz kötött,
melyet a fenti elérhetőségeken lehet megtenni!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Vízosztás 
Felsőzsolcán
A kánikulára való tekintettel 
Felsőzsolca Város polgármeste-
re palackozott ásványvíz osztá-
sát rendelte el.

"A vízosztással szeretnénk fel-
hívni lakosságunk figyelmét 
arra, hogy lehetőleg ilyen me-
legben, különösen a betegek, 
ne tartózkodjanak a napon, 
illetve jobban figyeljünk a csa-
ládtagjainkra, szomszédaink-
ra, különösen a gyerekekre és 
idősekre. Remélem, hogy ez a 
figyelemfelhívás célhoz ér és 
jobban figyelünk majd egymás-
ra." – mondta Szarka Tamás.

A szénsavas és szénsavmentes 
ásványvizet az Önkormányzati 
Rendészet munkatársai és a 
diákmunkások kínálták a város-
ban közlekedőknek, a víz osztá-
sánál Szarka Tamás polgármes-
ter is közreműködött.
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Könyvtári tábor

Idén is nagy az érdeklődés az önkormányzati táborok iránt. A Nyári 
Könyvtári Tábor turnusaiban ez alkalommal is aktívan tölthették idejü-
ket a résztvevő gyerekek.
Felsőzsolca Város Önkormányzata nyári táborai keretén belül június 
utolsó és július első hetében, a már hagyománnyá vált Nyári Könyvtári 
Tábor két turnusába várták a gyerekeket.

A sokszínű programok között mindenki talált kedvére valót. A mű-
vészetek iránt érdeklődők megismerkedtek a bunraku bábokkal a  
Cogito Művészeti Iskola és a Hámori Waldorf Iskola bábjáték tanszakos 
növendékeinek előadásában. A Miskolci Galériában megtekintették az 
Illusztrációs kiállítást, amelyet követően a Színészmúzeumban a Cso-
damalom Bábszínház harminc éves évfordulójára rendezett kiállításán 
bábokat készíthettek. A gyerekeknek lehetőségük nyílt megismerkedni 
a Miskolci Nemzeti Színház történetével, híres színészeivel, miközben 
jelmezekbe bújva színészekké válhattak. Részt vettek drámajátékok-
ban, a Herman Ottó Múzeum Pannon-tenger kiállítóépületében pedig 
a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében az Őserdei ösvényeken 
a bükkábrányi mocsárciprus-erdővel és korával ismerkedtek meg, mi-
közben megtekintették az állandó földtörténeti és őslénytani kiállítást. 
Mindkét turnusban ellátogattak a Hortobágyra, ahol megtekinthették az  
országban egyedül álló Madárkórházat. A kirándulások alkalmával talál-

kozhattak Néróval, a beszélő hollóval, csónakáztak a Hortobágy folyón, 
majd a Hortobágyi Vadasparkban néhány őshonos állatot is láthattak.
A táborok ideje alatt a résztvevő gyerekek megismerkedtek az agyag-
gal. Különböző technikákat sajátíthattak el, melyekkel agyagtáblákat 
és agyagedényeket, valamint a kézművesfoglalkozáson gólyát, fecskét,  
illetve marionett technikával madarakat is készítettek.

Az Ünnepi Könyvhétről ismert játékos foglalkozások során megtudták, 
hogy milyenek voltak az első könyvek, milyen írásmóddal írtak a kü-
lönböző korokban, hogyan változtak az információhordozók az agyag-
tábláktól napjainkig. A „Könyvkalandra fel!” interaktív könyvtári vetél-
kedőn játékos formában kerültek közelebb a könyvtárhoz, betekintést 
nyerve a világ, és Magyarország nagy könyvtáraiba. A II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegében a könyvtár-
buszt is megnézték. A hét folyamán készített tárgyakból „Kisművész” 
kiállítás nyílt a Bárczay-kastélyban, amit a szülők is megtekinthettek.

Ugyan a könyvtári tábor két turnusa véget ért, ám augusztusban  
további színes programokkal várják a gyerekeket a Felsőzsolca Város 
Önkormányzata által szervezett sport és kreatív táborokba, valamint 
továbbra is várják az érdeklődő gyerekeket és családokat a könyvtár 
családi programjai.

„TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ” 

Máger Ágnes többszörös nívódíjas, Kondor Béla díjas festőművész  
nyitotta meg 2022. július 7-én, 17 órakor Angi István képzőművész  
kiállítását a Bárczay-kastélyban.

Az elismert művész megnyitójában mesélt arról, hogy több mint húsz 
éve találkozott először Angi Istvánnal a Gömörszőlősi Képzőművészeti 
Alkotótábor szervezőjeként. 

A fiatal erdélyi alkotó művészi életútját végigkísérve, mentorként támo-
gatta szakmai fejlődését. Nagy örömére szolgál, hogy ezen a kiállításon 
a kiállított festményeknek köszönhetően láthatóvá válik a képzőművész 
alkotói sokszínűsége, hiszen a fafaragások mellett itt a művész festmé-
nyei kerülnek a fókuszba.

Angi István munkáit erős kolorizmus, dinamikus ecsetkezelés és miszti-
kus őserő jellemzi. A kiállításmegnyitóra a művész családja, rokonai és 
ismerősei mellett a képzőművészet iránt érdeklődő felsőzsolcai lako-
sok, valamint a Gömörszőlősi Alkotótábor résztvevői közül is érkeztek. 
A különleges élményhez Czakó Péter és Novák Írisz szaxofonművészek 
is hozzájárultak, a Francois Devienne: Duók című művéből előadott 
részletekkel.

Angi István képzőművész kiállítása augusztus 31-ig látogatható a felső-
zsolcai Bárczay-kastély Közösségi termében.
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25. Felsőzsolcai Városnapok

Ebben az évben ünnepeljük Felsőzsolca várossá avatásának 25.  
évfordulóját. A településsel kapcsolatos első írásos dokumentum 
1280-ból származik, de az ásatások során előkerült leletek, tárgyi  
emlékek egyértelműen bizonyítják, hogy már a honfoglalás előtti 
évezredekben is éltek itt emberek. Napjainkban Felsőzsolca Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye tizedik legnépesebb városa. Bár az  
elmúlt két évben az önkormányzat által hagyományosan megrende-
zett „Városnap” a járványhelyzet miatti szabályozások okán elmaradt, 
idén ismét megrendezésre került június utolsó hétvégéjén, méghozzá 
egy három napos rendezvénysorozat keretében.

A jubileumi évforduló alkalmából nagyszabású rendezvénysorozattal 
készültek a szervezők. A három napos rendezvény első napján, júni-
us 24-én, az Ünnepi testületi ülésre és az azt követő hangversenyre 
várták az érdeklődőket a Rendezvények Házába, míg június 25-26-án, 
színpadi programokkal, főzőversennyel, vásári forgataggal és nagy 
koncertekkel kedveskedtek a rendezvényre látogatóknak. 

Ünnepi testületi ülés 
A rendezvény első napján, pénteken a Rendezvények házába várták 
a vendégeket, ahol hosszú idő után újra közösen ünnepelhetett a  
lakosság. Az ünnepi ülést megnyitva Szarka Tamás polgármester 
majd Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője mondta el 
ünnepi beszédét.

"Egy ember életében huszonöt év nagy idő, a gyermekből felnőt-
té válás időszaka. Így van ez egy város életében is, még fiatal, de 
sok új pluszfeladattal kell megbirkóznia. Ugyanakkor a várossá  
válással számos lehetőség is megnyílt a település előtt. A hetve-
nes-nyolcvanas évektől egyre gyarapodott a lakosság, és a fejleszté-
sek száma is nőtt. Az eltelt évtizedekben a környék egyik legélhetőbb 
kisvárosa lett Felsőzsolca.  A 2010-es árvíz mélypont volt a település 
életében, de már akkor is megmutatkozott az az összetartás, ami 
ma is jellemzi a lakosságot. Ezt erősítik a közösségi programok és a  

színes kulturális élet, ami nagyban köszönhető a civil szervezetek-
nek." – mondta Szarka Tamás polgármester ünnepi beszédében.

Nem sokkal Csöbör Katalin megválasztása után volt a hatalmas árvíz, 
melyet követően kétszáz lakóházat építettek újjá, és megerősítették a 
gátrendszert. "Felsőzsolca azóta is töretlenül fejlődik, és ehhez igyek-
szem minden segítséget megadni. Még ha nehéz idők is járnak, a  
településen élők optimistán tekinthetnek a jövőbe."  – mondta Csö-
bör Katalin országgyűlési képviselő, majd a díjak és kitüntetések  
átadásához gratulálva hozzátette, hogy ő maga is a város díszpolgára, 
ami számára megtiszteltetés. 

Az eseményen sor került a kitüntető címek és díjak átadására. Orosz 
Mária, a városban élő és munkálkodó tanító Pedagógiai díjat vett át 
Szarka Tamás polgármestertől. A több mint harminc éves Zsolca Tánc-
együttes részére Közösségi munkáért díjat ítélt a képviselő-testület. 
A harmincöt éves Rozmaring Népdalkör pedig Pro Urbe díj részese 
lehetett. Nagy Miklósnak a város díszpolgári címét adományozták. A 
posztumusz díjat a volt felsőzsolcai pedagógus hozzátartozói vették 
át. - A város kitüntetettjeiről a melléklet további részeiben olvashat-
nak.

Az est során az ünnepi műsort Béres Timea énekművész, és Ko-
vács Gábor operaénekes színesítette. A felsőzsolcai énekesnő, lírai  
szoprán számos nyelven, különböző műfajokban énekel: kamaraze-
ne, oratórium, opera, operett egyaránt hallható repertoárjában.

Kovács Gábor az elmúlt időszakban számos helyen lépett fel Olasz-
országban, különböző rangos fesztiválokon. Magyarországon jelenleg 
Coopera nevű társulatával a Bánk bán c. produkcióban Ottó szerepét 
személyesíti meg, illetve a LantArt produkció szervezésében a Mária 
evangéliuma rockoperával járják az országot. Augusztusban a Debre-
ceni játékok és a tokaji Fesztiválkatlan szabadtéri színpadán is látható 
lesz. 
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A sokszínű közösségek városa Felsőzsolca, amely 
testvértelepüléseivel is aktív, jó kapcsolatot ápol. 
Ezt megerősítve az ünnepi eseményen a testvér-
települési megállapodások megújító aláírására is 
sor került a jubiláló városokkal. 

Négy határon túli magyarok lakta településsel 
erősítették meg eddig is jól működő kapcsola-
tukat. A városnapi rendezvénysorozatot meg-
nyitó ünnepi ülésen Királyhelmec, Korláthelmec,  
Magyarkanizsa és Nyikómalomfalva delegációi is 
részt vettek.

A kitüntetések átadását követően az együttmű-
ködési megállapodások megerősítésére is sor 
került, így Felsőzsolca és Korláthelmec tíz éves, 
Felsőzsolca és Magyarkanizsa tizenöt éves, Felső-
zsolca és Királyhelmec tizenhét éves, Felsőzsolca 
és Nyikómalomfalva tizennyolc éves kapcsolata 
alkalmából újabb nyilatkozatokat írtak alá a felek 
az együttműködés meghosszabbítására és meg-
erősítésére. 

„Településeink hidat építenek egymás között.” – méltatta a testvé-
városi kapcsolatokat Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere, aki 
megköszönte az együttműködést, a barátságot, és azt, hogy közö-
sen ünnepelhettünk. A Farkaslakáról és Nyikómalomfalváról érke-
ző Kovács Lehel polgármester és delegációja megköszönte a több 
mint harminc éve - a települések között - tartó baráti kapcsolatot, 
a kárpátaljai Korláthelmec elöljárója, Tóth Éva pedig az ünnepsé-
gen szót kérve megköszönte Felsőzsolca városa és Szarka Tamás 
polgármester támogatását, amelyet a háború kitörése óta nyújtott 
számukra. Annak ellenére is, hogy személyesen eddig nem ismer-
ték egymást. Hosszú idő után vált lehetségessé, hogy ismét szemé-
lyesen találkozzanak Felsőzsolca testvértelepüléseinek képviselői. 
A Felsőzsolcai Városnapok ideje alatt új lendületet kaptak a nem-

zetközi kapcsolatok. Az együttműködések erősítése mellett a bará-
ti kapcsolatok ápolása is kiemelt szerepet kapott az eseményen. A 
rendezvény végén a Reményi Ede Kamarazenekar hangversenyét 
élvezhette a közönség. A hangverseny keretében fellépett, Varga  
Bálint, aki felsőzsolcaiként a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja, és 
aki kürtön játszott darabjával kápráztatta el a közönséget. A résztvevő 
delegációkat és városunk lakosait a rendezvény végén a város tortá-
jával köszöntötték. Az ünnepi ülésen közreműködött a Csomasz Brass 
Band Felsőzsolca.

Hétvégén benépesült a Rendezvények Háza - sportpálya, hiszen itt 
tartották meg a nagy városnapi rendezvényeket.
Szombaton színes programokkal folytatódott a 25. Felsőzsolcai  
Városnapok. A lakosság részére meghirdetett főzőverseny 9 órakor 
vette kezdetét. A csapatok „Poklos töltöttkáposztát” készítettek a  
város egykori ikonikus éttermére utalva. Az elkészített ételeket Lipták 
László, a DVTK konyhafőnöke, Mesterszakács, Szakács mester, Dulai 
Norbert Schnitta Sámuel díjas éttermi mester, a Park Hotel vezetője; 
Dicsuk Péterné, a Napoli Ristorante & Pizzeria vezetője és Dr. Kakas 
Zoltán zsűrizte.

Délelőtt a labdarúgást kedvelőket a Felsőzsolca - Királyhelmec öreg-
fiúk mérkőzés várta, a kicsiket pedig gyermekprogramok, melyek  
keretében a Magyar Népmese Színház hozta el az Aranyszőrű  
bárányt, majd a Vidám Manók zenekar mozgatta meg a gyerekeket.  
A délelőtti gyermekprogramok a melegre való tekintettel a Rendez-
vények Házában kerültek megrendezésre. A hagyományokhoz híven 
12 órakor közös koszorúzásra került sor az Összetartozás Emlékpark-
ban, ahol a rendezvényre érkezett testvértelepülések vezetői és  
Felsőzsolca Város vezetése helyezték el az emlékezés virágait.
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A színpadi programokat 13:30-kor Szabó Ger-
gely, a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Közgyű-
lés alelnöke és Szarka Tamás, Felsőzsolca Város  
polgármestere nyitotta meg. „Ha valaki dicsé-
ri a sajátját, akkor büszke arra, ahol él, büszke 
arra, amilyen része ennek a közösségnek. Én azt  
látom, hogy itt mindenki büszke, mindenki jól 
érzi magát, mindenki szereti azt mondani, hogy 
én felsőzsolcai vagyok. Bárhová kerül a világban, 
jó szívvel, elismerően, büszkeséggel a lelkében és 
a szívében tudja kimondani, hogy én felsőzsol-
cai vagyok. Én azt kívánom önöknek, hogy ez az 
együvé tartozás, ez a büszkeség érzés, nagyon so-
káig tartson ki, adják át a gyermekeiknek; gyara-
podjon, növekedjen ez a közösség lélekben, szív-
ben, hazaszeretetben, és természetesen anyagi 
javakban.” – mondta Szabó Gergely alelnök. 

Itt került sor a főzőverseny győzteseinek kihir-
detésére és a nyeremények átadására. Az első 
három helyezett nyereményeinek átadását kö-
vetően, a különdíjak is átadásra kerültek, így egy 
csapat sem távozott üres kézzel. Mindezek után 
átadták a Föld Napja alkalmából hirdetett pályá-
zat nyereményeit, valamint az Öregfiúk mérkőzés 
résztvevői részére, az erre az alkalomra készítte-
tett kerámiaérmeket.

Egymást váltották a fellépők

A színpadi programok a magyarkanizsai Harmonika Barátok Egye-
sületének fellépésével kezdődtek. Az egyesület Európa számos 
országa után lépett színpadra Felsőzsolcán. Ezt követően a korlát-
helmeci Gazda Miklós, valamint a felsőzsolcai kulturális csopor-
tok, óvodák és iskolák színesítették a programot. Felléptek: a Pro 
Urbe díjban részesült Rozmaring Népdalkör, a Közösségi munkáért 
díjat kapott Zsolca Táncegyüttes, a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör, a 
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és a Szent Miklós Görögka-
tolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagóvodájának csoportjai, 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, és a Csomasz Tóth 
Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagin-
tézményének diákjai.

17.00 órától a felsőzsolcai Generátor Zenekar egy órás koncert-
je biztosított szórakozási lehetőséget a résztvevőknek, majd 
18:30-tól a Casi Cubanos Latin tánc show fokozta az egyébként is  
forró hangulatot. Fellépésük alkalmával a tánctanításba kicsiket és  
nagyokat is bevontak. 
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Az esti órákban Rony, és az Abba Sisters fellépései kapcsán nosztalgi-
ázhatott a közönség. A Mamma Mia filmek zenéire sokan táncoltak. 

A napot 21.00-tól a Vegas Show Band fergeteges koncertje zárta. A 
húsz éve működő, széles repertoárt - hazai és külföldi slágereket – 
játszó zenekar minden korosztály számára biztosította a szórakozást. 
A több mint háromórás koncert ideje alatt egyforma lendülettel és 
tökéletesen előadott dalokkal, hamar a közönség szívébe lopták ma-
gukat. Fantasztikus éjszakába nyúló utcabált varázsoltak a helyszínre.
Idén új helyszínen, igényes és magas színvonalú programokkal várták 
az érdeklődőket, melyek összeállításakor minden korosztályra gon-
doltak a szervezők.

Felsőzsolca kultúraszerető város, mely mellett a városvezetés is  
elkötelezett. "Nagyon fontos, hogy olyan méltó közeget biztosítsunk 
a kultúra szereplőinek, és a rendezvényeken résztvevő fiataloknak, 
családoknak, valamint az idősebb korosztálynak, hogy mindenki 
megtalálja azt, amire vágyik. A méltó közeg – a színvonalas progra-
mokon túl – az infrastruktúra fejlesztését is jelenti, ami idén nagy 
mértékben zajlott. Az utóbbi időben felújításra kerültek közösségi 
színtereink, így a Rendezvények Háza és a hozzá tartozó sportkomp-
lexum is, melyek közművei, különösen az energiaellátás tekintetében 

nagyon elavultak voltak. Ezek a korszerűsítések elengedhetetlenek 
a közösségépítő rendezvényeink megvalósításához" – nyilatkozta  
Szarka Tamás polgármester. 

Jelentős mecenatúra
Az önkormányzat nem maradt egyedül a pénzügyi háttér megterem-
tésében, hiszen számos vállalkozás is az ügy mellé állt. A 25. Felső-
zsolcai Városnapokat támogatta a Miskolc Autó, a HUN-THERM Con-
sulting Kft., a Kurmai Kft., a Borsod Agroker Zrt., és a KRUG Hungary 
Kft. – tette hozzá Szarka Tamás. 

Koncertekből vasárnap sem volt hiány 

Vasárnap sem maradtak fellépők és programok nélkül a 25. Felsőzso-
cai Városnapokra látogatók. A számos kísérő program mellett táncház 
várta az érdeklődőket. A Zsolca Táncegyüttes tagjaival a filagória alatt 
táncolhattak gyerekek és felnőttek. Koncertekből sem volt hiány, 
18.00 órától az idén tizedik születésnapját ünneplő SkyFanatic lépett 
színpadra, 20 órától pedig hazánk egyik legnépszerűbb formációja a 
Follow The Flow nagykoncertje zárta a háromnapos rendezvényso-
rozatot. 

A rendezvény szervezői és fellépői nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a szórakozás és öröm legyen a meghatározó a városban, és ah-
hoz, hogy feltöltődve, élményekkel telve távozzanak a résztvevők. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy több ezren vettek részt a 25. 
Felsőzsolcai Városnapokon.
Isten Éltessen Felsőzsolca!
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Orosz Gáborné 1974-ben született, Miskolcon.  A felsőzsolcai 1. sz. 
Általános Iskola (később Szent István Általános Iskola) ének-zene 
tagozatos osztályában kezdte iskolai tanulmányait. A középiskolát 
Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnázium szintén ének-zene tagozatán 
végezte. A tanítói hivatást választva sikeres felvételi vizsgát tett a 
sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, 1992-ben. Diplomát 
1995-ben szerzett.
Gyermekkora óta nagyon erős érzelmekkel kötődött szülővárosá-
hoz, Felsőzsolcához. Szeret itt lenni, jó érzéssel vesz részt a tele-
pülés életében. Aktív néptáncosként tagja volt a Zsolca Táncegyüt-
tesnek, így már középiskolás kora óta részese lett a község (később 
város) ünnepi rendezvényeinek. A főiskola után, frissdiplomásként 
tanítóként dolgozott a felsőzsolcai Szent István Általános Iskolá-
ban. A munka mellett létrehozta az iskolában a néptánccsoportot, 
mely a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás csoportját adta. Éveken 
keresztül meghívott vendége volt a Törökországban megrendezett 
Nemzetközi Néptánc-fesztiválnak.
1996-ban házasságot kötött Orosz Gáborral. Két gyermekük szüle-
tett, Balázs és Nóra.

A muzsika, az élő népzene és a magyar folklór iránti szeretet szívdob-
banásként épült be az egész család életébe. Miután a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület a városunkban létrehozta a Kazinczy  
Ferenc Református Általános Iskolát, sikerrel pályázott tanítói ál-
láshelyre. Az iskolában létrehozott egy gyermekkórust és a Csicser-
gő énekegyüttest. Mindkét formációval eljutottak a Vajdaságban, 
Magyarkanizsán megrendezett Nemzetközi Gyermekfesztiválra, 
ahol 2017-ben és 2018-ban is megnyerték a kategória döntőjét.

Szívügyének tekinti, hogy jelen legyenek a helyi református gyüle-
kezet életében is. 2016-tól rendezi és szervezi vezetői támogatá-
sával és munkatársai segítségével az "Ifjúság, gyöngykoszorú... ” 

elnevezésű, református iskolák számára hirdetett népdaléneklési 
versenyt. Mindig is azt érezte, hogy valamit tennie kell a tanítás 
mellett, és a zenében találta meg azt, amivel pluszértéket adhat. 

Az általa szervezett, mára hagyománnyá vált, s immár városi ren-
dezvénnyé nőtt karácsonyi koncerten, és az adventi gyertyagyúj-
táson évről évre nagy lelkesedéssel vesz részt a református iskola 
gyermekkórusával és a tantestület tagjaiból álló énekkarral. 

Férjével közösen létrehozta a Metrum zenekart, mely a városi 
rendezvényeken több alkalommal, sikerrel szerepelt. Mostanában 
egy új formációval, a La Barriere jazz-zenekar énekeseként lép 
színpadra alkalmanként. 
Fontosnak tartja az „Élethosszig” tartó tanulást, nemrég fejezte 
be a Sárospataki Református Akadémia közösségszervező, illetve 
közoktatás-vezetői szakán tanulmányait.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospatakon tartja 
minden évben egyik nyári táborát, melynek fő szervezője. A felső-
zsolcai gyermekek is jó pár éve járnak ide, idén ötven gyermeket 
vitt táborozni városunkból.

Az iskolában az a célja, hogy a gyerekek minél több műfajt meg-
ismerjenek, a népzenétől a könnyűzenéig. A kisdiákok nem kizá-
rólag azt, de sok magyar népdalt énekelnek, melyek határokon 
átívelő kultúrát nyitnak számukra, hiszen erdélyi, vajdasági vagy 
éppen felvidéki dalok is kerülnek a repertoárba.

A tantestület kiváló, a pedagógus kollégákkal közösen felnőtté-
nekkart is szerveztek, akikkel ugyanúgy rendszeres fellépői a város 
rendezvényeinek, mint a gyerekek. A műsort mindig az alkalom-
hoz illően állítja össze, melyben segítsége is van. A pedagógusi 
munka, az ének tanítása, a muzsikálás, valamint a közösségi élet 
szervezése fontos része az életének.

Orosz Gáborné
2022-ben Felsőzsolca város Orosz Gáborné részére Pedagógiai díjat adományozott
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Zsolca Táncegyüttes 
2022-ben Felsőzsolca város „Közösségi munkáért díjat” adományozott a Zsolca Táncegyüttesnek

Oroszné Baksay Sára és Orosz László, az együttes vezetői vehették 
át az elismerést.

Nem csupán szórakozás
Több mint három évtizedes a felsőzsolcai néptáncegyüttes – írta 
Nagy-Hankó Krisztina

A néptáncegyüttes 1989 márciusában alakult lelkes fiatalok csa-
patából. Azóta is töretlenül működik, immár több mint harminc 
éve. Az alapítók olyan helyi fiatalok voltak, akik előtte formációs 
tánccsoportot alkottak. Az együttes első vezetői a környezetünk-
ben megtalálható hagyományokat, fellelhető táncokat állították 
színpadra. Feladatuknak tartják a magyar nép táncainak széles 
körben történő megismerését, megismertetését, határainkon be-
lül és túl, illetve a velünk élő nemzetiségek táncainak bemutatá-
sát. Az együttes koreográfiái híven tükrözik azokat a tradíciókat, 
melyek a paraszti hagyomány útján, annak megőrző és megter-
mékenyítő hatásának eredményeként jöttek létre az évszázadok 
folyamán.

A több mint három évtized alatt számos rendezvényen, verse-
nyen, külföldi úton képviselte a táncegyüttes Magyarországot és 
Felsőzsolca városát. 2017 őszén Csehországban, Prágában méret-
tetett meg az együttes egy nemzetközi táncversenyen, ahol ka-
tegóriájában első helyezett lett. Hazánkban a csepeli Authentica 
Néptánctalálkozón első alkalommal különdíjas, majd a következő 
évben megosztott első helyezett lett a csoport. Az évtizedek során 
sikerült az együttesnek több néprajzi területről viseleteket besze-
rezni, illetve varratni, ami nemcsak látványban, hanem szakmailag 
is hozzájárult az együttes fejlődéséhez. Értékes és hasznos kapcso-
latot alakított ki és ápol a csoport más együttesekkel, szerveze-
tekkel.

Jubileumot ünnepeltek

2019 októberében az együttes egy nagyszabású gálaműsorral ün-
nepelte fennállásának 30. évfordulóját. Immáron hagyománnyá 
vált, hogy ötévente közönség előtt ünnepli születésnapját nem-
csak a jelenlegi, hanem régi, visszatérő táncosokkal, alapító tagok-
kal együtt. Az együttes elmúlt éveiben nagy hangsúlyt fektetett 
az utánpótlás felnevelésére, amely most is működik több óvodás 
csoportban.
A Zsolca Táncegyüttes jelenlegi művészeti vezetője Orosz László, 
aki hat éve dolgozik az együttes élén. Jövőbeli céljaik a szakmai 
munka színvonalának emelése, vendégkoreográfusok meghívásá-
val, szakmai zsűri előtt való megmérettetéssel, minősítéssel. A tán-
cosok számára a néptánc nem csupán hasznos időtöltés és hobbi, 
hanem életforma, barátság, utazás, szórakozás, szórakoztatás.

Sokat dolgoznak azon, hogy szakmailag felkészültek legyenek, va-
lamint hogy a próbáik minél változatosabban teljenek. Ezért igye-
keznek külsős szakembereket bevonni a munkába, melyben nagy 
segítséget nyújt több éve a Csoóri Sándor Alap támogatása. Mivel 
a fellépések és a próbák hétvégi alkalmak, valamint ünnepnapo-
kon vannak, így össze kell egyeztetni a családdal és barátokkal töl-
tött órákat, hogy minden teendőre minőségi időt tudjanak szánni 
– emelte ki a művészeti vezető. 

Viszi a város jó hírét a Zsolca Táncegyüttes 

A szakmában is jegyzik a nemcsak a megyében, de országos szin-
ten is ismert táncegyüttes sikereit. 
Hat éve a Zsolca Táncegyüttes művészeti vezetőt keresett, ekkor 
került a csoport élére Orosz László. A felesége, Oroszné Baksay 
Sára először táncosként csatlakozott, de pár hónappal később fel-
kérést kapott az együttes mögött álló egyesület elnöki pozíciójára. 
Középfokú tanulmányait a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolá-
ban végezte, majd a Magyar Táncművészeti Egyetemre járt, ahol 
alapszakon táncos- és próbavezető-, valamint mesterszakon tánc-
pedagógus-diplomát szerzett – mondta Orosz László. A néptánc 
mellett több táncstílussal is megismerkedett. Fiatal kora óta jelen 
van az amatőr néptáncmozgalomban, korábban a Szabolcs Nép-
táncegyüttesben tevékenykedett. 

Felelősségteljes hobbi 

A csapat táncosai is főállásban dolgoznak vagy tanulnak, ugyan-
akkor ez egy kis család, amely szeret együtt lenni. Akkor is, ha ez 
néha lemondásokkal jár. De ezeken az alkalmakon viszik a város és 
az együttes hírnevét – tette hozzá Oroszné Baksay Sára, az egye-
sület elnöke. 
Nemcsak felsőzsolcai, de miskolci és Miskolc környéki táncosok 
is vannak a csoportban. Az utánpótlás, a legkisebbek túlnyomó 
részben helyiek. Természetesen ez nemcsak művészeti csoport, 
hanem egy közösség is egyben – hangsúlyozta az elnök. Rendsze-
resen szerveznek kirándulásokat, utazásokat, közös sütögetése-
ket. Legutóbb az új Néprajzi Múzeumot nézték meg, és előkészítés 
alatt áll egy erdélyi út is. 

Jelenleg a csoport létszáma huszonkét fő, és nemrégiben született 
az együttes leendő huszonharmadik tagja, akinek apukája és anyu-
kája is az együttes táncosa. Lehet hozzájuk csatlakozni. 

Mindenkit szeretettel várnak a szombat esti próbáikra 16–99 éves 
korig, ahogyan utánpótláscsoportjuk is várja Török-Varga Eszter 
Zita vezetésével az óvodás- és kisiskoláskorú gyerekeket.
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A Rozmaring Népdalkör 1990-ben alakult Rozmaring Női Kar  
néven kilenc dalolni szerető zsolcai asszony részvételével, Kun Attiláné  
vezetésével a több mint 100 éves zsolcai daloló hagyományokat köve-
tő Nyugdíjas Férfi Népdalkórus nyomában. 

Az azóta eltelt harminckét év vezetői, szervezői munkájának köszön-
hetően mindkét kórus ma is él és virul. Sőt, a Rozmaring alapító tagjai 
közül hárman ma is a csoportban énekelnek.

A karvezetők juttatták el a csoportot sok szakmai megmérettetésre, 
ahol az évek során kilenc arany, két ezüst, és két bronz díjat szereztek. 
2001 óta, a Sóváriné Barta Katalin alapította Zsolca Kulturális Egye-
sület gondoskodik a Népdalkör működési feltételeinek biztosításáról, 
a szervezési feladatok elvégzéséről, pályázatok készítéséről. Jelenleg 
Várszeginé Kiss Katalin látja el a feladatokat az egyesület elnökeként.

Hitvallásuk: „a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.” – az idézet Kodály Zoltántól származik.
Nemzeti kultúránk ápolását a népdalok megismerése, megismerteté-
se jelenti elsősorban számukra, amit rendszeres helyi és egyéb tele-
püléseken tartott rendezvények során valósítanak meg. A harminckét 
év alatt 66 aktív énekes több mint 40 településen nyújtott maga és a 
közönség számára értékes népzenei élményeket.

A Népdalkör közösségi munkája, településünkön betöltött szerepe a 
nemzeti és egyéb kulturális rendezvények szervezésében, színesítésé-
ben is jelen van, ilyen például az Idősek karácsonya. 
Hagyományokat teremtettek az évek során (Szüreti felvonulás, Advent 
a téren, Szilveszteri, Farsangi-bál), és az utóbbi évek rendezvényeire 
is jó szívvel emlékezhetünk: „Jót, s jól!”, Az őszi napsugár ereje, című 
esemény, amelyen nem csak az énekesek, hanem minden helyi nyug-
díjas megmutathatta, milyen hobbival tölti szabadidejét, az Én és a 
Kisöcsém”, a ”Kodály-est”, „Népzene és Néptánc Gála”, Dalostalálkozó, 
melyek célja a különböző korosztályok együttes szórakoztatása volt. 
Megújulásuk folyamatos, lokálpatrióta érték.

Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör

Pro Urbe díjat kapott a felsőzsolcai csoport – írta Nagy-Hankó Krisz-

tina

Több mint harminckét éve töretlen sikereik titka a helyi közösség ereje 
és a mindig jól megválasztott vezetőik. Idén májusban már a tizedik 
arany minősítését is megkapta a népdalkör. A Felsőzsolcai Rozmaring 
Népdalkör Pro Urbe díjas lett az idén. Az elismerést a felsőzsolcai 
jubileumi városnapon adták át az immár harminckét éves karnak. A 
megalakulása óta hetven helybéli volt már aktív tagja a népdalkörnek.

Hat karvezető szakmaisága

Jelenleg huszonketten vannak, két férfi taggal vegyes karként működ-
nek. Sok civil szervezetnek célzott pályázaton vesznek részt, de az ön-
kormányzat is támogatja őket. Nemrégiben kaptak új egységes fehér 
blúzt fellépéseikhez – mesélte büszkén Várszeginé Kiss Katalin, a Zsol-
ca Kulturális Egyesület és a Rozmaring népdalkör vezetője.

Fennállása óta hat karvezető, javarészt felsőzsolcai szakemberek 
gondoskodtak arról, hogy az általuk képviselt szakmaisággal, egyéni 
koncepciókkal színesítve változatos repertoárral rendelkezzen a nép-
dalkör – hangoztatta Katalin. Jelenlegi szakmai vezetőjük, Szlávikné 
Komár Krisztina fiatal népdalos karnagyként tavaly ősztől irányítja 
a dalkört. Az évek során különböző szakmai megmérettetéseken 9 
arany-, 2 ezüst-, 2 bronzdíjat szereztek. Idén májusban pedig a tizedik 
arany minősítést is megkapták – emelte ki a vezető.

Nem pihennek, szerveznek

Rendszerint a Bárczay-kastélyban szoktak próbálni hetente egyszer.  
Aktivitásuk teszi vonzóvá a város lakói számára a hozzájuk való csat-
lakozást. Folyamatosan megújulnak, és lokálpatrióta értékteremtő 
munkát végeznek, ezért is tarthatták érdemesnek őket a díjra – mond-
ta Katalin. Most is készülnek valamire: Felsőzsolca város 25 éves jubi-
leumához kapcsolódóan népzene-néptánc gálát rendeznek szeptem-
ber 10-én, „25 éves városunk élő népzenei hagyományai” címmel, 
ahol változatos, színes programmal és fellépőkkel mutatják majd be a 
települési hagyományőrzést.

Rozmaring Népdalkör 
2022-ben Felsőzsolca város PRO URBE díjat adományozott a Rozmaring Népdalkör részére
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Nagy Miklós Felsőzsolcán született 1919. október 4-én. Az elemi iskolát itt 
végezte a Görögkatolikus Iskolában, majd Gyöngyösön, a Katolikus Mező-
gazdasági Középiskolában szerzett érettségit. Tanulmányi eredményének 
köszönhetően felvételt nyert a Debreceni Gazdasági Akadémiára. Éppen 
csak elkezdte tanulmányait, a háború felülírta minden tervét: behívták 
katonának. Harckocsizó egység parancsnokaként, zászlós-karpaszomá-
nyos rangjelzéssel vezette egységét. Hazafias elhivatottsággal abban a 
hitben harcoltak, hogy a trianoni tragédia után a jövő jobbra fordul, és 
visszatérnek az elcsatolt magyar területek.

Nagy Miklós hitt a jövőben, hitt a 
családban, így még katonakorában 
megnősült. 1944. májusában felesé-
gül vette Sagáth Ágnest, aki szintén 
Felsőzsolcán született és itt is ne-
velkedett. A történelem eseményei  
néhány hónap múlva minden tervü-
ket tragédiák sorozatává változtatták.  
A háború elsodorta őket egymástól. A 
fiatal férj zászlóalját továbbvezényel-
ték nyugat felé, az ifjú asszonynak pe-
dig egy felvidéki posta irányítása volt 
a feladata. 
A háborúból mindketten betegen tér-

tek haza, a legnagyobb tragédiát pedig az jelentette, hogy felesége szülei 
egy orosz támadásban szörnyethaltak. A közös életet Sajópálfalán, egy 
szerény, egyszobás tanítói lakásban kezdték újra. Nagy Miklós a tanítás, 
iskolai oktatómunka mellett elvégezte Egerben a földrajz — biológia sza-
kot, tanári diplomát szerzett. Számára az oktatómunka mellett a diákok 
nevelése és a keresztény szellemiség átadása is fontos feladat volt.

Az 1950-es évek elején visszahívták Felsőzsolcára tanítani. Örömmel jött, 
és feleségével együtt küzdelmes, nehéz munkával házat építettek a Szent 
István utca 17. szám alatti telken. Az ötvenes, hatvanas évek azonban 
nemcsak fizikailag voltak nehezek. Lelkileg is megviselte, amit ezekben az 
időkben a tanárokra rákényszerítettek. Azt egy katolikus ember nehezen 
tudta elviselni, feldolgozni. 1956. október 23-án felcsillant a remény a 
változásra. A helyi közösségek megválasztották a Munkástanács elnöké-
nek. Nagy nyomás súlya alatt kellett meghoznia minden döntést. Megy-
győzőereje, tekintélye közrejátszott abban, hogy a népharag nem fordult 
a helyi kommunisták ellen, itt nem történtek szélsőséges esetek, nem 
voltak kirívó áldozatok. 

A forradalom leverése után a büntetés nem maradt el. Nagy Miklóst állá-
sából elbocsátották, megbélyegezték. Klerikális, ötvenhatos magyarként 
„nem bízhatták rá a jövő nemzedék tanítását, nevelését”. Egy ideig a Fo-
nodában segédmunkásként dolgozott. Később visszahelyezték állásába, 
de a bélyeg a rendszerváltásig megmaradt.

Munkássága sokrétű. Az iskolai munkájában alapos és sokoldalú volt.  
Vezetett modellező szakkört, a FISZ kertben (Falusi Ifjúsági Szövetkezet) 
példaértékű tangazdaságot valósított meg rengeteg munkával, szaktu-
dással. Később az iskola gyakorlókertjében zöldség-, gyümölcstermelés, 
kisállatgondozás terén adta át tudását a tanulóknak. Egy időben a kul-
túrotthon vezetését is rábízták. Szerény lehetőségek között, de nagy lel-
kesedéssel végezte ezt a munkát is.

Az ötvenes években ő volt az első könyvtáros Felsőzsolcán. 1964 táján 
színjátszókört, jazz-zenekart, és néptánccsoportot szervezett, és a kör-
nyező településeken fellépésekre vitte őket. Minden tevékenységén át-
sugárzott magyarsága, hazaszeretete, szaktudása. A mellőzés nem vette 
el hitét, nem törte meg jellemét.

Nagy Miklós tanár urat egykori igazgatója, Zámborszki József az 1967. jú-
niusában kelt minősítő jegyzőkönyvében így jellemezte:
„Szakmailag a legnagyszerűbb pedagógus, rendkívüli szervezőkészséggel, 
konstruktív képzelettel és fáradhatatlan végrehajtással. A munkához való 
viszony ragyogó példaképe, melyért általános elismerés illeti. Emberi 
magatartása, magas szintű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültsége 
már túlnőtt iskolánkon. Az általa vezetett munkacsoportok munkamorál-
ja példa nélkül álló. Emellett minden közösségi rendezvény aktív részese. 
Magasabb szervek részére is sok munkát végez, ma még kevés társadalmi 
megbecsüléssel... ”

Egy pedagógus munkájának legnagyobb elismerését az jelenti, ha tanít-
ványai évek, évtizedek múlva is tisztelettel és hálásan tudnak emlékezni 
és köszönetet mondani az együtt töltött évekért. Közel ötven év, amit 
aktív tanárként Felsőzsolcán töltött. És ez nem kis idő. Nyugdíjas évei is 
aktívan teltek. Üvegházat épített, fóliasátorban paprikát, paradicsomot 
termelt. Kedvelt időtöltése volt a méhészkedés. Ezekben a munkákban 
is kikérték tanácsát egykori tanítványai, és ő szívesen segített, adott szak-
mai tanácsot és gyakorlati segítséget.

Vatamány Albert esperes úr a görögkatolikus egyházhoz hívta, várta a 
kántori teendők ellátására. Bár a görög liturgikus dallamok pontos elsajá-
títása sok gyakorlást, tanulást kívánt tőle, ennek is örömmel tett eleget. 
A felkérés pedig, hogy térjen vissza a diákokhoz, mint hittantanár, újabb 
kihívást jelentett számára.

Az első szabad önkormányzati választáson 44 induló jelölt közül előkelő 
helyen került be a Képviselő-testületbe Fehér Attila polgármestersége 
idején. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke lett. Markánsan képvisel-
te azokat az eszméket, elveket, amelyekért vállalta ezt a felelősségteljes 
tevékenységet. Komoly szerepe volt abban, hogy a görögkatolikus egyház 
visszaigényelte korábbi iskoláját óvodai célra, mely jelenleg bölcsőde is.

Egy kérése volt csak a maga számára a jó Isten felé: „Ha mennem kell, 
segíts át minél hamarabb a Te világodba Uram!” Aki méltó rá, megadatik 
neki. 1998. február 5-én délután egy megbeszélésről tért haza a parókiá-
ról. Néhány perc múlva átlépett az örök világba. 

Temetésén a papok piros miseruhában — a húsvéti feltámadás színében 
— végezték a gyászszertartást. Elment egy igaz magyar, de amíg emléke-
zünk rá, itt él közöttünk.

Nagy Miklós, Felsőzsolca Város Díszpolgára 
A posztomusz díjat a hozzátartozók részére Szarka Tamás polgármester adta át
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Hőségriasztás!
Mire figyeljünk?
A hőségriasztás elrendelése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
által az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján tör-
ténik. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi kö-
zéphőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy 
meghaladja a 27 Celsius-fokot.

A tartós hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél 
okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekon-
centrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, 
valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. 

Ügyeljünk a nyári időszakban a fokozott vízfogyasztásra! Lehetőség 
szerint 11:00 és 15:00 óra között ne tartózkodjunk a napon, a bőrün-
ket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen. 
Sose hagyjunk gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen 
időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmér-
séklete. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, 
hívja a 112-es segélyhívó számot. Ne hagyjunk az autóban fertőtle-
nítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek is meggyulladhatnak a 
nagy melegben. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált 
helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai 
munkát.

A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például mun-
kavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az 
állapotban a magas testhőmérséklet károsíthatja a sejteket és a 
hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életve-
szélyes állapot is kialakulhat. A kánikulában futni, kerékpározni csak 
a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra mellett 
dönt, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi kutaknál, hűt-
se csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját.

Diákként dolgozni, diákként adózni 
A nyári munkát vállaló diákok a köztehervi-
selés szempontjából felnőttnek számítanak. 
Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövet-
kezeten keresztül vállalt munka kivételével 
– ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint 
más munkavállalók esetében, sőt rájuk is 
vonatkozik a 25 év alattiak kedvezménye. 

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól 
dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves 
nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak 
munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító 
jelre van szükség, ezért, ha a diák még nem 
rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókár-
tyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 
22T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány 
legegyszerűbben az Online Nyomtatvány-
kitöltő Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és 
küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár 
okoseszközről is.

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt 
célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a 
NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, 
a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoz-
tató cégeknél ugyanis kockázatos munkába 
állni.

A diákmunkával szerzett jövedelemre is 
érvényes a 2022. január 1-től elérhető új 
adóalap-kedvezmény, amit a 25 év alatti fi-
atalok vehetnek igénybe: nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük. Ez az adóalapból 
levonható kedvezmény 2022-ben havonta 
maximum 65 055 forint adómegtakarítást 
jelent. 

A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak 
nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendsze-
res bevételt juttató kifizető a jogosultsági 
hónapokban automatikusan figyelembe 
veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri 
a kedvezmény részleges vagy teljes mellő-
zését.

A foglalkoztatónak az adóévi összes jöve-
delemről és a levont közterhekről igazolást 
kell kiállítania 2023. január 31-éig, amire a 
diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által ké-
szített személyijövedelemadó-bevallási ter-
vezet ellenőrzéséhez.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell 
az írásban megkötött – alapbért, munka-
kört, munkaviszony időtartamát, jellegét és  

a munkavégzés helyét tartalmazó – munka-
szerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a 
törvényes képviselő hozzájárulásával érvé-
nyes. 

A munkaviszony alapján létrejött biztosítási 
jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelente-
nie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a fe-
lek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy 
órabérben, vagy teljesítménybérben is, a 
diáknak azonban meg kell kapnia a minimál-
bért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál ha-
vonta bruttó 200 000 forint.

Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (al-
kalmi- vagy idénymunka) keretében dolgoz-
nak, akkor ebben az esetben nem kötelező a 
szerződést írásba foglalni.

A diákok foglalkoztatásáról bővebb infor-
máció olvasható a 72. számú Információs 
füzetben.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Felhívás – Árusok jelentkezését várják!
Felsőzsolca Város Önkormányzata árusítási lehetőséget kínál az Alma 
Feszt rendezvényen, melynek időpontja 2022. szeptember 24., 13.00 és 
21.00 óra között, helyszíne a Rendezvények Háza Sportpálya (Felsőzsolca, 
Sport u. 1.).
A látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében várják azon vendéglátósok, 
hagyományőrző minőségi termékeket forgalmazó árusok, kézművesek, 
őstermelők jelentkezését, akik áruikkal, szolgáltatásaikkal színesítenék a 
rendezvény kínálatát.
Kézműves termékek: kerámia, fa, ékszer, üveg, bőr termékek.
Őstermelők: gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, méz, lekvár, szörp, egyéb
Vendéglátás: édesség, vattacukor, főtt kukorica, fagylalt, jégkrém, jégká-
sa, kürtőskalács, gyros, hot-dog, sült krumpli, palacsinta, gofri, kenyérlán-
gos, egyéb hasonló jellegű termékek, valamint italok, üdítők, ásványvizek.
Lehetőség van fedett árusító hely igénylésére (8 db, melyek mérete: 
2,30×2 m (4,6 m2).

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezők közül az 
árusokat kiválasztja és közöttük a rendelkezésre álló területet felosztja.
Felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy az áramellátásról, az árusító sátor-
ról, büfékocsiról, továbbá a keletkezett hulladék elszállításáról az árusok-
nak kell gondoskodni. Amennyiben szeretne árusként részt venni a ren-
dezvényen, rövid bemutatkozó anyaggal, fotóval (büfékocsiról, sátorról) 
jelentkezzen az info@felsozsolcaph.hu e-mail címen. 
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 2., 12 óra a területigény megje-
lölésével. 
A városi rendezvények a www.felsozsolca.hu weboldalon az „Esemény 
naptárban” találhatóak. Ezekre jelentkezni szintén rövid bemutatkozó 
anyaggal, fotóval (büfékocsiról, sátorról), illetve az esemény megnevezé-
sével lehet a fenti e-mail címen. A rendezvényt megelőzően a területkiosz-
tásról, a rendezvényre jelentkezett árusokat értesítik. 

Megújult a NAV Infóvonala! – Tárcsázza a 1819-et! 
Megújult a NAV Infóvonala. Mostantól mind az általános kérdé-
sek, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez elegendő 
a 1819-es számot hívni. 

Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az 
Infóvonal 1-es menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügyinté-
zést is lehetővé tévő szolgáltatás (korábban Ügyfél-tájékoztató és 
Ügyintéző Rendszer – ÜCC) a 2. menüpontban érhető el.

A NAV telefonos szolgáltatásai tehát mostantól egységesen a 
1819-es, külföldről a +36 (1) 461 - 1819-es hívószámon működő 
NAV Infóvonalán érhetőek el.

A 2. menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez 
továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges. Ezt válto-
zatlanul a TEL jelű adatlapon lehet igényelni, legegyszerűbben az 
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). A szolgáltatás 
részleges kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is használható, ami 
bármelyik kormányablakban igényelhető.

Az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető 
Csekk a főmenü 3-as menüpontjában.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
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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:

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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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.

Stabil, törvényes, jogtisztán bejelentett bér, műszakpótlék, 
túlórák maradéktalan kifizetése

Főbb feladatok, munkák:
A felsőzsolcai Mol töltőállomáson a vásárlók kiszolgálása a pult 

mögött, és a kiszolgálótéren, azonnali kezdéssel. 

Az álláshoz tartozó elvárások:
Vevőközpontú magatartás, jó kommunikációs képesség.

Elhivatottság, hosszú távra való gondolkodás.
Motivált személyiség.

Precíz, hatékony munkavégzés.
Nyitottság új ismeretek megszerzésére.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Kereskedelemben szerzett gyakorlat.

Amit kínálunk:
Fiatalos, lendületes csapat

Szakmai képzések
Borravaló

Teljesítmény utáni plusz juttatás
Rugalmas munkaidő beosztás

"Járványálló" mun"Járványálló" munkahely

Állás, munka területe(i):
Szakmunka

Bolti eladó, Pénztáros
Jelentkezés módja:

Rövid, fényképes, szakmai önéletrajzzal a 
dozsanebacsoanita@gmail.com címen.


