
Felsőzsolca Város Önkormányzata  
számos fellépővel és izgalmas prog-
ramokkal várja idén is az érdeklődő-
ket az Alma Feszten.

Egymást érik a fejlesztések és ren-
dezvények a városban. A nyári idő-
szakról Szarka Tamás, Felsőzsolca 
Város polgármestere számolt be.

5.oldal 2.oldal 3.oldal

Polgármesteri segítséggel indulhat 
az iskolakezdés ebben a tanévben.  
Tanszercsomagot kapnak az első osz-
tályos tanulók.

2022. AUGUSZTUS

FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRAINAK LAPJA

Kenyéráldás Felsőzsolcán

2022.09.24.
Felsőzsolcai

F E S Z T
A L M A



Címlapon
Színes műsorral ünnepelték az államalapítást Felsőzsolcán. Augusztus 
20-án ünnepeljük az államalapítást, Szent István királyt, ez a nap az 
Új Kenyér ünnepe is. A hagyomány szerint az aratás után, Szent István  
napon sütötték az új búzából készült első kenyeret. Ezért nevezték au-
gusztus hónapot az új kenyér havának. 
Boldog születésnapot, Magyarország!

Polgármesteri segítség az iskolakezdéshez 
Tanszercsomagot kapnak az első osztályosok

HÍREK              2. OLDAL

Sok szülő számára nagy terhet jelent, hogy felkészítsék gyermekeiket az új 
tanévre. Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere idén ősszel tan-
szertámogatást nyújt valamennyi első osztályos felsőzsolcai gyermek szá-
mára.

„Az iskolák által küldött lista alapján összeállított csomagot kapnak a felső-
zsolcai elsősök a tanév első napjaiban a felsőzsolcai általános iskolákban. 
Azok a Felsőzsolcán állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek, akik nem 
városunkban kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, a polgármesteri 
hivatal titkárságán kérhetik a tanszercsomagot augusztus 29. és szeptem-
ber 2. között.” – számolt be Szarka Tamás.

A polgármester arra kérte az iskolákat, hogy tájékoztassák a szülőket a cso-
mag tartalmáról, így már azokat az eszközöket nekik nem kell beszerezniük. 
A tanszercsomagok a polgármesteri keretből kerültek beszerzésre. Ezeket 
rászorultságtól függetlenül, minden elsős megkapja szeptember elején.

Hamarosan megújul a Felsőzsolca határában álló Nepomuki Szent János  
szobor, melynek restaurálási munkálatai augusztus közepén kezdődtek.   
A helyreállítási munkálatokat Kovács István restaurátor végzi, aki már „saját 
gyermekeként" üdvözölte a szobrot, hiszen a korábbi munkákat - megtalálás 
utáni helyreállítást, áthelyezést, új helyén való felállítást - is ő végezte.

Ez alkalommal a városban élő Spitzmüller Balázs bácsi rendületlen közben-
járásával, a Lokálpatrióta Kör koordinálása mellett vette kezdetét a felújítás, 
mely munkálatokat az állványzatok biztosításával a GAMESZ munkatársai 
segítik, a költségeket pedig a képviselő-testület döntése alapján az önkor-
mányzat viseli.

A szobor felületének letisztítása után feltöltésre kerülnek majd a repedések, 
a letört, elerodált részek pótlását, majd a felület megfelelő impregnálását kö-
vetően pedig a szobor újszerű állapotában engedi majd útjára a Fesőzsolcáról 
útnak indulókat.

Restaurálják a Nepomuki Szent János szobrot 

Az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című pályázat 
keretében tartott szakmai napot a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai 
Férfi Népdalkör tagjai számára a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Ügynökség.

A rendezvény alkalmával a felsőzsolcai tematikus művelődő körök fejlesz-
téséhez kapcsolódó programok kerültek megszervezésre, ezáltal biztosítva 
lehetőséget arra, hogy a települési kis közösségek szakavatott előadóktól, 
mentoroktól szakmai segítséget, szervezési útmutatást kapjanak. 

A népdalkörök nagy örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és a rendezvény 
minden percét kihasználták a további fejlődéshez szükséges ismeretek 
elsajátítására.

Szakmai napon a Rozmaring Népdalkör és a 
Felsőzsolcai Férfi Népdalkör 
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13:00  Felvonulás – a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia és a
        Felsőzsolcai hagyományőrzők közreműködésével (Hősök tere - Sportpálya)

        Süteménysütő, Madárijesztő készítő és Pálinka verseny 

        A felvonulók és a felsőzsolcai hagyományőrző csoportok műsora

17:00  Ricsifiú Stand Up műsora

        A Harc- és Táncművészet Sportegyesület bemutatója

20:0020:00  DÁNIELFY GERGŐ ÉS AZ UTAZÓK

Kísérő programok:
- Ugráló vár, szalmabála ugráló, népi játékok
- Kézműves programok, arcfestés,
- Kirakodóvásár

PROGRAMOK:
RENDEZVÉNYEK HÁZA (FELSŐZSOLCA, SPORT U. 1.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött!
Regisztráció és bővebb információk: www.felsozsolca.hu

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

polgármester

ALMA FESZT

Testvér-települési támogatás a magyar 
nyelv ápolásáért
Felsőzsolca Város Önkormányzata évek óta támogatja a testvér-telepü-
léseken élő, legjobb eredménnyel teljesítő, magyar nyelven tanuló diá-
kokat. A támogatást a testvértelepülések vezetői ítélik oda a legjobban 
teljesítő, magyar nyelven tanuló diákok részére évente egy alkalom-
mal. A támogatás célja a magyar nyelv és a kulturális örökség ápolása, 
a testvér-települési kapcsolatok folyamatos építése, az együttműkö-
dések erősítése.

Idén László Amanda, nyikómalomfalvi tanuló részesült Felsőzsolca  
Város Önkormányzata támogatásában.

Az adománylevelet és a százezer forint összegű támogatást Szarka  
Tamás polgármester adta át a legjobban teljesítő diák részére a faluna-
pok alkalmával Nyikómalomfalván.

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az 
országos programsorozathoz, amely októ-
ber 3-9. között kerül megrendezésre. 

A rendezvénysorozat célja az olvasás, 
a könyvek és a kultúra népszerűsíté-
se. Szeretettel várják az érdeklődőket a 
Bárczay-kastélyban megrendezendő prog-
ramokra. 

Október 4., kedd, 17:00 óra - „Múlt isme-
rete a jövő esélye” - a XX. század menyeg-
zői öltözékei - ruhagyűjteményi kiállítás.
Október 5., szerda, 10:00 óra - „Manómű-
hely” - kreatív foglalkozás babák és ma-
mák részére. 
Október 5., szerda, 17:00 óra - „A mozgás 
az élet” – esély az egészséges élethez - in-
teraktív mozgásos foglalkozás. 
Október 7., péntek, 19:00 óra - „Tölts egy 
éjszakát a könyvtárban!” - interaktív foglal-
kozás 6-13 éves korú gyermekek részére. 
Október 8., szombat, 10:00 – 12:00 óra - 
„Hétvégi diskurzus” – egy zamatos kávé 
mellett. 

Az újonnan beiratkozó olvasóknak aján-
dékokkal kedveskednek, a könyvtárosok 
ajánlásával zsákbamacska könyveket is 
kölcsönözhetnek. 

A könyvtári éjszakára jelentkezni a +36 
30/983-7107 telefonszámon és a konyv-
tar@felsozsolcaph.hu e-mail címen lehet.

Októberben újra 
Országos Könyvtári Napok
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Felsőzsolca Város Önkormányzata támogatásban részesíti azokat a 
2022. október 1. napján Felsőzsolcán állandó lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező lakosokat, akik 2022. december 31-ig betöltik 
a 65. életévüket.

A támogatás összege 10.000,-Ft/fő, melyet személyesen vagy megha-
talmazással, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett 
vehetnek át a Rendezvények Házában 2022. október 3-án, hétfőn 9:00 
- 11:00 óra és 13:00 - 15:30 óra között, október 4-én, kedden 9:00 - 
12:00 óra között, illetve a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban októ-
ber 5-én, szerdán 8:00 - 11:00 óra és  13:00  - 15:30 óra között, valamint 
október 6-án, csütörtökön 9:00 - 12:00 óráig. 

A támogatás kifizetésének utolsó határideje 2022. december 31., mely 
jogvesztő.

Aki meghatalmazás útján kívánja átvenni a támogatást, az ehhez szük-
séges nyomtatványt a www.felsozsolca.hu oldalról töltheti le, vagy kér-
heti a polgármesteri hivatal titkárságán.

Idén is támogatja a 65 éven felülieket az önkormányzat  

Megújuló buszmegállók Felsőzsolcán

Folyamatosak az új buszvárók építésének munkálatai a városban.
Július 25-én a reggeli órákban kezdődtek meg az új buszvárók kiala-
kításának kivitelezési munkálatai.

"Pályázati forrásból az összes elavult városi buszmegálló helyén új 
buszvárók kerülnek kihelyezésre, melyek a mai kornak és elvárá-
soknak megfelelően kerülnek kialakításra." - tudtuk meg  Szarka 
Tamás polgármestertől, aki arról is tájékoztatott, hogy a beruházás 
keretében Miskolc felől, a körforgalom előtt található két vidéki 
buszmegállóba is kihelyezésre kerül két új buszváró, melyek biz-
tonságosabbá és kényelmesebbé teszik majd a várakozást. 

A kivitelezési munkát a Kazinczy utcán található megállók elavult 
buszváróinak elbontásával kezdte meg a kivitelező cég, a Felsőzsol-
cai GAMESZ közreműködésével.

Kupagyőztes a BTE Felsőzsolca 

Július 30-án került megrendezésre az I. BTE Youth Cup, u19-es 
labdarúgó torna a felsőzsolcai sportpályán.

A tornán négy csapat Final Four rendszerben mérte össze tudását 
a végső győzelemért. A mérkőzések kétszer harminc percesek vol-
tak és a nagypályás labdarúgás szabályai szerint zajlottak. 

A házigazda BTE Felsőzsolca mellett az FC Hatvan, a Mezőkövesd 
Zsóri Fc, és a Borsod Sport Klub is pályára lépett. A mérkőzésen 
a BTE Felsőzsolca csapata 2-0-ra győzött a Mezőkövesd-Zsóry Fc 
ellen.
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Felsőzsolca, a pezsgő város 
A nyári időszakról Szarka Tamás polgármester számolt be 

A fejlesztéssorozatok tervszerűek és több 
évre kidolgozott stratégiák mentén zajla-
nak a városban. Büszkék vagyunk rá, hogy 
városunk fejlődése a pandémiás időszak 
ellenére is töretlen. A város jövője a fia-
talokon is múlik, az ő itthon tartásuk és 
hazacsábításuk kulcskérdés számomra. 
Az itt élő családok, és minden korosztály 
számíthat az önkormányzatra, s annak in-
tézményeire. 

Önkormányzati támogatások 
a tanévkezdés előtt
Önkormányzatunk a jogszabályokban 
rögzített támogatásokat, valamint helyi 
szinten szabályozott támogatásokat nyújt 
a tanév kezdetekor.  Ilyen a tanszertámo-
gatás, melyet polgármesteri keretemből 
biztosítok rászorultságtól függetlenül, 
minden Felsőzsolcán állandó lakóhellyel 
rendelkező első osztályos tanuló részé-
re; a középiskolások támogatása, mely-
nek összegét idén duplájára emeltük; 
vagy a klasszikus Bursa Hungarica ösz-
töndíj, ami már évek óta nagy sikernek 
örvend a hallgatók körében. Testvér-te-
lepülési támogatásunkat a magyar nyelv 
ápolásáért idén nyáron László Amanda,  
nyikómalomfalvi tanuló kapta, részére 
a százezer forint összegű támogatást és 
az adománylevelet a Nyikómalomfalván 
rendezett falunapok alkalmával volt lehe-
tőségem átadni.
Mindezek mellett természetesen számos 
módon segítjük fiataljainkat, ezekkel  
növelve városunk megtartó erejét.  
A teljesség igénye nélkül ilyen még a  
diákmunka program, valamint segítjük a 
tehetséges fiatalok felkutatását, támo-
gatását, és együttműködést folytatunk  
tehetséggondozó szervezetekkel.

Önkormányzatunk idősbarát szemléletű. 
Figyelmet fordítunk a szépkorúak min-
dennapos problémáinak megoldására. 
A házi segítségnyújtás rendszerének  

köszönhetően napi szinten jelen vagyunk 
életükben segítve őket. Az idősek világ-
napját, ahogyan minden évben, idén is 
megünnepeljük, és anyagi támogatásukat 
is biztosítjuk október hónapban.

Nagyszabású energetikai felújítások 
Kulturális intézmények, óvoda – csak  
néhány példa arra, hogy milyen típu-
sú épületek energetikai korszerűsítését  
sikerült elvégezni Felsőzsolcán. Az ener-
getikai beruházásoknak több célja van, 
egyrészt a klímavédelem szempontjából 
is fontos, jobb körülményeket teremt az 
épületben dolgozóknak és használóinak, 
valamint az elmúlt időszakban tapasztalt 
energiaárak emelkedése miatt a költség-
hatékonysága sem elhanyagolható egy 
felújított intézménynek. A munka nem 
áll meg, folyamatosan pályázunk újabb 
lehetőségekre. Pályázati forrásból szá-
mos energetikai felújítást valósítottunk 
meg, amely segíti a zöld célkitűzéseink 
megvalósulását amellett, hogy meg-
takarítást hozhat a fűtésszámláknál. 
Újabb napelemek elhelyezésével teszünk 
energiatakarékosabbá intézményeket, 
mindez a tudatos városfejlesztésnek  
köszönhető.

Megújuló buszvárók
Folyamatosak az új buszvárók építésének 
munkálatai a városban. Pályázati forrás-
ból valamennyi elavult városi buszme-
gálló helyén új buszvárókat helyezünk 
el, melyek a mai kornak és elvárásoknak 
megfelelően kerülnek kialakításra. 
Arra törekszünk, hogy a városfejlesztés-
sel egyre vonzóbb befektetési helyszínné  
tegyük Felsőzsolcát, hiszen a város jövője 
a fiatalokon is múlik, az ő itthon tartásuk 
és hazacsábításuk kulcskérdés, ehhez 
pedig minél több minőségi munkahely 
szükséges. Apróságnak tűnik, de fontos: 
több padot is kihelyeztünk városszerte 
és a játszótereket is modernizáljuk ennek 
érdekében.
A terveink, feladataink továbbra is szá-
mosak. Legfontosabb céljaink a munka-
hely teremtő beruházások fogadása és 
tehetséges fiataljaink itthon tartása. Foly-
tatjuk az út- és járdafejlesztést, az intéz-
ményeink energetikai korszerűsítését, s 
ezzel együtt a környezetvédelemre nagy 
hangsúlyt fektető programunkat is.

Rendezvényekből sincs hiány 

Több ezren vettek részt a 25. Felsőzsolcai 
Városnapokon, mely alkalmából névre 
szóló emlékérmét készíttetett az önkor-
mányzat, amely a polgármesteri hivatal 
titkárságán rendelhető meg. 
A nyár folyamán kastélykoncertek, kiállí-
tások, közösségi szalonnasütés biztosított 
kikapcsolódást az érdeklődőknek és nép-
szerűek voltak a nyári táborok, amikben 
a korábbi kedvezményes áron vehettek 
részt a gyermekek, mivel minden egyéb 
költséget az önkormányzat fedezett.
A felsorolt programkavalkáddal azon-
ban nem ér véget a rendezvények sora, 
szeptemberben sport és egészségnap, 
valamint 24-én, ismét Alma Feszt várja a 
szórakozni vágyókat Felsőzsolcán.
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Az önkormányzat nyári táborai idén is több, mint száz jelentkező részé-
re biztosítottak elfoglaltságot a szünidő alatt.
Az első turnus június 27-én indult, az utolsó augusztus 12-én ért  
véget. Ezeken a jelentkező gyermekek a korábbi kedvezményes áron  
vehettek részt, minden egyéb költséget az önkormányzat fedezett.

Az augusztusi sport- és kreatív táborokban változatos programokkal  
várták a gyermekeket a táborvezetők. A sporttáborban az aktív élet-
mód és a tartalmas időtöltés játszott központi szerepet. A személyes 
kötődések, az új sportágak, az élménydús kirándulások mind hozzájá-
rultak ahhoz, hogy fenntartsák, ráébresszék a gyermekeket arra, hogy 
a képernyőn túl is van élet. 
A Maya játszóparkban tett kirándulás alkalmával számtalan ügyességi,  
mászó-, ugráló elemek, illetve csúszdák biztosították a biztonságos és  
aktív szórakozást. Aggtelek természeti adottságaiba is bepillantást 
nyertek a gyerekek egy túra során, ahol felfedezhették a cseppkövek 
mesébe illő világát. Természetközeli és egyben tartalmas programot 
nyújtott a Kék Madár Tanösvény bejárása is. A záró napon a meglepe-
tés habparty nemcsak jó szórakozást, de némi enyhülést is jelentett a 
melegben. 
A tábort a már hagyománnyá vált szalonnasütés zárta, melyen a szülők 
és gyerekek együtt tölthették az időt, megosztva a tábori élményeket.
A kreatív táborban a kreatív munka mellett fejlesztő játékokból és 

mozgásból sem volt hiány. Készültek tündérek papírhajtogatással, to-
jástartóból boszorkányok festéssel és ragasztással, szívecske dekupá-
zsok, marionett bábuk és gyöngyfák is.

A hét során készült fényképekből mindenki készített magának fotó-
montázst emlékül, az általa kiválasztott magát és egymást ábrázoló 
fényképek felhasználásával. 
A kirándulás alkalmával bejárták a Miskolci Vadasparkot és megnéz-
ték a helytörténeti kiállatást is a Bárczay-kastélyban. Balla Miklós és 
Várkoly Imre szórakoztató zenei bemutatót tartott, amelyben mese és 
filmzenék csendültek fel egy-egy hangszer bemutatásával. A foglalko-
zást nagy csodálattal figyelték a gyerekek, majd énekeltek és táncol-
tak.
A foglalkozások alkalmával élményszerűen sajátíthattak el különböző 
technikákat, a hét állomásos ügyességi játék során, pedig a sikeresen 
elvégzett feladatokkal összegyűjtött fityingen vásárolhatták meg a ki-
szemelt játékokat a kialakított árusító helyen. A táborozók elkészítet-
ték a tábori zászlót is, melyre mindenki letette a kéznyomatát.

Ugyan az idei tábor véget ért, azonban jövőre újra várják a gyermeke-
ket az önkormányzati táborokba, ahol az évről évre megújuló progra-
mok biztosítják, hogy mindig új élményekkel gazdagodjanak a részt-
vevők.

Népszerűek voltak az önkormányzati nyári táborok
Kovács Anett beszámolója

Sikeres akció 
Illegális szemétlerakástól az őrizetbe vételig

Szemétlerakással kapcsolatos megfigyelési akció során egy ittasan, 
gépjárművezetéstől eltiltás hatálya alatt, forgalomból kivont jármű-
vet vezető férfit vontak ellenőrzés alá a Felsőzsolcai Önkormányzati 
Rendészet járőrei. A férfit a rendőrök előállították és a kihallgatását 
követően őrizetbe vették.

A Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet járőrei 2022. augusztus 
5-én megfigyelési akciót tartottak illegális szemétlerakással kapcso-
latban, a Rétföld utca és az Almáskert utca környékén.  A délelőtti 
órákban egy a külterületre hajtó gyanús gépjárműre lettek figyelme-
sek, mely gépjárművet ellenőrzés alá vonták. 
Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a sofőrt korábban a 
bíróság jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, továbbá a gépjármű 
ki volt vonva a forgalomból és érvényes műszaki engedéllyel sem 
rendelkezett. 

A gépjárművel közlekedő férfit a rendőrök előállították, a járműve-
zetés eltiltás hatálya alatt vétség megalapozott gyanúja miatt kihall-
gatták, majd őrizetbe vették.

Felsőzsolca közbiztonsága érdekében két önkormányzati rendész 
dolgozik, akik segítik a rendőrség munkáját is. Nap mint nap figyelik 
a közterületen elhelyezett kamerák felvételeit és járőröznek a város 
különböző pontjain.
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A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 30.388 dara-
bos állományának átvizsgálását, illetve a dokumentumok éves 
selejtezési munkafolyamatait végezte el diákmunkások köz-
reműködésével. A selejtezési munkálatok mellett a könyvtár 
továbbra is zavartalanul működött.

A folyamatos állományrendezési munkák során feltárt, a 
könyvtár állományában meglévő, de a könyvtár rendelte-
tésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumen-
tumok selejtezésére, majd az állományból való kivezetésére 

került sor. A könyvtári gyűjtemény egy dinamikus erőforrás, 
megkívánja, hogy rendszeresen beérkezzenek új dokumen-
tumok és áramoljanak ki a régiek, annak érdekében, hogy a 
használók érdeklődését fenntartsák és pontos, hiteles infor-
mációhoz jussanak. 

Cél, hogy a szabad polcon lévő dokumentumok jó fizikai álla-
potúak legyenek és aktuális információkat tartalmazzanak. Az 
állomány folyamatos gyarapítása mellett tervszerű apasztással 
biztosítják a könyvtári állomány megújulását. Erre akkor kerül 
sor, ha a dokumentum tartalmilag elavult, a benne foglalt is-
meretanyag tudományos vagy világnézeti szempontból meg-
haladottá, vagy a dokumentum iránti olvasói igény csökkenése 
miatt a példányszám egy része fölöslegessé válik, illetve, ha a 
dokumentum természetes módon elhasználódik, elrongyoló-
dik, megcsonkul. 

A könyvtár állományában egyre szaporodó könyvek „korosod-
nak”, porosodnak és el is használódnak. A selejtezéssel egy 
időben került sor a könyvek portalanítására és az állagmeg-
óvásuk érdekében történő kisebb javítási munkálatok elvégzé-
sére is – tájékoztatott Farkas Tünde könyvtárvezető.

Szeretettel várják olvasóikat és a leendő könyvtárlátogatókat 
a megszokott könyvtári szolgáltatásaikkal az intézmény nyitva-
tartási ideje alatt.

Selejtezés a könyvtárban
 

173 éve zajlott a Zsolcai csata
A Zsolcai csata 173. évfordulójára emlékeztek július 25-én Felsőzsolcán

A Hősök terén álló emlékműnél rendezett megemlékezésen ünnepi 
beszédet mondott Szarka Tamás, városunk polgármestere. Beszé-
dében kiemelte: „Napjainkban nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a  
lakóhelyünkön ágyúk dörrennek, fegyverek ropognak, viszont 1849 jú-
liusában ez így volt megemlékezésünk helyszínén. Tiszteletünket kell 
tegyük a hősök előtt, akik honvédekként védelmezték a települést. 

Fontos megjegyezni, hogy amikor honvédeket mondunk, egyszerű 
emberekről - kereskedőkről, ügyvédekről, orvosokról, mérnökökről - 
beszélünk, akik semmilyen katonai kiképzést nem kaptak, ennek elle-
nére fegyvert ragadtak, hogy megvédjék otthonaikat. Fontos felada-
tunk, hogy történelmünket továbbadjuk az utókornak, tiszteletünket 
téve a hősök előtt.”

Az ünnepi beszéd elhangzása után Budai Virág, a Fáy András Görögka-
tolikus Technikum és Szakgimnázium, és György Jázmin, a Zrínyi Ilona 
Gimnázium tanulói, Labancz Bence és László Máté, az Andrássy Gyula 
Gépipari Technikum tanulói, Hajdú Dominik, a Baross Gábor Üzleti és 
Közlekedési Technikum végzős tanulója, és Nádpataki-Sass Bálint, a 
Miskolci Egyetem hallgatója idézte fel az 1849. július 25-én lezajlott 
Zsolcai csata eseményeit. 

A megemlékezést követően Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt 
alpolgármester és Dr. Bobkó Péter jegyző helyezett el koszorút a város 
nevében az emlékműnél. Őket követve az intézmények vezetői és a 
civilszervezetek képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait.
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Nem egészen hatvanöt évvel ezelőtt készült összegzés a Mar-
tin György és kollégái által tett gyűjtőútról, amely érintette Fel-
sőzsolcát is. A gyűjtés során a kisváros akkori élő kultúrájának 
egy jelentős darabja találkozott vizsgálódó fülekkel és tekinte-
tekkel. Ezen felfedezésnek pedig ma is igazán nagy értéke van: 
Felsőzsolca történelmének és évtizedekre visszanyúló kulturá-
lis életének egy szeletét is őrzi.

Ki volt Martin György?
Martin György a magyar és egyetemes tánckutatás kiemel-
kedő egyénisége volt. Megismerte és feltárta a magyarság 
tánchagyományát, országszerte gyűjtött, majd rendszerezte 
a megismert táncokat. A Kárpát-medence magyarságán túl 
a szlovákok, románok, németek, cigányok tánckultúrájával,  
később a török és arab táncfolklór tanulmányozásával is fog-
lalkozott. Az említett gyűjtőúton társai, kollégái voltak Pesovár 
Ernő, Borbély Jolán és Halmos István. Ezt megelőzőleg Petne-
házán és Nagyhalászon járt a kutatókból álló csapat. 
Martin György rendszerezése alapján a felső-Tisza-vidéki 
táncdialektus határa megyénk déli része, ezáltal Felsőzsolca 
is ebbe a dialektusba tartozik. A magyarság és a cigányság 
ezen a területen élt és él a mai napig a legközelebb egymás-
hoz, életük összefonódott és fonódik, kapcsolatuk szorosabb 
és közvetlenebb, mint máshol. Közelségük által a két kultúra 
hasonult egymáshoz. A terület cigányságára jellemző, hogy itt 
tartották meg legkevésbé nyelvüket, itt hiányzik leginkább a 
törzsi és nemzetségi összetartozás tudata, társadalmi külön-
állásuk kevésbé szembeötlő, mint más vidékeken. Népzenéjük 
itt szívta magába a legtöbb magyar hatást. 

A helyi gyűjtésre vonatkozó adatokat, hanganyagokat a ZTI 
Hungaricana adatbázisában találhatjuk meg. A képi és írott 
forrásokat a BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Tudástárá-
ban lelhetjük fel. Az adatközlő Balog Éva, született 1934-ben 
Mezőzomboron. A gyűjtést Felsőzsolcán végezték, azonban az 
adatközlő mezőzombori születésű felsőzsolcai lakos, a gyűjtés 
időpontjában huszonhárom éves volt.
Az adatbázisban a dalok használati helyének Mezőzombort 
rögzítették. Az első bemondás helyének Felsőzsolcát jelölték, 
míg a másodikat Mezőzomborhoz kötötték. 

Az első bemondást, melyben elhangzik az időpont és a hely-
szín, maga Martin végezte, a másodikban az adatközlő, Balog 
Éva mutatkozott be. Az eltérő helymegjelölést abban látom, 
hogy így kívánták érzékeltetni, hogy az adatközlő nem helyi 
születésű, csak itt került felgyűjtésre dalkincse. Ezt alátámaszt-
ja, hogy magát a repertoárt az adatbázisban Mezőzomborhoz 
kötik. Martin és Halmos az albumborítón nem jegyezte fel Me-
zőzombort, ők Felsőzsolcához párosították a felgyűjtött anya-
gokat. 

A felgyűjtött repertoár
Balog Éva felgyűjtött dalkincse tizenhárom dalt tartalmaz. 
Ezek közül egyet emelnék ki, a hatodikat. A Ha megfogom 
az ördögöt, a ládába vágom… kezdetű dal egy ismert pász-
tornóta változata. Az adatközlő magyarul énekel, előadását 
pergetéssel színesíti. A pergetés a cigánytáncdalok előadása-
kor alkalmazott zeneszerű kíséret, ami értelmetlen szótagok 
énekléséből áll. Ezt erősíthette szintén vokális, tehát nem 
hangszerrel előadott, ritmuskíséret, úgynevezett szájbőgőzés.  
Ez a jelenség előfordult ezen dalok előadásában is. A magyar 
és a cigány kultúra egymásra hatása érzékelhető abban, hogy a 
dalok egy részét az adatközlő magyarul adja elő, illetve előfor-
dul, hogy a cigány és a magyar nyelveket vegyesen használja. 

Előadásmódjának díszítéseként perget, ami a cigány kultúrára 
jellemző elsősorban. A tovább élő pásztornóta rámutat a te-
rületünkön legtovább fennmaradó szilaj, félszilaj állattartás és 
azzal együtt a régies pásztorkultúra hatásaira. A régi pásztor-
rend felbomlásával a cigányság vette át a pásztorkodást, azzal 
együtt a pásztori kultúrában jelen lévő dalokat is beépítettek 
kultúrájukba.

Képi források
A gyűjtés képi anyagai a Zenetudományi Intézet Fotóarchívu-
mában találhatóak meg, Pesovár Ernő készítette őket. A fotók, 
amelyeket készített, a helyi kulturális életet hivatottak meg-
örökíteni a legteljesebb valójában. Készített fotókat az adat-
közlőről, az őt körülvevő helyiekről. Ezentúl felvétel közben 
is készített képet, amin Martin György is látszik, ez az egyik 
leghíresebb kép a kutatóról. Az adatközlőt tánc közben is le-
fényképezte, a kép címe: Cigánytánc, melyhez megjegyzést is 
fűzött: „1 nő”. Az adatközlő tánc közben való megörökítése 
alapján gondoltam, hogy készülhetett mozgókép is, azonban 
erről nem találtam egyelőre forrást.  

Írásos anyag
A helyi gyűjtésről írásos jelentés is készült Jakab Ilona keze 
nyomán. Ez alapján 10.07-22-ig voltak „kiszálláson”. A hely-
színek Baktalórántháza, Felsőzsolca, Nagyhalász, Petneháza, 
Tiszarád és Vasmegyer voltak. Adatközlőnek Ruszkovics István 
van feljegyezve, ő azonban mint adatközlő egyik adatbázisban 
sem szerepel a továbbiakban. 

A gyűjtés eredményessége és fontossága abban rejlik, hogy 
el tudjuk helyezni a múltat a jelenünkben. Ha ismerjük, amit 
ránk hagytak a korábbiak, jelent építhetünk. Ezt erősíti meg 
városunk jelmondata is: „A fiatal város, az ősi település”.

Felsőzsolca emlékezete
Kleiber Emese Tímea írása 
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Kastélykoncert 
Lukács Tibor hegedűművész előadása Felsőzsolcán

Július utolsó hétvégéjén ismét Kastélykoncert várta a zenekedvelőket 
a Bárczay-kastélyban. Felsőzsolca Város Önkormányzata szervezésé-
ben ez alkalommal Lukács Tibor hegedűművész, a Budapest Cham-
pagne Szalonzenekar alapítója és Lakatos Ernő zongoraművész káp-
ráztatta el a közönséget előadásával.

A rendezvényen megjelent nézőket Hogya Zsolt alpolgármester  
köszöntötte. Beszédében kiemelte a muzsika fontosságát és az élő-
zene varázsát.

A koncerten közismert magyar és külföldi filmek kísérő zenéi csen-
dültek fel a művészek előadásában. 

A magyar filmek zenéi közül a „Köszönöm, hogy imádott…” vagy a 
„Mindig az a perc a legszebb perc” című dalok, külföldi filmek slágerei 
közül a „Volt egyszer egy vadnyugat”, a „A Profi”, és a „New York-New 
York” című zenék adták vissza a nagysikerű mozifilmek hangulatát. 

A művészek szakmai tudásuknak és közvetlen előadói stílusuknak  
köszönhetően kellemes hangulatot teremtettek, amit a nézők hatal-
mas tapssal köszöntek meg.

Augusztus 20-a Magyarország születésnapja, nemzeti és hiva-
talos állami ünnepünk az államalapítás, valamint Szent István 
király emlékére. Ez alkalomból színes ünnepi műsorával várta 
a városlakókat Felsőzsolca Város Önkormányzata.

A Városháza kertjében tartott rendezvény Ács Gyula népzene-
tanár, zeneszerző tárogató játékával vette kezdetét. Köszöntő 
beszédet mondott Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere, 
aki felhívta a figyelmet az új kenyér fontosságára, különösen a 
mostani aszályos időjárásra tekintettel, illetve nélkülözhetet-
lenségére, a Krisztustól tanult imánk által „Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma”. 

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi 
beszédét követően a történelmi egyházak megszentelték az 
új kenyeret, melyet a polgármester szegett meg. A szentelt 
kenyér kínálásában a Zsolca Táncegyüttes tagjai voltak segít-
ségére, akik a rendezvény színes műsorát is biztosították. A 
Himnuszt és a Szózatot a Csomasz Brass Band Felsőzsolca kí-
séretében énekelték a résztvevők, majd a rendezvény végén 
Szarka Tamás polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő asszony elhelyezte a megemlékezés koszorúját a Vá-
rosháza falán lévő Szent István emléktáblán. 

Szintén Szent Istvánra emlékezve, idén első alkalommal ren-
dezték meg a Sajó menti települések találkozóját, az I. Sa-
jó-parti Party-t. A kilenc település - Arnót, Boldva, Felsőzsolca, 
Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos 
és Szirmabesenyő összefogásával létrejött eseménynek Sa-
jókeresztúr adott otthont augusztus 20-án. Az egész napos 
rendezvényen bemutatkoztak a Sajó menti települések. A ren-
dezvény megnyitóján Hogya Zsolt, Felsőzsolca Város alpolgár-
mestere kísérte a színpadra a város zászlóját. A nap folyamán 
színvonalas műsort adott a Zsolca Táncegyüttes, a Rozmaring 
Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör, a kiállítók között 
pedig Barna Mária festőművész és Tiffany üveg készítő kiállítá-
sát tekinthették meg a rendezvény résztvevői.

Államalapító Szent István nap és Új kenyér ünnep Felsőzsolcán
Színes műsorral ünnepelték az államalapítást Felsőzsolcán
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Középiskolások támogatásának pótkifizetése

A középiskolások részére nyújtott önkormányzati támogatás átvéte-
lére szeptemberben három alkalommal biztosítanak lehetőséget a 
diákok részére.

Felsőzsolca Város Önkormányzata évek óta egyszeri, vissza nem  
térítendő támogatást nyújt a középfokú oktatási intézményben tanu-
ló diákok részére, melynek összegét idén kétszeresére növelte.

A támogatásra azon hallgatók jogosultak, akik Felsőzsolcán 2022. 
január 1. napján, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek, és a 9-12. évfolyamot sikeresen befejezett középiskolai 
bizonyítványuk – eredeti, vagy hiteles másolatát bemutatják a pol-
gármesteri hivatalban. 

Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás összege 10.000, - Ft,  
melyet a támogatásban részesülő, a szülő vagy egyéb meghatal-
mazott az arra jogosult gyermek középiskolai bizonyítványának és 
lakcímkártyájának bemutatása mellett vehet át a Felsőzsolcai Pol-
gármesteri Hivatal emeleti pénztárában, a kijelölt időpontokban. 
Amennyiben nem a gyermek veszi át a támogatást, úgy a pénz felvé-
teléért jelentkező saját személyi igazolványára és lakcímkártyájára is 
szükség van a támogatás átvételéhez.
Pótkifizetés időpontjai:
2022. szeptember 19., hétfő,10:00 - 12:00
2022. szeptember 21., szerda, 8:00 - 16:00 
2022. szeptember 28., szerda, 8:00 - 16:00
A pótkifizetés időpontja jogvesztő.

Változnak az étkeztetés térítési díjai
Szeptember elsejétől módosulnak a közétkeztetés térítési díjai. A 
Képviselő-testület a megnövekedett nyersanyag és energiaárakra 
tekintettel döntött a 2016. évben megállapított díjak változtatásáról.

A Képviselő-testület legutolsó ülésén a GAMESZ által üzemeltetett 
Központi Gyermekkonyhán készített ételek térítési díjainak változta-
tásáról döntött. A döntést a konyha beszállítóinak jelzései indokolják, 
melyek szerint a 2022. évre vállalt szállítási árakat tovább nem tudják 
tartani a megnövekedett nyersanyag és energiaárakra tekintettel, így 
2022. július 1-jétől a szállított alapanyagokat emelt áron számlázzák.
A Képviselő-testület legutoljára 2016-ban változtatott a GAMESZ ál-
tal üzemeltetett Központi Gyermekkonyhán készített ételek térítési 
díjain. Az elmúlt éveket tekintve a nyersanyagnorma elegendőnek 
mutatkozott a megfelelő minőségű étkeztetés biztosítására, azonban 
a minden alapanyagra és energiahordozóra is kiterjedő áremelkedé-
sek az étkezés térítési díjának a felülvizsgálatát tették szükségessé. 
Felsőzsolca Város polgármestere többször folytatott egyeztetést a 
képviselő-testülettel arról, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a 
térítési díjak lehető legkisebb mértékben történő emelésére, figye-
lembe véve az eddig megszokott magas színvonalú étkeztetés bizto-
sítását, eleget téve a felelős gazdálkodás kötelezettségének is.
A testület döntése értelmében az étkeztetés térítési díjai az alábbiak 
szerint alakulnak 2022. szeptember 1. napjától:

Szociális étkeztetés
A testület a szociális étkeztetésben részesülő minden egyes személy 
esetében, a jövedelmi viszonyokat, illetve a napi étkezések számát 
figyelembe véve különböző mértékű kedvezményeket vezetett be, 
amelyek mértéke 40-55% között alakul. Ez alapján a térítési díjak 
bruttó 511-690 Ft/fő/nap közötti összegben kerülnek megállapításra. 
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ vezetője minden érintet-
tet tájékoztatott a rá vonatkozó díj összegének változásáról. 

Óvodai étkeztetés
Az óvodások napi térítési díja, amely napi háromszori étkezést foglal 
magában bruttó 500 Ft/napra változik. 

Vendégétkeztetés
A vendégétkeztetést igénybe vevők esetében a fizetendő térítési díj 
bruttó 784 Ft/étkezés. 

A kiszállítás díja nem módosult, az előző évekhez hasonlóan továbbra 
is 50 Ft/alkalom.

24 órás futás
Sport és egészségnap a 
felsőzsolcai sportpályán

2022. szeptember 9-10.

A 24 órás futásra regisztrálni 2022. szeptember 8. 12:00 óráig, az induló 
nevének és a futás időpontjának megadásával lehet az alábbi linken: 

https://felsozsolca.alpin-it.hu/24-oras-futas/

További információ: www.felsozsolca.hu

www.facebook.com/Felsozsolca.ph

Fussunk együtt

24 órán keresztül! 

polgármester



PROGRAMAJÁNLÓ         11. OLDAL

Gladics Jánosné
intézményvezető

A program regisztrációhoz kötött!

Kérjük, részvételi szándékát 2022. szeptember 

19-ig jelezni szíveskedjen

a 06 46/383-520 telefonszámon vagy

a csaladsegito@felsozsolcaph.hu e-mail címen.

2022. október 1-jén, 15 órakor

a Rendezvények Házába

(Felsőzsolca, Sport utca 1.).

A  Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ

szeretettel meghívja Önt

az Idősek Világnapja alkalmából
megrendezendő ünnepségre



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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Felsőzsolca Város 
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ISSN 1587-7310
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


