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Címlapon
Finom ízekkel, illatokkal, zenével és vidám gyermekprogramokkal 
várták az idén már második alkalmommal megrendezett Lecsófesz-
tiválra az érkezőket. A számos program és finomabbnál finomabb 
lecsók megízlelése után a Generátor együttes koncertje zárta az 
estét.

Támogatja a nyelvvizsgát szerzőket  
Felsőzsolca Város Önkormányzata 

HÍREK              2. OLDAL

Napjainkban elengedhetetlen, hogy a fiatalok már akár általános iskolai 
tanulmányaik során legalább egy idegen nyelv tudására szert tegyenek. 
Mindez a sok tanulás mellett a szülők részéről nagy anyagi ráfordítást 
igényel. "Polgármesteri programom egyik része volt, hogy támogatást 
kapjanak azok a diákok, akik idegennyelvi tanulmányokat folytatnak.  

Ez a programelem a nyelvvizsga támogatás, mely egyszeri pénzbeli  
támogatást jelent azon felsőzsolcaiak számára, akik első alkalommal 
szerzik meg nyelvvizsgájukat." – nyilatkozta a polgármester.

A programnak köszönhetően az önkormányzat támogatást nyújt a Fel-
sőzsolca város közigazgatási területén 2021. január 1-jén már lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 30. életévét be nem töltött 
személynek, aki 2021. január 1-jét követően államilag elismert általá-
nos nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú), vagy komp-
lex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgát szerzett, vagy a komplex nyelv-
vizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tett 
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányren-
deletben foglaltak szerint.

A támogatás mértéke 20 000 Ft, mely személyenként egy középfokú, 
vagy egy felsőfokú nyelvvizsga megszerzését követően vehető igénybe. 
A kérelem 2022. november 15. napjáig a www.felsozsolca.hu oldalról 
letölthető nyomtatványon nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri 
Hivatalhoz személyesen vagy postai úton – Felsőzsolca, Szent István u. 
20. – és elektronikusan az info@felsozsolcaph.hu e-mail címen.
Részletek a www.felsozsolca.hu oldalon.

Október hónap az idősekről szól Felsőzsolcán. A már hagyomány-
ként megrendezésre kerülő idősek napja alkalmából szervezett 
rendezvény mellett idén is támogatja 65. éven felüli lakosokat az 
önkormányzat. 

A támogatást személyesen és meghatalmazás útján is felvehetik a 
megjelölt időpontokban és helyszíneken, melyek listáját korábbi 
számunkban találhatják meg.

A kisállatrendelő dolgozói kérik, hogy akik tervezhető beavatkozásra 
érkeznek, például védőoltás, chipbeültetés, fültisztítás, varratszedés, 
honlapukon keresztül foglaljanak időpontot, hogy a várakozást el tudják 
kerülni. 

Fontos, hogy az időpontot foglaló gazdik csak azokra a beavatkozások-
ra foglaljanak időpontot, amely opciók a felületen fel vannak tüntetve,  
például beteg kutyus kivizsgálására nem jó az oltási időpont! 
Időpontfoglalás: www.magosrendelo.hu

Megújult a Felsőzsolcai Kisállatrendelő  
időpontfoglaló rendszere

Köszöntés 
Fogadják jókívánságainkat  
Kedves Felsőzsolcai Szépkorúak! 

A Felsőzsolcai Kisállatrendelő megújult időpontfoglaló rendszerén  
keresztül foglalt időpontokkal elkerülhető a tervezhető beavatkozásra 
érkezők várakozása.
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Felsőzsolca, Dózsa György utca 84.

Élő testvértelepülési kapcsolatok  
Királyhelmecen járt a felsőzsolcai delegáció
Szeptember elején több év kihagyás után került megrendezésre  
Királyhelmecen a Bodrogközi Kulturális Fesztivál, melyre Felsőzsolca is 
meghívást kapott. Szarka Tamás, városunk polgármestere nem csupán 
részt vett a rendezvényen, de átadta a szlovákiai testvértelepülésen 
élő Kállai Miriám részére Felsőzsolca Város Önkormányzata százezer 
forint összegű támogatást, melyet a magyar nyelv ápolásáért végzett 
tanulmányaival érdemelt ki. 
Az öntudatos, precíz és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező 
diák, szívesen méretteti meg magát tanulmányi versenyeken, valamint 
érdeklődik a képzőművészet iránt is.
A jubileumi városnap alkalmából Felsőzsolcán került sor a testvérte-
lepülések közötti Öregfiúk labdarúgó mérkőzésre és a harminc éves 
kapcsolat megünneplésére. A mérkőzés visszavágóját a fesztivál má-
sodik napján Királyhelmecen játszották a csapatok. A baráti mérkőzés 
eredménye 4-4 lett. A rendezvényre meghívást kapott a Csomasz Brass 
Band Felsőzsolca is, akik fellépésüket megelőzve a szüreti felvonuláson 
is részt vettek, ezzel öregbítve városunk hírnevét.

2022. október 3. és 2022. október 23. 
közötti időszakra legeltetési tilalmat és 
ebzárlatot rendelt el Felsőzsolca telepü-
lés közigazgatási területére a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Osztály. 

Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkár Úrtól kapott tájékoztatás sze-
rint a rókák (és más vadonélő ragado-
zók) veszettség elleni orális immunizálása  
megyénk Sajó vonalától keletre eső terüle-
tén október 3. – 2022. október 23. közötti 
időszakban történik.
 
Az elrendelt legeltetési tilalom és ebzárlat 
részleteiről a www.felsozsolca.hu oldalon 
közzétett hirdetményből tájékozódhatnak.

Legeltetési tilalom  
és ebzárlat
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Felsőzsolca Város Önkormányzata idén is meghirdette fotópályázatát 
„Felsőzsolca, ahogy én látom” címmel. Átadásra kerültek az önkor-
mányzati fotópályázat díjai. Ez alkalommal különdíjjal is jutalmazták 
a nevezőket. A pályázatra Felsőzsolcával kapcsolatos témájú képeket 
vártak.
A beérkező pályázati anyagok között idén nem volt egyezés, minden-
ki a saját nézőpontjából örökítette meg a várost. Érkeztek tájképek, 
életképek, fotóztak naplementét, szivárványt és karácsonyi dekoráci-
ót is színes égbolt alatt. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, ezt  
bizonyítja az is, hogy az első három helyezett mellett, ez alkalommal a 
kreatív látásmódért egy pályázót különdíjjal is jutalmaztak.

„Felsőzsolca, ahogy én látom”  
Átvették díjaikat a fotópályázat nyertesei 

I. Helyezett: 
Czaga-Nagy Georgina 
A Sajó télen

II. Helyezett: 
Friedmanszky Leven-
te Zoltán
Árvízi emlékpark

III. Helyezett:
Tóth Csaba
Karácsonyi Csoda

Különdíj: 
Oláh Henrietta Anna 
Természetes szépség

Felsőzsolca Város Önkormányzata a sírok gondozásának megkönnyítése érde-
kében locsolókannákat és azok tartására készített tartó szerkezeteket helyezett 
ki a temetőben.

A Felsőzsolcai GAMESZ által készített tartószerkezetek és a kihelyezett kannák 
az öntözés megkönnyítésén kívül a sírkert esztétikusabbá, egységesebbé téte-
lét is szolgálják.

Kérik a sírhelyek gondozóit, hogy használat után a locsolókannákat a helyükre 
visszatenni szíveskedjenek. 

Locsolókkal segíti a sírok gondozóit az  
Önkormányzat Felsőzsolcán
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"Engem a mozgás tölt fel leginkább, ez a hivatásom, a hobbim, az életem." 
Interjú Szedlákné Monoczki Andrea aerobik-oktatóval

Szedlákné Monoczki Andrea Miskolcon szüle-
tett, Sajópálfalán él, de nemrég Felsőzsolcán 
is találkozhattunk vele a Sport és Egészség-
napon. Andrea többek között Aerobik tréner, 
testneveléstanár, Kangoo oktató, alakformáló 
és TRX edzéseket tart, a mozgás a lételeme. 

Miért választotta ezt a hivatást, honnan jött a 
sport szeretete? Miért pont aerobik? 
Érdekes, mert a családomban senki sem spor-
tolt, csak én voltam mindig is ilyen örökmoz-
gó, hatalmas energiákkal megáldva. Már kis-
gyermekként közel állt hozzám az atlétika, a 
csapatsportok. Talán tizenkét éves lehettem, 
amikor édesanyámmal egy rajzpályázat ered-
ményhirdetésén voltunk és a műsor részeként 
egy aerobik-csapat lépett fel. Valósággal elva-
rázsolt ez az összehangolt, energikus mozgás, 
a ritmus, a zene ereje. Akkor láttam, hogy ez 
lesz az én utam. Szerelemsport volt első látás-
ra.
A Nyíregyházi Főiskola testnevelés-biológia 
szakán végzett. Mennyire volt ez tudatos 
döntés?
Maximálisan. Természetesen édesanyám is 
terelgetett, de nem volt nehéz dolga. Amióta 
az eszemet tudom, szerettem gyerekekkel 
foglalkozni, nem volt kérdés, hogy a testne-
velés számomra olyan hivatás, amiben nem 
csupán taníthatok, én magam is töltődhetek. 
Hatalmas lehetőség van a gyerekekben, ők a 
jövő és mi segíthetünk nekik megtalálni azt 
a mozgásformát, amit szeretnek. A rendsze-
res mozgásnak nem csak fizikailag van meg a 
jótékony hatása, a sport mindenre megtanít.  
A mindennapos edzés kitartásra nevel. 
Két kisgyermek – Marci és Máté – édesany-
ja, de emellett egy jótékony ügy mellett is 
elkötelezte magát. Minden hónap negyedik 
szombatján alakformáló tornát tart, aminek 
a bevételét jótékony célra ajánlják fel. Me-
sélne nekünk erről a kezdeményezésről?
Mindig is bennem volt a gondolat, hogyan-
segíthetnék másoknak, aztán egyszer, amikor 

mindkét kisfiam beteg lett, otthon, a négy fal 
közé szorulva azon járt az eszem, milyen nehéz 
is ez az édesanyáknak. Valamit tenni akartam, 
ezért kutakodni kezdtem, milyen lehetőségek 
lehetnek, ekkor találtam rá Mr. Minden poszt-
jaira, beszélgetni kezdtünk, majd hamarosan 
még egy elkötelezett segítő csatlakozott hoz-
zánk Mádi Tamás személyében, aki az M1 Fit-
ness & Wellness Kft. ügyvezetője, ő biztosítja 
számunkra a helyszínt. Szervezkedni kezdtünk, 
majd hamarosan összeállt a kép, így jött létre 
a Tornázz a gyermekekért kezdeményezés. Az 
egészséges életmód fontos a számomra, és ily 
módon egy kiadós torna nem csupán az egész-
ségünknek tesz jót, másoknak is segítünk, 
hiszen a befolyt összeget teljes egészében 
jótékony célra fordítjuk, az Atópiás, allergiás 
gyermekekért alapítványt támogatjuk. Akik el-
jönnek, a belépő áráért nemcsak alakformáló 
tornát kapnak, egy ajándékcsomagot is frissí-
tő energiaszelettel, üdítővel és törölközővel a 
Mr. Minden támogatásával.
Folyamatosan keresik a lehetőséget, miként 
álljanak ki nemes célokért. Aki szeretne segí-
teni, hogyan támogathat, csatlakozhat önök-
höz? 
Nagy örömmel látunk mindenkit ezen a  
jótékonysági tornán, hiszen ezzel már is  
segíthetnek, de szeretnénk másokat is  

bevonni a támogatók közé. Nemrég jött az 
ötlet, egy exkluzív törülköző készítése, amely 
hasznos egy kiadós torna után, a támogatók 
logójával ellátva reklámértéket is hordoz.
Ugyan most otthon van a két pici gyerekkel, 
biztosan vannak tervei a jövőre nézve. Van 
olyan mozgásforma, amit szívesen kipróbál-
na, elsajátítana? 
Úgy általában mindenfajta mozgás érdekel, 
szeretek tájékozott lenni, fejlődni. Céljaim kö-
zött szerepel a kismama torna, a várandósság 
utáni torna, a gyógytorna elsajátítása is, mert 
úgy érzem, ezzel még több embernek segít-
hetnék. A sport mellett most leginkább a két 
pici fiam került előtérbe, szeretném, ha ők is 
megtalálnák a maguk szerelemsportját, ahogy 
gyermekként én. 
A mozgás mellett mi az, ami kikapcsolja, fel-
tölti? Van hobbija?
Engem a mozgás tölt fel leginkább, ez a  
hivatásom, a hobbim, az életem. Rengeteget 
olvasok, idegen nyelvet is szívesen tanulok 
szabadidőmben. Gyakran kirándulunk a gye-
rekekkel, kerékpározunk, a természetben va-
gyunk. A férjem és én szeretjük hasznosan, 
értékesen tölteni velük az időt. 
A szeptember elején megrendezett 24 órás 
futás rengeteg embert mozgatott meg Fel-
sőzsolcán, az eseményen önnel is találkoz-
hattunk, egy remek hangulatú órát tartott az 
érdeklődőknek. 
Igen, nagy örömömre sok érdeklődő volt és 
nagyon jól éreztük magunkat. Jó látni, hogy 
Felsőzsolcán ilyen kiemelten kezelik az egész-
ségmegőrzést, a szűréseket. Örülök, hogy 
Szarka Tamás polgármester, minden lehető-
séget megragad a jótékonysági akciók szerve-
zése terén, ráadásul maga is csatlakozik. Bár 
az időjárás nem igazán járt a kedvünkben, 
több száz futó vett részt a versenyen, majd az 
egészségnapon és mozgásfejlesztő programo-
kon. Remélem, hogy ez az összefogás, tuda-
tosság tovább erősödik, hiszen a megelőzés, 
az egészséges életmód rendkívül fontos min-
den korosztály számára.
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Gyöngyfűző és csipkeverés szakkör és 
kiállítás a Bárczay-kastélyban 

Büttös település gyöngyfűző és csipkeverés szakköreinek kiállítása 
várta a kézművesség és a népi hagyományok kedvelőit Felsőzsolcán.
A Nemzeti Művelődési Intézet, A Szakkör - tudásunkkal kézen fogva 
a közösségekért programja keretein belül megvalósult két szakkör a 
közösségépítés, szemléletformálás és a figyelem meglévő értékeink-
re történő irányítása érdekében vette kezdetét Büttös településen. 

A foglalkozások sikerét az is mutatja, hogy egy kiállításra elegendő 
alkotást készítettek a résztvevők, melyet Felsőzsolcára is elhoztak. A 
kiállítás megnyitó a Petőfi Klub országos programsorozat eseménye-
ként valósult meg a Bárczay-kastélyban, ahol a tárlatot szeptember 
16-ig tekinthette meg az érdeklődő közönség.

A megnyitó alkalmával Hogya Zsolt alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd a kiállítást Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a népi kézműves alko-
tások kiállításának fontosságáról, és a kézműves tárgyak megalkotá-
sának példát mutató hatásairól beszélt, bátorítva a résztvevőket a 
szakkörökhöz történő csatlakozásra.

A rendezvényt a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Nép-
dalkör magyar bődi és kalocsai dalokból összeállított dalcsokra  
színesítette.

A szakkör kiállítására a helyi nevelés-oktatási intézmények óvodá-
sait és diákjait is várták a Bárczay-kastély kiállítótermébe. Az előze-
tes bejelentkezést követően a csoportok maguk is kipróbálhatták a 
gyöngyfűzést megismerve a népi mesterségeket, ápolva a hagyomá-
nyokat.

Ilyen volt a második Felsőzsolcai Lecsófesztivál
Vantal János írása

Finom ízek, illatok, zene és gyermekprogramok várták az érdeklődő-
ket augusztus 20-án.
2022. augusztus 20-án immár második alkalommal került megrende-
zésre az Együtt Egymásért „Péntek 17” egyesület szervezésében a II. 
Felsőzsolcai Lecsófesztivál.

A célunk a tavalyi rendezvényhez hasonlóan az volt, hogy olyan  
vidám rendezvény mellé álljunk, amely sok embert mozgat meg, elfe-
ledtetve a mindennapos gondokat, bajokat és ahol önfeledten eltölt-
hetnek egy vidám napot.

Olyan programokat próbáltunk szervezni, amely a lakosság minden 
rétegének, a kicsiktől a nagyokig, önfeledt szórakozást biztosítanak. 
Ehhez nyújtott segítséget városunk polgármestere, Szarka Tamás és a 
képviselő-testület, akik anyagilag és erkölcsileg is támogatták az egye-
sületünket abban, hogy ezt a rendezvényt megvalósíthassuk.

A program fő eleme a lecsó főző verseny volt, ahol huszonegy csapat 
mérte össze az erejét két kategóriában. 

Nagyon sok finom étel készült, melyet a tavaly már jól bevált szak-
mai zsűri, Vantal Gábor, Kőrössi Károly és Macsuga Roland bíráltak el 
mindenki megelégedésére. A helyezettek értékes tárgyjutalmakban 
részesültek.
A főzés ideje alatt az Agyagbanda együttes húzta a talpalávalót, meg-
táncoltatva és megénekeltetve a teljes vendégsereget. A gyermekek 
részére aszfaltrajz verseny, ugrálóvár, arcfestés, édességágyú, hab-
parti, vattacukor biztosította ezen a napon az önfeledt szórakozást.
Nagy sikere volt a lángos vásárlási lehetőségnek, melynek elkészíté-
sét Macsuga Gyuri barátunk és felesége végezte. Az ő felajánlásuk is 
nagyban segítette a rendezvény sikerét. Záró akkordként a Generátor 
együttes koncertje csendült fel, melyet szintén sokan vártak és tekin-
tettek meg.

Több mint ötszáz fő vett részt a programjainkon, és jó volt látni a 
gyerekek örömét a felnőttek mosolyát! Bízunk abban, hogy sokaknak 
sikerült felejthetetlen élményt biztosítani. Szervező kollégáimmal a 
jövőben is azon dolgozunk majd, hogy találkozzunk 2023-ban, a III.  
Felsőzsolcai Lecsófesztiválon!
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Újra „hazai színpadon” a La Barriere Manouche Jazz Zenekar. 
Fantasztikus koncerttel búcsúztatták a nyarat Felsőzsolcán.
A korábbi évekhez hasonlóan idén három alkalommal várta az 
érdeklődőket Felsőzsolca Város Önkormányzata a Kastély kon-
cert rendezvénysorozat eseményeire, hogy nyáresti szabadtéri 
koncertekkel ajándékozzák meg a Bárczay-kastélyba látogató-
kat.

Egy ilyen nyári programra is szükség van a város életében és 
a résztvevők száma évről évre igazolja ezt. Telnek az évek, és 

a kezdeményezés egyre népszerűbb, amit mi sem bizonyít  
jobban, mint az, hogy több mint százan búcsúztatták a nyarat 
augusztus végén a Nyárbúcsúztató Szabadtéri Kastélykoncer-
ten.
19 órától a La Barriere Manouche Jazz Zenekar koncertje  
fogadta az érdeklődőket a fényárban úszó Bárczay-kastély  
udvarán. Az autentikus manouche jazzt játszó zenekar tagjai 
törekszenek az eredeti Django Reinhardt által megalkotott stí-
lus interpretálására. Repertoárjukat a 30-as 40-es évek han-
gulatát idéző, akkori standard jazz dallamai, a francia sanzo-
nok és a swing sajátos feldolgozásai jellemzik. Koncertjeiken a 
népszerű jazz korszak melódiái kelnek életre a zenekar korhű 
tolmácsolásában. Az esti koncerten az ebből az időszakból 
származó magyar szerzemények is színesítették az előadott 
dalok listáját. A népszerű dallamok Orosz Marcsi énekhangjá-
val kiegészült hangzásvilága elhozta Franciaországot a közön-
ség számára.
A koncertet követően az est hátralévő részében a szintén fel-
sőzsolcai kötődésű DJ Bundi szórakoztatta a közönséget bizto-
sítva a talpalávalót, aki retro válogatásával minden korosztályt 
megmozgatott.
A nyár elbúcsúzott ugyan, de Felsőzsolca Város Önkormány-
zata az év további részében is színes programokkal várja az 
érdeklődőket.

Nyárbúcsúztató Szabadtéri Kastélykoncert 
Kovács Anett beszámolója 

Megkezdődött az új tanév

Vége a vakációnak, szeptemberben hivatalosan megkezdődött az új 
tanév Felsőzsolcán is.

Augusztus 31-én, 17 órakor tartotta tanévnyitó istentiszteletét a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda a Rendez-
vények Házában. Az ünnepélyes eseményen a hagyomány szerint 
letették esküjüket az első osztályos tanulók és az új pedagógusok is.

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tanévnyitó  
ünnepségére szeptember 1. napján, délelőtt 10 órakor került sor.  

Az ünnepi misét követően osztályfőnöki órával vette kezdetét a 
2022-2023-as tanév, melynek utolsó tanítási napja 2023. június 15-
én lesz.
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A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysé-
geként 2021. év január 20. napjától jött létre a Felsőzsolcai  
Önkormányzati Rendészet a közterület rendjével, tisztaságával 
és biztonságával kapcsolatos feladatok ellátására.

A rendészet szerteágazó feladatait 2022. július 15. napjától 
újabb kolléga látja el.

Az új önkormányzati rendész Vass Zoltán, 36 éves, aki komoly 
szakmai előélettel és munkatapasztalattal is rendelkezik, hiszen 
nyolc évet töltött közterület-felügyelői állományban.

A rendészet megerősítésének a jövőben is kiemelt célja a  
hatékonyság fokozása, a közbiztonság további erősítése, a  
lakosság biztonságérzetének növelése, a helyismeretből ere-
dően a problémák helyszínen történő gyors megoldása.

A feladatokat Dávid és Zoltán mostantól megosztva, esetenként 
együttes szolgálatban látják majd el. A város közterületein az 
önkormányzati rendészek országosan egységes egyenruhában, 
hivatalos személyként járnak el. Őr- vagy járőrszolgálat kereté-
ben többek között ellenőriznek, megelőzik, megakadályozzák, 
megszüntetik, illetve szankcionálják a közterületek rendjére 
és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenysé-
geket. E mellett közreműködnek a társadalmi bűnmegelőzé-
si feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend  
védelmében, és - nem utolsó sorban - az önkormányzati  
vagyon védelmében is.

A korábban előfordult szabálysértések és főleg vagyon elleni 
bűncselekmények megelőzése és felderítése miatt a városban 
szükséges a folyamatos a jelenlét. A bővülő létszámnak, vala-
mint a térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően teljes lesz 
a város lefedettsége.

A rendészek várják a lakosságtól a feladatkörüket érintő valós 
problémák, például a közösségi együttélés normáiba ütköző  
magatartások, az esetleges szabálysértések bejelentését.
Minden beérkező lakossági jelzést és panaszbejelen-
tést haladéktalanul kivizsgálnak, a lehetőségek keretein  
belül a problémák megoldása iránt intézkednek és annak ered-
ményéről tájékoztatást nyújtanak. 

Feladatkörükbe tartozik többek között a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése, a közterületek rendjének és tisz-
taságának védelme, tiltott tevékenységek szankcionálása, az 
épített és a természeti környezet védelme, a közbiztonság és 
a közrend védelme, állatvédelmi feladatok ellátása, a közössé-
gi együttélés alapvető szabályainak betartatása, a közterületi 
térfigyelő kamerarendszer működtetése és az adatkezeléssel 
kapcsolatos feladatok ellátása.

Elérhetőségük:
Opalkó Dávid – Rendész
Telefonszám: +36 (46) 613-000 Mobil: +36 (30) 944-2158
E-mail cím: opalko.david@felsozsolcaph.hu

Vass Zoltán – Rendész
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: vass.zoltan@felsozsolcaph.hu

Új kolléga csatlakozott Felsőzsolca rendészetéhez
Vass Zoltán már a város szolgálatában
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Sport és egészségnap Felsőzsolcán 
Több száz futó, különböző edzések és változatos egészségmegőrző szűrések 

Több százan futottak a szeptember második hétvégéjén megrende-
zett 24 órás futás alkalmából Felsőzsolcán. A kitartó futókat a zuhogó 
eső sem tántorította el hajnalban, többen meg sem álltak akár húsz 
kilométerig sem.
Pénteken rengetegen választották a mozgást és rótták a köröket a 
sportpályán épült rekortán futókörön, felhívva a figyelmet az egész-
ségfejlesztés fontosságára. Az ingyenes eseményhez idén is bárki 
csatlakozhatott, az időpontok felosztásához szükséges technikai hát-
teret regisztrációs felület biztosította.

Az eseményt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 
tanulói nyitották meg, akik az első köröket Szarka Tamással, városunk 
polgármesterével, Pásztor Erik alpolgármesterrel és Macsuga Roland 
önkormányzati képviselővel futották. A kedvező időjárás nem tartott 
ki a rendezvény teljes ideje alatt. A hajnalban érkező futókat azonban 
ez sem tántorította el, a kitartó hölgyek a zuhogó esőben is több mint 
tíz kilométert futottak.

Szombat délelőtt egészségügyi szakemberekkel telt meg a Rendvé-
nyek Háza, akik változatos egészség megőrző szűrésekkel, tanács-
adással várták az érdeklődőket. 

Az egészségnap keretében tüdőszűrésre is lehetőség volt a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház jóvoltából.

A város fejlesztésében is kiemelt szerepet kapó sport és egészség nap 
a futást követően a Rendezvények Házában folytatódott. A pandémi-
ás időszak alatt a szabályozások miatt nem volt lehetőség rendezvény 
keretében szűrővizsgálatok elvégzésére. Ezért is volt fontos a város-
vezetés számára, hogy biztosítsa az egészséges életmódhoz szüksé-
ges feltételeket a lakosság részére. A sport és egészségnap keretében 
a Miskolci Járási Hivatal és a Felsőzsolcai Egészségház munkatársai 
változatos egészség megőrző szűrésekkel, tanácsadással, ismeretter-
jesztő anyagokkal várták az érdeklődőket. A délelőtt folyamán tüdő-
szűrést is végeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház jóvoltából.

A sporthoz kapcsolódó jótékonyság sem maradt el. Az önkormányzat 
által szervezett sporttal kapcsolatos rendezvények elengedhetetlen 
része a jótékonyság, mely keretében ez alkalommal az Atópiás, al-
lergiás gyermekekért alapítványt támogatták a résztvevők – mondta 
Szarka Tamás polgármester, aki minden lehetőséget megragad a jó-
tékonysági akciók szervezése mellett az azokhoz történő csatlakozás-
ra is. A mozgásfejlesztő programokon, több mozgásforma – aerobik, 
zumba – kipróbálására is lehetőség nyílt a délelőtt során. A gyerme-
kek támogatására a Tornázz a gyermekekért akció keretében került 
sor. Szedlákné Monoczki Andrea aerobik oktató egy éven át havonta 
egy alkalommal tart alakformáló tornát, melynek bevételével az Ató-
piás, allergiás gyermekekért alapítványt támogatják. Ez a torna tele-
pült ki Felsőzsolcára és biztosított aktív kikapcsolódást a résztvevők 
számára. Az egészség és a sportos életmód jegyében egy fergeteges 
zumba órán is részt vehettek a mozogni vágyók Macsiné Pásztor Vi-
vien Annával. A Kolumbiából származó, latin ritmusokra épülő tánc 
fitneszprogram is egyben. A könnyen elsajátítható aerobik és külön-
böző táncok lépései, mint a salsa, merengue, cumbia, forró hangula-
tot varázsoltak a Rendezvények Háza küzdőterére.

Népzene és néptánc gála 
Gálát rendezett a Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre Felsőzsolcán
A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre nagy szeretettel 
várta a kedves érdeklődőket szeptember 10-én, szombaton 15 órától 
a Felsőzsolcai Rendezvények Házában megrendezésre kerülő Népze-
ne-néptánc gálájára.

A meghívott kulturális csoportok műsoraival és a városunk elmúlt  
huszonöt évét is idéző zenés-táncos műsorral mutatták be az élő nép-
zenei hagyományokat.

„Az éneklés a lélek vállalkozása, aki énekel, az kétszeresen imádko-
zik" – tartja Budai Ilona, aki a népdalkör által rendezett gálán műso-
rával örvendeztette meg a közönséget.

A népdalénekes, aki harmincöt éven át az Óbudai Népzenei Iskola 
népi ének tanáraként, népzenei táborok szervezőjeként, és népdalta-
nító műsorok vezetőjeként ismertette és szerettette  meg a népdalok 
világát valamennyi korosztállyal - és teszi ezt ma is -, az oktatás mel-
lett csaknem száz népmesét is összegyűjtött. A művésznő úgy tartja, 
hogy hiteles és eredményes az a tanár lehet, aki Istentől kapott te-
hetsége és hangja mellett kellő alázattal bír: így bármilyen nehézségű 
is a népdal, tovább tudja azt adni.

Budai Ilona élete céljának a magyar kultúra szolgálatát, a hagyomá-
nyok, a népi kultúra gazdagságának, színességének megőrzését és 
továbbadását tekinti. Ezt tette és teszi fáradhatatlanul a mai napig 
kis falvakban és nagy városokban, iskolákban, színháztermekben és 
templomokban, itthon és szerte a világban.

Az autentikus magyar népi kultúra ápolásának, valamint előadómű-
vészként értékteremtő gyarapításának, és generációkat kiművelő 
oktatói munkájának elismeréseként és megbecsüléseként a Magyar 
Művészeti Akadémia Nemzet Művésze díj Bizottsága 2018-ban a 
Nemzet Művésze címet adományozta, a Kossuth-díjas népdalénekes 
részére.

A gálán Budai Ilona mellett Kiss László, Béres Ferenc- és Aranypá-
va-nagydíjas népzenész, énekes is műsort adott, akinek népzenei ta-
nulmányainak is máig fontos alakja a Magyar Örökségdíjas népdalé-
nekes. A számos zenei díjjal elismert népzenész, hangja mellett gitár 
és koboz játékával is emelte a rendezvény hangulatát.

Több kiemelt aranyminősítést szerzett, tizenegy országos népdalver-
senyen első helyezéssel ismerték el munkáját. 
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Tizenhatodik alkalommal kezdődik népszámlálása október elsején 
Október elsején kezdődik Magyarország történetének 16. népszám-
lálása. A korábbiaktól eltérően már nem lesz papír alapú kitöltés, a 
lakosság online és kérdező biztosok segítségével tableten töltheti ki 
a kérdőívet. A népszámláláson való részvétel kötelező, az itt begyűj-
tött adatok segítik a jövőben gazdasági, szociális és területfejlesztési 
döntések előkészítését.

A népszámlálás Magyarország legnagyobb, a teljes magyar társada-
lom legfontosabb jellemzőit felmérő adatgyűjtése. Pontos és rész-
letes képet ad a népesség nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nem-
zetiségi és vallási összetételéről.

Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szakemberei arra számítanak, 
hogy az emberek többsége online tölti ki a népszámlálási kérdőívet, 
melyre október 1-től 16-ig lesz lehetőség a Népszámlálás2022.hu in-
ternetes oldalon, a számlálóbiztosok segítségével történő kitöltésre 
is lehetőséget biztosítanak október 17 és 20-a között.
Az online kitöltés esetén azzal a kóddal lehet majd belépni, amelyet 
szeptember végén levélben postáznak. 

A kérdőív kitöltése körülbelül fél órát vesz majd igénybe. A számlá-
lóbiztosok azonosítókat fognak felmutatni, amikor valakit személye-
sen, otthonában keresnek fel. Ezzel igazolják, hogy engedéllyel, hiva-
talos ügyben járnak el.

Az adatokból kiderülnek majd a családi viszonyok, például hányan 
élnek családban és hányan egyedülállók. A kérdőív kitér majd a la-
káskörülményekre is, a válaszok a lakáskorszerűsítési programokat 
fogják segíteni.
A népszámlálás az egyetlen olyan lakossági adatgyűjtés, amelyen 
kötelező a részvétel, ezt az uniós szabályozással összhangban lévő 
törvény írja elő.
Minden adatot, ami a népszámlálási kérdőívekre kerül, csak statiszti-
kai célokra használnak fel. A KSH adattárába az információk név nél-
kül kerülnek be.

A felmérésen országszerte 28 ezer számlálóbiztos fog dolgozni. A 
Központi Statisztikai Hivatal még a következő napokban is számít a 
jelentkezésükre.
Forrás: KSH

Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
November 3-ig várják a pályázók anyagait a Felsőzsolca Város Önkor-
mányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra. Idén is meghirdetésre kerül az ösztöndíjpályázat, 
melyre azok a Felsőzsolca területén állandó lakóhellyel rendelkező hall-
gatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek az alábbiaknak:

„A” típusú pályázat 
Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
„B” típusú pályázat
A 2022/2023. tanévben utolsóéves, érettségi előtt álló középiskolások 
vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik 
a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. Az igénylők részére nyújtandó ösz-
töndíj összege 5.000 Ft/hó, amennyiben a pályázó családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 500 %-át (142.500 Ft).

Benyújtandó iratok: 
A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás 
vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről (csak „A” típusú 
pályázat esetén).
Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedel-
méről (kitöltött jövedelemnyilatkozat).
Amennyiben a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó közép-
fokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, annak igazolása 
szükséges (iskolalátogatási igazolás), 
Amennyiben a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó hallgatói 
jogviszonyban áll felsőoktatási intézménnyel, a hallgatói jogviszony iga-
zolása szükséges.
A pályázat rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlap és a  
jövedelemnyilatkozat– kinyomtatva és aláírva – 2022. november 3. nap-
jáig, ügyfélfogadási időben nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri 
Hivatal fsz. 6. irodahelyiségében.  
A pályázattal kapcsolatos további részletes információ a www.emet.gov.
hu , és a www.felsozsolca.hu oldalon található, személyesen a Felsőzsol-
cai Polgármesteri Hivatal fsz. 6. irodahelyiségében, telefonon a 06 46 
613-009-es telefonszámon kérhető.

Új szemetes kosarakat helyezett ki a Felsőzsolcai GAMESZ a vidéki 
buszmegállókba. A szemetesek kihelyezésével nemcsak növekszik 
a Felsőzsolcán található gyűjtők száma, de az új esztétikus és tartós 
kosarak befogadóképessége is nagyobb a területek tisztán tartása ér-
dekében.
Hiába vannak szemetesszelencék, mindig akadnak olyanok, akik  
néhány métert sem hajlandóak megtenni azért, hogy megváljanak a 
hulladékuktól – hívta fel a figyelmet egy évek óta létező problémá-
ra Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolca GAMESZ igazgatója, majd 
hozzátette, a város területein naponta elvégzik a szelencék ürítését és 
a szórt szemét szedését a reggeli és délelőtti órákban. Sajnos azonban 
a felelőtlen emberi magatartás „nyomai” már a délutáni, esti vagy a 
munkakezdés előtti, hajnali órákban is láthatóak bizonyos területeken.
"Folyamatosan cseréljük a régi, elhasználódott szemetesek városz-
szerte újabb, nagyobb befogadóképességű szemétgyűjtőkre." – tette 
hozzá.

Új hulladékgyűjtőket helyezett 
ki a városüzemeltetés
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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:

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.

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/


