
Legyen mindenkinek szép az ünnep, 
segítsünk együtt a rászorulóknak! 
Karácsonyi adománygyűjtés in-
dul Felsőzsolcán. További részletek  
a harmadik oldalon.

Idén ünnepelte megalakulásának 
tízedik évfordulóját a Felsőzsolcai 
Szent István Katolikus Általános  
Iskola.  Putz Józseffel, az iskola igaz-
gatójával beszélgettünk.
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Újabb út-, járda és parkoló fejlesztés 
valósult meg a városban. Megújult a 
Deák Ferenc utca, és a hozzá tartozó 
parkoló, részletek a második oldalon.
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Címlapon
Családi rendezvényt tartottak a Bárczay-kastélyban. A délelőtt  
folyamán lehetőség volt a játékra és az ismerkedésre, majd a ki-
csik és a nagyok együtt nézhették meg a Csodamalom Bábszínház 
Mocorgó című babaszínházi előadását. A hangulatos eseményen 
átadták a Vándorbölcső mozgalom egyik felsőzsolcai bölcsőjét is. 

Újabb út-, járda és parkoló fejlesztés valósult meg a városban
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Felsőzsolca Város Önkormányzata bruttó 9 661 830 forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült a Belügyminisztérium határozata alapján, melyet 
az önkormányzat teljes egészében út-, járda és parkoló fejlesztésre fordított. 

Megújult a Deák Ferenc utca, és a hozzá tartozó parkoló, a Kassai utca - Petőfi 
Sándor utca és Nagyszilvás utca közötti - járdaszakasza, valamint a Bolyai utcán 
a Szolgáltató ház előtti parkoló. A Deák Ferenc utcán az útburkolat teljes hossz-
ban felújításra került. A szintkiegyenlítésnek köszönhetően ezzel a csapadékvíz 
elvezetése is megoldódott. A rossz állapotú parkolók felújítása mellett a gö-
rögkatolikus óvoda kapubejárója előtti területet is leaszfaltozták. A Kassai utca 
- Petőfi Sándor utca és Nagyszilvás utca közötti járdaszakasza, a már korábban 
felújított Petőfi Sándor utcához csatlakozva került felújításra, az új járdát ki is 
szélesítették. 

A Bolyai utcán, a Szolgáltató ház előtt található parkoló burkolatát 45 méter 
hosszan, 6 méter szélességben felújították. A rekonstrukciók során a szikkasz-
tó árok rendbetétele is megtörtént, tájékoztatott az önkormányzat az átadást 
megelőző sajtótájékoztatón.

Új furgon segíti a települési feladatok ellátását
Új kishaszongépjárművel bővült a Felsőzsolcai GAMESZ járműparkja, melyet 
Szarka Tamás polgármester adott át Molnárné Vantal Nikoletta igazgatónak. 
Felsőzsolca Város Önkormányzata egy Fiat Fiorino típusú gépjárművet vásá-
rolt a települési feladatok ellátása céljából. A beruházás saját forrásból, - egy 
használaton kívüli munkagép értékesítéséből származó bevételből - valósult 
meg.

"Nagy öröm számomra, hogy a nehézségek ellenére is folyamatosan gyara-
podik városunk. Ez alkalommal új kishaszongépjárművel bővült az eszköz-
parkunk, mely a városüzemeltetés karbantartási, hibaelhárítási feladatainak 
hatékony elvégzéséhez nyújt majd segítséget. Bízom benne, hogy nagy szol-
gálatot tesz a településnek és a városüzemeltetésnek. " számolt be Szarka 
Tamás polgármester közösségi oldalán.

A vásárolt gépjármű 2014-es évjáratú és rendkívül jó műszaki állapotnak  
örvend. Kétszemélyes, rakterében helyet kaphatnak a munkavégzéshez szük-
séges szerszámok, hogy a karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzésé-
nek hatékonyságát növeljék.

Sporttörténelmet írtak Felsőzsolcán 
Magyar Kupa szereplésével a Magyar Amatőr Kupadöntőbe jutott a 
BTE Felsőzsolca.

A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, hazai pályán az MTK  
Budapest csapatát fogadta a BTE Felsőzsolca.

A mérkőzés vendégsikerrel ért véget, de aki élőben látta, az szem-
tanúja lehetett, hogy tisztesen helyt állt a csapat az ellenféllel 
szemben – olvasható az egyesület közösségi oldalán, ahol arról is  
beszámoltak, hogy a csapat idei Magyar Kupa szereplésével sporttörté-
nelmet írva bejutott a 2023. májusában megrendezésre kerülő Magyar 
Amatőr Kupadöntőbe. 
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A társadalom megbecsülésének jele a szociális 
munka világnapja. Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik az idősek, betegek és elesettek 
támogatásáért dolgoznak. 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központban 
ebből az alkalomból köszöntötte a szférában 
dolgozókat a város polgármestere, aki háláját 
fogalmazta meg a köszöntés alkalmával munka-
társai előtt, akik ezt a sokrétű feladatot végzik. 

Köszönjük, hogy alázatos munkájukkal  
támogatják a közösséget, a felsőzsolcai családo-
kat!

Magyarkanizsa Község napján került  
átadásra az önkormányzati támogatás.

Felsőzsolca város szerb testvértelepü-
lése Magyarkanizsa október 20-án, a 
török hódoltság alóli felszabadulás év-
fordulóját - a Község napját, négynapos 
programsorozattal ünnepelte. 

A művelődési, közösségi és sport esemé-
nyek fókuszában a helyi értékek álltak. A 
rendezvényre városunk polgármestere 
is meghívást kapott, aki Macsuga Roland 
képviselővel vett részt a város eredeté-
nél tartott megemlékezésen és koszo-
rúzáson, majd azt követően Aleksandar 
Oklobdžija festményeinek és vektor- 
grafikáinak Art Apologia Cnesapiens 
című kiállításán.

Ez a rendezvény biztosított alkalmat arra 
is, hogy az önkormányzat - Mészáros 
Máté tanulónak megítélt - százezer fo-
rint összegű támogatását átadja Szepesi 
Zoltán iskolaigazgató részére.

Újabb diák részesült 
önkormányzati 
támogatásban

Köszöntés
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Minden a töklámpások körül forgott október 28-án este Felsőzsolcán. 
A Bárczay-kastélyban rendezett Halloween partyra nyolcvan gyermek 
érkezett, akik ötletes jelmezeikbe bújva, szórakoztató programokon 
és jelmezversenyen vettek részt. A legötletesebb jelmezeket viselőket 
könyvajándékkal jutalmazták, majd a kastély udvarán cukorkákat keres-
tek és gyűjtöttek a résztvevő gyerekek. 

A rendezvény végén a kicsik lámpásokkal vonultak a Hősök terére, ahol 
szüleik várták őket. A felvonulással az este nem ért véget, ugyanis ekkor 
került sor a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda felhívására készített 
töklámpások elhelyezésére a téren. Nem kétséges, hogy a gyerekek 
által egyik legjobban várt tökös rendezvénynek lehettek részesei, akik 
kilátogattak az eseményre. A gyerekek és felnőttek által faragott Tök jó 
fejek kiállítás november 1-ig díszítette a Hősök terét.

Tök jó fejek – Halloween Felsőzsolcán 
Faragott tököknek adott otthont a Hősök tere a hosszú hétvégén

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület fennállásának 20. évfordulóját ünnepel-
te november 12-én, az est ebből az alkalomból, Felsőzsolca Város Önkor-
mányzata támogatásával került megrendezésre a Rendezvények Házában. 

A polgármesteri köszöntőt követően az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen 
belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi cso-
portjának énekesei: Bozsár Klári, Gáspár Anni, Simon Zsóka, Újvári Marika, 
Jóna László, Sarkadi László, Szabó Lajos és Tapa Ottó nótaénekesek adtak 
műsort, akiket az előző évekhez hasonlóan Miskolci Balogh Zoltán és ze-
nekara kísért. A műsor rövid szünetet követően Simon Boglárka és Jenei 
Gábor nóta és operett csokraival folytatódott. A Madách Színház művé-
szeit nagy örömmel fogadta a közönség. A rendezvény tombolasorsolással 
zárult.

Magyar Nóta és Operett esttel ünnepelt az 
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 

Kifizetésre került a nyelvizga 
támogatás
Megtörtént a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalhoz, 2022. november 4. 
napjáig benyújtott nyelvvizsga támogatás iránti kérelmek elbírálása. So-
kan élnek az önkormányzat által biztosított lehetőséggel. 
A beérkezett kérelmek többsége megfelelt az önkormányzat rendeleté-
ben foglalt feltételeknek, így november 16-ig közel negyven fő részesült a 
20.000 Ft összegű támogatásban. A bírálat eredményéről szóló határoza-
tok a hivatal által kézbesítésre kerültek. 
A nyelvvizsga támogatás iránti kérelmek ebben az évben december 15-ig 
nyújthatók be!

Felsőzsolca Város Önkormányzata – kiegészítve gépparkját – egy Lisicki 
N-062 típusú, 1.5 köbméteres sószórót vásárolt, mely üzembe helyezését 
követően a városüzemeltetés a városi útvonal teljes hosszának csúszás-
mentesítését képes elvégezni többszöri újra rakodás nélkül.
Az önkormányzati szerv a téli intézkedési terv szerint november 1-től 
március 31-ig téli ügyeletet tart, hogy a város út-és kerékpárút hálózata, 
valamint a közintézmények előtti járdák a balesetmentes közlekedésre al-
kalmasak legyenek. 
"Folyamatos ügyeletet működtetünk a téli időszakban, figyeljük az előre-
jelzéseket, hogy az időjárási viszonyokat figyelembe véve a leghatékonyab-
ban láthassuk el feladatainkat" – mondta Molnárné Vantal Nikoletta, a Fel-
sőzsolcai GAMESZ igazgatója. Amennyiben az időjárás indokolttá teszi, az 
intézmény munkatársai hajnalban kezdik el a munkát, hogy a reggeli for-
galomra az utak már le legyenek takarítva, és a városban élők reggelente 
lehetőleg már járható utakon közlekedhessenek.

Sószórógépet vásárolt az önkormányzat 

2023. március 17. napjáig felfüggesztésre került a települési ügysegédi 
rendszer működtetése a hidegebb időjárási körülményekre és költségmeg-
takarítási célokra tekintettel – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal. Ügyfeleiket továbbra is várják 
ügyintézés céljából a kormányablakokban, valamint a Miskolci Járási Hiva-
tal Hatósági Osztályai által működtetett ügyfélszolgálaton (3530 Miskolc, 
Petőfi u. 23. szám alatt).

Március 17. napjáig szünetel a felsőzsolcai 
ügysegéd ügyfélfogadási ideje
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Megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola  
A neves alkalomból Putz Józseffel, az iskola igazgatójával beszélgettünk

Tíz év távlatában hogyan látja az iskola műkö-
dését, a szakmát, mi változott? 

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános 
Iskola 2012. szeptember 1-jén kezdte meg mű-
ködését, fenntartója az Egri Főegyházmegye. 
Iskolánk alapítója, városunk díszpolgára Dr. Ter-
nyák Csaba Érsek Úr, minden segítséget megad 
iskolánk zavartalan működéséhez. Az elmúlt tíz 
évben a  fenntartói támogatásoknak és pályá-
zatoknak köszönhetően sokat javultak tárgyi 
feltételeink. Az iskola épületén tető cseréjére, 
villamossági hálózat felújítására, energetikai kor-
szerűsítésre került sor, a tornateremben sport-
padló készült, az udvarra új játszótéri eszközök 
kerültek. A tantermekbe  és az  ebédlőbe   tanu-
lói padokat, asztalokat, székeket vásárolhattunk, 
számítógépek és interaktív táblák segítik neve-
lő-oktató munkánkat. Iskolánkba jelenleg 180 
tanuló jár, többségük halmozottan hátrányos 
helyzetű, és ingyenes étkezésben részesül. 

A fenntartói támogatás  mellett  folyamatosan 
segíti iskolánkat Szarka Tamás polgármester és 
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete. Az udva-
ri játszótéri eszközök telepítéséhez, szabadidős 
rendezvényeinkhez, kiemelkedő tanulóink ju-
talmazásához, a pedagógusok munkájának el-
ismeréséhez, az iskola tíz éves évfordulójának 
megünnepléséhez jelentős anyagi támogatást 
kaptunk az önkormányzattól.
Nevelő-oktató munkánkban meghatározó a ta-
nulók katolikus szellemiségű nevelése. Iskolánk   
lelki vezetőjének Ft. Deli Lajos Plébános úrnak 
köszönhetően tanulóink a  felsőzsolcai Római 
katolikus templomban évfolyammiséken, lelki 
napokon vesznek részt. 
Iskolánk kiemelt feladatának tekinti, hogy tanu-
lóink sikeresen tanuljanak tovább, ennek érdeké-
ben pályaválasztási rendezvényeken, középisko-
lai nyílt napokon vesznek részt.
Diákjaink az elmúlt években több versenyen 
vettek részt. Betlehem készítő, Szentírás olvasó, 
dramatikus színjátszó, hittan, rajz, népdaléneklé-
si, szépírás versenyekre vittük el őket, ahol szép 
eredményeket értek el. Nagyon büszkék vagyunk 
azokra a diákokra, akik iskolánk hírnevét öregbí-
tik.

Az iskolai nevelő-oktató munkánk csak akkor-
lehet eredményes, ha számíthat a szülők, in-
tézmények, szervezetek együttműködésére. 
Rendszeresen tartunk megbeszéléseket, szülői 
értekezleteket, családi napokat, igyekszünk be-
vonni őket iskolai rendezvényeinkbe. Céljaink 
megvalósításában közreműködik a Szimfónia 
Alapfokú Művészeti Iskola is. A gyerekek fuvolán, 
furulyán, hegedűn, gordonkán tanulnak, sikere-
sen lépnek fel az iskolai rendezvényeken. A felső 
tagozatos tanulók továbbtanulásra való felkészí-
tését támogatja a Csillagfény Tanoda. 
A tanoda pedagógusai délutánonként adnak se-
gítséget a gyerekeknek a tanulásban, különböző 
foglalkozásokat, előadásokat tartanak.
Jó együttműködés alakult ki a Felsőzsolcai Pol-
gármesteri Hivatallal, a városban működő gazda-
sági, nevelési-oktatási, kulturális, közművelődési 
intézményekkel, egyházi és  civil szervezetekkel, 
az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ok-
tatóival, a budapesti Katolikus Pedagógiai Intézet 
munkatársaival. Az iskolavezetés mindennapi 
munkáját folyamatosan segítik az egri Egyház-
megyei Katolikus Iskolai Főhatóság vezetői és  
munkatársai. 

Idén ünnepelhettük a Felsőzsolcai Szent István 
Római Katolikus Általános Iskola tízedik szüle-
tésnapját, mesélne nekünk erről az esemény-
ről?

2022. november 6-án nagy örömünkre elláto-
gatott városunkba Dr. Ternyák Csaba Érsek Úr. 
A Felsőzsolcai Római katolikus templomban Há-
laadó szentmisét mutatott be, iskolánk tíz éves 
évfordulója és a templom tető szerkezetének fel-
újítása alkalmából. A szentmise után iskolánkban 
ünnepi műsorban névadónkra, Szent Istvánra 
emlékeztünk. 

A dramatikus előadásban  az iskola tanulói, az 
énekkar, a Szimfónia Alapfokú Művészeti iskola 
tanulói és pedagógusok léptek fel. Az ünnepi 
műsor után Érsek Úr Bibliákat adott át az iskola 
5. osztályos tanulóinak, a vendégek pedig meg-
tekintették az elmúlt tíz évet bemutató fotó kiál-
lítást. Feledhetetlen számomra ez a nap, mert a 
tantestület és az iskola dolgozóinak közös mun-
kájának eredményeként sikeres volt a rendez-
vény, vendégeink elismeréssel szóltak ünnepsé-
günkről.

Gyorsan változó világban élünk, ami kihat az ok-
tatásra is. Ön szerint hogyan lehet megragadni a 
fiatalok figyelmét?

A fiatalok többsége ma a digitális eszközök bű-
völetében, a virtuális világban él. Ennek követ-
kezményeként háttérbe szorulnak az emberi 
kapcsolatok.  Ezért nagyon fontos, hogy megta-
nítsuk a gyerekeket  megfelelő kapcsolatterem-
tésre, kommunikációra. Tapasztalataim szerint 
fontos a gyerekekkel a jó kapcsolat kialakítása, 
a személyes törődés, és megfelelő értékrend, 
a katolikus értékrend közvetítése. A gyerekekre 
a korábbihoz képest sokkal több információ zú-
dul a tömegkommunikációs eszközökből. Emiatt 
gyakran bizonytalanok, nem értik, félreértelme-
zik a látottakat, hallottakat. 

Egy korábbi interjúban felmerült, milyen nehéz 
volt pályakezdő tanárként. Tapasztalt vezető-
ként hogyan látja ezt az időszakot?

Pályakezdő pedagógusként azért volt nehéz a 
tanítás, mert a tanulók megismerése, a tanítá-
si gyakorlat megszerzése, az elvárásoknak való 
megfelelés igazi kihívást jelentett. Idővel egyre 
jobban megismerjük a gyerekeket, megtanuljuk 
melyek az eredményes módszerek, megéljük a 
tanítás örömét. A pedagógusok ma azért vannak  
nehéz helyzetben, mert megváltozott a világ.  
Ma a gyerekek sok nehézséggel küzdenek. Érzel-
mileg gyakran elhanyagoltak, kevesebb törődést, 
figyelmet kapnak, mint régen. A gyerekek egy 
része, a jó képességűek, az igyekvők, nagyon túl-
terheltek, fáradtak, rengeteget tanulnak. Másik 
részük olyan lemaradással küzd kortársaikhoz ké-
pest, hogy a tanulásban sok-sok kudarc éri őket. 
Mit tehet ebben a helyzetben a pedagógus? 
Igyekszik a gyerekeknek személyre szabottan se-
gíteni, fejleszteni, és bízik abban, hogy munkájá-
nak van értelme, eredménye.

Mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy 
a diákok szabadidejüket is hasznosan töltsék. 
Milyen rendezvényeket szerveznek, terveznek 
a jövőben?

December az iskolában is az egyik legszebb hó-
nap. Mikulás napján, Szent Miklós ünnepén a 
gyerekeket megajándékozzuk. Az ajándékozás 
mellett játékos napot szervezünk.
Közeledik a karácsony, megkezdődött advent 
időszaka. Advent idején minden osztály műsort 
ad iskolánkban, szinte valamennyi tanuló szere-
pel az adventi műsorokban. Az év zárásaként, 
december közepén karácsonyi műsort adnak a 
templomban a gyerekek. A karácsonyi kézműves 
foglalkozás is a karácsonyi készülődés jegyében 
történik. Az év utolsó napján, a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium karácsonyi adományait szeret-
nénk átadni tanulóinknak.  

1996-ban Zsíros Sándor helytörténésszel közö-
sen készítettek egy Felsőzsolca múltját bemu-
tató könyvet, Szülőföldünk Felsőzsolca címmel. 
Tervezi, hogy újabb könyvet ír, kutat a témá-
ban?

A Szülőföldünk Felsőzsolca című könyv megjele-
nése óta huszonhat év telt el. Az elmúlt évtize-
dekben nagyon sok  minden történt Felsőzsolca 
életében. Megváltozott a  földrajzi környezet, az 
úthálózat,  várossá váltunk, átalakultak a városok 
intézményei, szervezetei. Véleményem szerint a 
nehézségek ellenére fejlődött, megszépült a vá-
ros. 

Szeretném a Szülőföldünk Felsőzsolca című 
könyvet kiegészíteni, az elmúlt évtizedek esemé-
nyeivel kibővíteni. Bízom abban, hogy elkészül 
majd egy Felsőzsolca 21. századi történetét is 
bemutató könyv, mely Zsíros Sándor Felsőzsolca 
története című könyvéhez hasonlóan áttekintést 
ad településünk eseményekben gazdag  múltjá-
ról. Szeretnék segítséget nyújtani a könyv anya-
gának összeállításához.
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Hosszú Katinka volt a Sajó-parti Nemzeti Estek vendége

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok 
úszónő volt a Sajó-parti Nemzeti Estek rendezvénysorozat első sportoló 
vendége Felsőzsolcán.

A sportolót Papp Ferenc, a rendezvény házigazdája kérdezte a Bárczay-kas-
télyban. A teltházas eseményen kötetlen, baráti beszélgetés során nyer-
hettünk betekintést a sportolónő életébe, akit nagy szeretettel fogadtak 
a résztvevők.

Kiderült, Katinka nagyon jó barátságot ápol Papp Ferenc lányával, Csen-
gével, így adódott, hogy ellátogatott a Felsőzsolcára. Elmondta azt is, 
sportpályafutása legszebb pillanatait a 2017-es Budapesti Úszó Világbaj-
nokságon élte meg, az itt elért eredményeire a legbüszkébb.  Azonban 
nemcsak a teljesítményét tarja fontosnak, hanem azt is, hogy sok min-
dent tanult a pályafutása alatt. Rengeteget utazott, sok kultúrát megis-
mert, és sok-sok barátot szerzett.

Mesélt arról is, hogy az úszóiskolájában, az Iron Swimben, szeretné 
megreformálni az úszásoktatást.  

"Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek minőségi oktatásban 
vegyenek részt, és jó technikával tanuljanak meg úszni. Nálunk több 
oktató foglalkozik a gyerekekkel, hogy sokkal több figyelem jusson egy-
egy tanítványra. Az a cél, hogy a kicsik elsősorban megszeressék a vizet, 
biztonságban érezzék magukat. Ezt játékos oktatással tudjuk elérni." – 
fogalmazott Hosszú Katinka. 

Elárulta azt is, nehéz lenne szavakba önteni, hogy számára mennyire 
megterhelőek voltak az edzések fizikailag és mentálisan is, amikor nagy, 
nemzetközi versenyekre készült.
"Napi nyolc óra edzés, azonfelül foglalkoznom kellett a regenerációval is, 
masszázs, jégfürdő, nyújtás. És a nyolc óra alvásnak is meg kellett lennie. 
Figyelnem kellett arra, hogy mit eszem, mit és mennyit iszom" – világított 
rá Katinka a versenyúszók mindennapjaira.

Mint mondta, a nemzetközi úszóközösség rendkívül összetartó, neki is 
nagyon sok barátja van a vetélytársak között is. 
"Néha úgy érezzük, hogy valamiféle vándorcirkusz vagyunk, mert a nagy 
versenyeken szinte mindig ugyanazok a versenyzők szerepelnek, csak 
más-más országban és városban. Nekem életre szóló barátaim vannak 
minden kontinensről."

Hosszú Katinka a jövőben nagy figyelmet szeretne fordítani az úszóis-
kolájára és úszóklubjára. Ezenkívül nyitottak egy éttermet is, ahol olyan 
ételeket készítenek, amilyeneket ő fogyasztott, amikor nagy versenyekre 
készült.
"Szeretnénk megmutatni, hogy egészségesen is lehet ízletes ételeket  
készíteni." – hívta fel a figyelmet a sportoló.
Elárulta azt is, hogy kevés szabadidejében szeret olvasni, és a két cseh-
szlovák farkaskutyájával játszani, nagy örömmel látja vendégül barátait 
egy-egy vacsorára, de igazán akkor fogja megtudni, hogy mit szeret még 
csinálni, amikor abbahagyja az úszást. 

Forrás: boon.hu

Forradalom és szabadságharc  
Az 1956-os eseményekre emlékeztek Felsőzsolcán 

Október 21-én vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc 
66. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés-sorozat Felsőzsol-
cán. Pénteken a Kegyeleti parkban, az ’56-os kopjafánál tartotta megem-
lékezését Felsőzsolca Város Önkormányzata. Az emlékezőket Szarka Ta-
más polgármester köszöntötte megemlékezve a hősökről és áldozatokról 
is. 

Ezt követően Csöbör Katalin, a választókerület országgyűlési képviselője 
tartotta meg ünnepi beszédét. Tóth Bálint – Magyar litánia című versét 
dr. Hortai Rita versmondó előadásában hallhatta a közönség. A megem-
lékezés végén Felsőzsolca Város Önkormányzata helyezett el koszorút az 
’56-os emlékműnél, majd az intézmények, egyesületek képviselői, illetve 

Mertinkó József leszármazottjai is lerótták tiszteletüket egy-egy koszorú-
val emlékezve az áldozatokra. A megemlékezésen közreműködött a Fel-
sőzsolcai Férfi Népdalkör.

18 órakor az „Ecsettel a békéért” című kiállítás megnyitójára várták az 
emlékezőket a Bárczay-kastélyba.  A polgármesteri köszöntőt követően 
a kiállítást Németh István, nyugalmazott ezredes, a Krajczáros Alapítvány 
elnöke nyitotta meg.

Október 23-án, vasárnap folytatódott a megemlékezések sora. Délelőtt 
21. alkalommal került megrendezésre a négy település – Arnót, Felső-
zsolca, Szikszó és Onga – szervezésében a Turulfutás, melyen idén is min-
den korosztály képviseltette magát. A futókat a szikszói dombon álló Turul 
Emlékműnél ez alkalommal is forró tea várta. A déli harangszót követő-
en itt került megrendezésre a megemlékezés-sorozat záró rendezvénye. 

A négy település közös megemlékezésének kezdetén egy perces néma 
csönddel emlékeztek a nemrég elhunyt Dr. Madzin Tiborra, Onga koráb-
bi polgármesterére. Buda Ferenc sorait Hegedűs Milán Péter, a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanulója idézte fel. Szarka 
Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere ünnepi beszédében elmondta, 
azért fontos, hogy megemlékezzünk az ’56-os hősökről és áldozatokról, 
hogy a mai emberek, fiatalok tudják miért harcoltak.

A megemlékezés Nahaj Péter, arnóti énekes, és a Zsolca Táncegyüttes 
műsorával folytatódott. A rendezvény végén, melyen az Ongai Refor-
mátus Énekkar is közreműködött, a települések polgármesterei közösen  
helyezték el a koszorút a Turul Emlékműnél.
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Újabb család vehette át a Vándorbölcső mozgalom egyik felsőzsolcai 
bölcsőjét. A Tímár család hamarosan születendő kislánya részére Szarka 
Tamás polgármester és Farkas Tünde könyvtárvezető adta át a Deli Lajos 
plébános és Gulybán Tibor parókus által megszentelt vándorbölcsőt.

"Fontos számomra a családok támogatása, erre minden lehetőséget meg 
is ragadok. Ilyen volt a mozgalomhoz történő csatlakozás iránti felkérés is 
2019-ben, amikor támogatókkal közösen vásároltuk meg az első bölcsőt. 

Megválasztásomat követően nem is volt kérdés, hogy látva a mutatkozó 
igényt, 2020-ban, önkormányzatunk is támogassa a kezdeményezést, így 
újabb vándorbölcsővel gazdagodott a közösségünk. A bölcsők minden 
családnál néhány hónapot töltenek, majd, amikor már nem nyújtanak 
kényelmet a gyermekek számára, továbbadva újabb családok lelhetik 
bennük örömüket" – nyilatkozta Szarka Tamás polgármester.

A bölcső mellett átadásra került a Három Királyfi, Három Királylány Moz-
galom által ajándékba kapott babaváró zászló és a könyvtár könyvajándé-
ka Első könyvem – címmel.

A Vándorbölcső mozgalom Magyarországon Czotter András, az Ágymes-
ter Manufaktúra tulajdonosa ötlete alapján indult el 2012-ben, melyhez 
csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, így közösen 
hat vándorbölcsőt adományoztak különböző közösségeket képviselő 
szervezeteknek, amelyek vállalták, hogy gondoskodnak a kiságyak ván-
doroltatásáról.

"A bölcsők vándorlása a kapcsolatok erősítésének és a közösségteremtés-
nek is az eszközei." – mondta Farkas Tünde könyvtárvezető. 

A délelőtt folyamán játékra és ismerkedésre is lehetőségük nyílt a gye-
rekeknek és a szülőknek, akik részt vettek a Csodamalom Bábszínház 
Mocorgó című babaszínházi előadásán. Kulcsár Laura és Láng Bernadett 
bábszínészek varázslatos pillanatokat szereztek a kicsiknek, akik az előa-
dást követően kipróbálhatták a színházi kellékeket; a varázspallót, a szi-
várványhidat, az autót, a repülőt, a csúszdát és a hintát.

Családi délelőtt a kastélyban  
Tovább vándorolt a bölcső Felsőzsolcán  

Márton napját ünnepelték Felsőzsolcán 
Hunyadiné Rieger Edina, óvodapedagógus írása

A hagyományok szerint ünnepelték a Márton napot Felsőzsolcán. 
Ahogyan az utóbbi években, úgy most is változatos programokkal, 
lámpás készítéssel, versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal ké-
szültek az önkormányzati intézmények a gyerekek részére, akik idén is 
nagy örömmel várták az eseményt. Ennek az ünnepnek is megvannak 
a saját hagyományai, népszokásai. A néphagyomány ehhez a naphoz, 
- mely a negyven napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, a jóízű 
és gazdag falatozás, vigasság napja -, nagyon sok babonát, szokást köt. 
Ezekkel ismerkedhettek a gyerekek. Az óvodában az egész hét a ha-
gyomány ápolásáról szólt. 

"A gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg Szent Márton 
történetével, mely jó alkalmat adott arra, hogy megbeszéljük velük, 
miért is jó másokon segíteni. Libás dalokkal, mesékkel, kreatív tevé-
kenységekkel ismertettük meg óvodásainkat. Kukoricát morzsoltunk, 
libatollal rajzoltunk, festettünk, süteményt sütöttünk. A Márton napi 
lámpások elkészítése különböző díszekkel és szimbólumokkal történt, 
hogy fényük óvodánkban is a jó cselekedetek világot megváltó fényét 
jelképezze." – számolt be az eseményről Mag Zsoltné óvodavezető.

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárban idén harmadik 
alkalommal került megrendezésre a hagyomány őrző esemény. A 
Márton-napi mulatságára a 6-13 éves korosztályú gyerekeket várták. 
A programon 42 gyerek vett részt. A Bárczay-kastélyba érkezők népi 
játékokkal és táncházzal tölthették az estét. A tevékenykedni vágyók 
kézműves foglalkozáson vettek részt és elkészítették lámpásaikat. Az 
este folyamán megismerhették Szent Márton püspök legendáját, akit 
a szárnyasok gágogásának, szárnyuk verdesésének köszönhetően ta-
láltak meg és szenteltek püspökké, és aki haláláig segítette a rászo-
rulókat.  Ezt követően lámpás felvonulással zárták az estét a Hősök 
terére.

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”, mondja a 
rigmus. Éppen ezért nem hiányozhattak a rendezvényekről a libasá-
gok, vagyis ezen a napon libazsíros falatkákat kóstolhattak a résztve-
vők.
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Spitzmüller Balázs, Balázs bácsi, ahogy sokan ismerjük, Hernádnémeti 
szülöttjeként 1961-től lett egyre gyakoribb látogatója Felsőzsolcának, 
de már azelőtt is járt erre átutazóban, amikor lovas szekérrel mentek 
Miskolca. Családjával 1969-ben költözött ide, felesége ekkor kezdett el 
tanítani Felsőzsolcán. Balázs bácsi sokat járt elé, hogy segítsen cipelni 
a dolgozatfüzeteket. Hamar hasznos és tevékeny tagja lett a közösség-
nek, már kezdetek kezdetén szívén viselte Felsőzsolca hagyományait.

A hetes buszról látta meg először Nepomuki Szent János csodálatos 
szobrát a régi út mellett, a Bódva folyó kőhídjának északkeleti oldalán 
arccal a település felé. Balázs bácsi aggodalommal követte a szobor 
sorsát, melyet hol vandálok kentek össze festékkel, majd megrongál-
ták, letört a feje, melyet ismeretlenek visszaragasztottak, de ezt kö-
vetően újra letört. 1963-1964 környékén a szobor derékmagasságban 
kettétört, sokáig a földön hevert. Váratlanul ismeretlen helyre került, 
és a következő két évben a szobor megcsonkított maradványrésze tel-
jes talapzatával együtt eltűnt. Ekkor elhatározta, hogy a szobor részeit 
megkeresi, restauráltatja.

Balázs bácsi 1990-ben Felsőzsolcán szervezte meg a Keresztény De-
mokrata Néppártot, a KDNP-t, s a tagság őt bízta meg az elnökének. 
Első célkitűzése volt a szobor felkutatása és a településhez tartozó  
tizenhárom darab kereszt restaurálása. A kutatásához először Felső-
zsolca idősebb szülöttjeinek segítségét kérte, de csak később lelt a 
szobor nyomára, amikor a KDNP szervezőtitkáraként Miskolcon járt. 
Ott kapott tanácsot, hogy a megyei múzeum kőtárában próbálja meg 
megkeresni a szobor maradványait. Így került 1992-ben a Herman 
Ottó Múzeumba, ahol a szobor elsőként letört, fej nélküli felső részére 
bukkant. 

Hogy a szobor visszakerülhessen a helyére, illetve restaurálhassák, 
Balázs Bácsi a Megyei Múzeum akkori igazgatójával, Dr. Veress Lász-
lóval egyeztetett, aki jelezte, kizárólag akkor engedélyezi a maradvány 
visszaadását, ha az újraépítésére valóban sor kerül. Ő ajánlotta, hogy 
a szobor újjáépítésével Kovács István elismert kőszobrász-restaurátort 
bízzák meg. Balázs bácsi hatalmas munkába kezdett. 
Kovács István mesterrel bejárták a helyszínt, a Bódva folyó partját, 
ahol a II. Világháborúban a németek által felrobbantott híd kőmarad-
ványait is megvizsgálták. A szobrászmester megállapította, hogy ez 
a kőzet azonos a kőtárban talált szobor maradványával, ő javasolta, 
hogy a szükséges kőmennyiséget onnan bontsák ki, majd szállítsák el a 
kőtárába, és ezekkel a darabokkal eredeti állapotra fogja építeni. 

Balázs bácsi célja megvalósításához szó szerint sok követ megmozga-
tott, 1993-ban széleskörű összejövetelt szervezett Fehér Attila akkori 
polgármester támogatásával, többek között az ő segítségével kezdőd-
hetett el végül a tényleges munka.

1995. év nyarán a GAMESZ dolgozóival kezdtek bele a Bódva folyó 
partjánál visszamaradt kődarabok kibontásába. A mélyebb vízben dol-
gozva kisebb-nagyobb kődarabokat vettek észre, és a parton ismerték 
fel, hogy ezek a kődarabok megegyeznek a Nepomuki Szent János szo-
bor eltűnt maradványaival. A helyszínt tovább kutatva a fej kivételével 
minden darabot megtaláltak, még az eltűnt talapzatát is.

A szobrot Kovács István kőszobrász-restaurátor újjáépítette, a fejet is 
elkészítette, méghozzá a folyó partjából kibontott kőből.
A restaurált szobrot 2000 szeptemberében szentelték újra, az autópá-
lya körforgótól épített Bódva folyó hídja mellé. Sajnos a 2010-es árvíz 
katasztrófa miatt a szobrot el kellett vinni, így helyezték át a jelenlegi 
helyére. A szobor Felsőzsolca Város Önkormányzata finanszírozásával 
felújításra került ez év augusztusában.

Spitzmüller Balázs készített és állított keresztet az árvíz katasztrófára 
emlékezve, melyet Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia alelnöke szentelt fel. Az árvíz miatt 198 családi 
ház vált életveszélyessé vagy dőlt össze. 1855 ház szenvedett károkat 
kisebb-nagyobb mértékben. A légifelvételek tanúsága szerint a város 
nyolcvan százaléka került víz alá. Ebben az időben 2200 családi ház állt 
Felsőzsolcán.
A felsőzsolcai római katolikus templommal szemben, a plébánia elő-
kertjében szentelte fel az egri érsek a keresztet, melyhez Balázs bácsi 
a faanyagot Erdélyből, a korpuszt pedig Olaszországból hozatta. A költ-
ségeket képviselői tiszteletdíjából állta.

Spitzmüller Balázs kezdeményezésére épült a gólyafészek Felsőzsol-
cán. Balázs Bácsi régóta tervezte, hogy a populáció javításának ér-
dekében gólyafészket épít és helyeztet el Felsőzsolcán. Az építéshez 
engedélyt kért, melyet Szarka Tamás polgármester és a helyi képvise-
lő-testület is támogatott.

A használaton kívüli beton oszlopot a római katolikus egyház plébá-
niahivatal udvaráról, Deli Lajos plébánostól kapta. A betonoszlop és a 
műfészek elhelyezésében többek között nagy segítségére volt a szin-
tén természetkedvelő és gólyákat tisztelő vállalkozó ismerőse, illetve 
Serfőző József, az Agg teleki Nemzeti Park szakmai asszisztense, aki a 
műfészket és a hozzátartozó tartókeretet készítette. A fészek végül a 
római katolikus iskola tornaterménél kapott helyet. 

Az utóbbi években nem született gólya településünkön, amit vissza-
várhatnánk, de reméljük, hogy a tavasszal megérkező kedves madarak 
szívesen elfoglalják a fészket, és derűt hoznak életünkbe.

Fontos a hagyományaink, múltunk megőrzése, őseink tisztelete 
Spitzmüller Balázs portré
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Október utolsó vasárnapján szolidaritási őrtüzet gyújtottunk Szé-
kelyföld autonómiájáért. A Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szerve-
zete együttműködve az Önkormányzattal szervezte a rendezvényt.  
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik a rendezvény sikeréhez 
hozzájárultak: Oláh Károlynénak és Mertinkó Róbertnek a fáért, mely-
ből a máglya épült, a GAMESZ-nek a szállításért, Farkas Tünde mode-
rátornak a műsor levezényléséért és a Rendezvények Háza dolgozói-
nak a segítő közreműködésért. 

Szarka Tamás polgármester továbbgondolásra érdemes, értékes gon-
dolatokkal köszöntötte az egybegyűlteket, és 17 órakor meggyújtotta 
a szépen összerakott máglyát. Pontosan akkor, amikor a Gordon tetőn 
Farkaslaka és testvértelepülésünk részvételével is fellobbant az őrtűz. 
Székelyföld területi autonómia törekvése nem újkeletű, légbőlkapott 
gondolat. Erdélyben mindig is erőteljes volt a székely-magyar öntudat, 
és a függetlenség igénye. A II. Világháború után 1952-ben létrejött Ro-
mánián belül a Magyar Autonóm Tartomány, melyet 1960-ban a me-
gyehatárok módosításával csökkentettek, majd 1968-ban Ceausescu 
teljesen eltörölt. (forrás: Polgári Szemle 103-2016. 12. évf. 1-3. szám)

A területi autonómia különleges jogállás egy adott államon belül, me-
lyet a többségi társadalom alkotmánya kell biztosítson az azt igénylő 
kisebbség számára, ha annak gazdasági, közösségi feltételei megvan-
nak. Az autonómia tehát jog, és mint minden jog, kötelezettségekkel is 
jár. Kemény helytállást kíván a közösség minden tagjától. Aki ismeri a 
székely nép lelkületét, jellemét, az tudja, hogy alkalmas és képes erre. 
De vajon lehet-e itt és most szembe menni a nagyvilágban zajló glo-
balizációs törekvésekkel? Igen, lehet! Sőt, talán fontosabb és sürge-
tőbb, mint bármikor. Mert az autonómia megmaradásunkat szolgálja. 
Ellenáll az asszimilációs törekvéseknek, ellenáll a beolvasztásnak. A 

magyarság a Kárpátmedencében élő sajátos, kultúrájában, nyelvében, 
gondolkodásában különleges, eltérő másság. Évszázadokon átívelő 
szabadságvágya és küzdelmei bizonyítják életerejét. Olyan érték és 
erő, mely a környező népeknek és – nem túlzás azt mondani: az egész 
világnak is sok nagyszerű értéket adott.

Ragaszkodjunk hát önazonosságunkhoz, értékrendünkhöz és értéke-
inkhez. Tartsuk meg identitásunkat, hogy az is megtartson minket. 
Ezért égett a tűz október 28-án szerte Székelyföldön és itt, Felsőzsol-
cán, csillagösvényt rajzolva az égre. 

Gondolatok az őrtűz mellett 
Írta Danyluk Emil és Kun Attiláné, a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete nevében

Ajándék ünnepi ebéd a 65. éven felüli lakosok számára

A gazdasági nehézségek ellenére sem feledkezik meg az önkormányzat a 
felsőzsolcai nyugdíjasokról. Az adventi időszakban idén újra ajándékkal 
kedveskedik a 65. éven felüli lakosok számára az önkormányzat, ezzel is 
hozzájárulva az ünnep hangulatához. 

A korábbi évekhez hasonlóan a karácsony közeledtével, advent idején me-
leg étellel támogatjuk az időseinket. A Szociális Szolgáltató Központ mun-
katársaival közösen, ünnepi ebéddel ajándékozzuk meg a 65. életévüket 
betöltött felsőzsolcai lakosainkat advent negyedik vasárnapja előtt.

Az ebédet 2022. december 15-én és 16-án, 10 órától szállítjuk ki a jogsul-
tak részére, akik Felsőzsolcán állandó lakóhellyel rendelkeznek. Az ebéd 
átvételére csak a megjelölt időpontokban van lehetőség!
Az átvételhez lakcímkártya felmutatása szükséges. Arra kérnek minden 65. 
éven felüli lakost, hogy azt elérhető helyre előkészíteni szíveskedjenek az 
átvétel elősegítése érdekében.

A kiszállítás időpontja utcák szerint:
2022. december 15. csütörtök
Akác u., Almáskert u., Arany J. u., Állomás u., Árpád fejedelem u., Balas-
si u., Barackos u., Bartók Béla u., Bem J. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., 
Bodzás u., Deák F. u., Kastély u., Kavicsbánya u., Kenderföld u., Kertekalja 
u., Kodály Z. u., Kossuth u., Kőrösi Cs. S. u., Mocsár u., Móricz Zs. u., Ovit 
állomás telep, Rétföld u., Rózsa u., Széchenyi u., Táncsics M. u., Toldi M. u., 
Vörösmarty M. u., Zöldfa u., Zrínyi M. u.
 
2022. december 16. péntek
Ady E. u., Béke u., Bolyai J. u., Dózsa Gy. u., Dragonov tanya, Eperjesi u., 
Gózon L. u., Görgei u., Hősök tere, Hunyadi J. u., Jókai u., József A u., Kas-
sai u., Kazinczy u., Kölcsey F. u., Mátyás K. u., Mártírok útja, Mester u., 
Mikszáth K. u., Muzsinszki u., Nagyszilvás u., Ongai u., Park u., Petőfi u., 
Radnóti M. u., Rákóczi u., Sajó u., Sport u., Szent István u., Szent L. u.
 
Jó egészséget, áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Szarka Tamás polgármester
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Egyházi ünnepi alkalmak 
Római Katolikus templom

Advent időszakában gyűjtést rendeznek a rászorulók részére. Advent hét-
köznapjain, hétfőtől péntekig hajnali 6 órakor kezdődnek a szentmisék, 
zsolozsmával. Advent vasárnapjain a 10 órai szentmise elején ünnepélyes 
gyertyagyújtás az adventi koszorún.
December 10-én délután, adventi játszóház a gyerekeknek.
December 24-én, karácsony éjszakáján, Jézus születésekor, 24:00 órakor 
ünnepi szentmise.
December 25-én, karácsony napján, 10:00 órakor ünnepi mise, és de-
cember 26-án, karácsony másodnapján, Szent István vértanú ünnepén 
10:00 órakor szentmise.
December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén, évvégi hálaadás 17:00 
órakor.
Január 1-jén, Újév napján 10:00 órakor szentmise.

Görögkatolikus templom 
November 21-én az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe.
December 6-án Szent Miklós (Mikulás) ünnepe.
December 9-én Szent Anna csodálatos foganása.
December 1-én az Ősatyák ünnepe - Püspöki Szent Liturgia 9:00 órától.
December 18-án az Ószövetségi szentatyák ünnepe.
December 23-án, 7:00 órakor Királyi imaórák.
December 24-én, 17:00 órakor Szentestei istentisztelet Pásztorjátékkal

December 25-én, 26-án és 27-én  8:00 órakor Utrenye, 9:00 órakor Szent 
Liturgia, 17:00  órakor Vecsernye.
December 31-én, szilveszterkor, 17:00 órakor Vecsernye hálaadással.

Református templom
November 27-én, advent 1., 9:00 órakor vasárnapi istentisztelet a Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda küldöttségének ünnepi 
szolgálatával 
December 2-án, 17:30 órakor hétközi istentisztelet.
December 4-én, advent 2., 9:00 órakor vasárnapi istentisztelet.
December 9-én nem lesz hétközi istentisztelet egyházmegyei rendezvény 
miatt.
December 11-én, advent 3., 9:00 órakor vasárnapi istentisztelet.
December 18-án, advent 4., 9:00 órakor vasárnapi istentisztelet.
December 22-én és 23-án 17:30 órakor bűnbánati istentisztelet.
December 24-én, 16:00 órakor szentesti istentisztelet a gyülekezet Mag-
vetők ifjúsági és gyermekcsoportja szolgálatával.
December 25-én, karácsony első napján 9:00 órakor úrvacsorás ünnepi 
istentisztelet.
December 26-án, karácsony második napján 9:00 órakor istentisztelet.
December 31-én, 17:30 órakor óévi hálaadó istentisztelet.
Január 1-én, 9:00 órakor újévi istentisztelet.

Kérhető a háziorvosoktól  
az influenza elleni védőoltás

Megérkezett a háziorvosokhoz és az üzemorvosokhoz is az influenza 
elleni ingyenes védőoltás. Beadásának pontos időpontjáról a ren-
delőkben tájékozódhatnak.

Ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint élet-
kortól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő személyek 
térítésmentes influenza elleni védőoltására. 
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújt-
son azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos 
lefolyású lehet.

Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?

Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függet-
lenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás 
betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukor-
betegeknek, krónikus máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más 
betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot ál-
lítanak elő és az oltást is minden évben újra be kell adatni. A hazai 
influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem 
okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lépnek fel olyan nem 
kívánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzza-
nat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, 
de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak. 
A védőoltással nem csak önmagát, hanem a környezetében élőket 
is védi!

A védőoltás már megérkezett a rendelőkbe, ahol beadásának pon-
tos időpontjáról is tájékozódhatnak.
Az influenza elleni védőoltás mellett javasolják a baktériumok okoz-
ta tüdőgyulladás elleni védőoltást is, mely vényköteles, a háziorvos 
írhatja fel receptre. Részletekről érdeklődjön a háziorvosánál. 

November 27. vasárnap
14.00 Vállalkozás Segítő Központ

Adventi készülődés

16.00 Hősök tere
Adventi gyertyagyújtás
- Szarka Tamás, Felsőzsolca Város 
  polgármesterének köszöntője
- Első adventi gyertya meggyújtása
- A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodás 
   gyermekeinek műsora
- Ökumenikus adventi áhítat

December 4. vasárnap
10.00 Vállalkozás Segítő Központ

Mikulás, hol vagy? – zenés meseelőadás

16.00 Hősök tere   
Adventi gyertyagyújtás - Mikulás a Hősök terén
-  Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és 
  Bölcsőde óvodás gyermekeinek műsora 
-  Második adventi gyertya meggyújtása
-  Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános 
   Iskola növendékeinek műsora
-  Karácsonyi mese – Béres Zsóóa
-  Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Féró 
  Népdalkör fellépése 

December 5. hétfő
10.30-12.00 Városháza Díszterem
 A Mikulás a Városházára költözik 
  - Találkozás a Mikulással
 - Kézműves foglalkozás a gyermekek részére

December 11. vasárnap
16.00 Hősök tere               

Adventi gyertyagyújtás
- Karácsonyi kiállítás
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
   Óvoda növendékeinek műsora 
- Harmadik ad- Harmadik adventi gyertya meggyújtása
- Karácsonyi vers – Mátyus Luca
- Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú
  Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének 
  növendékeinek előadása

December 18. vasárnap
16.00 Hősök tere              

Adventi gyertyagyújtás - Betlehemi láng érkezése
-  Adventi vásár
- Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármesterének 
  ünnepi gondolatai
- - Negyedik adventi gyertya meggyújtása
- Ökumenikus ünnepi gondolatok
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
  Óvoda tanári énekkarának előadása

December 6. kedd
9.00-11.00 Városháza Díszterem               

A Mikulás a Városházára költözik 
- Találkozás a Mikulással
- Kézműves foglalkozás a gyermekek részére

December 16. péntek
18.00 Római Katolikus Templom              

Takács Nikolas Adventi koncertje

Felsőzsolca
2022
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Karácsonyi manók 
A Felsőzsolcai Családokért Alapítvány Felsőzsolca Város Önkormányzatával 

karöltve adománygyűjtő akciót szervez.

Az akció időtartama: 2022. december 1. - 16.

Hogyan készíthetsz ajándékot?

Keress egy jó állapotú dobozt, döntsd el,
hogy hány év körüli lánynak vagy  únak szánod!

TTöltsd meg a dobozt ajándékkal, ami lehet ruha, játék, élelmiszer, néhány 
üdvözlő sor, esetleg jókívánság. – Csak és kizárólag tiszta ruhát fogadunk el! 

Az elkészült ajándékot csomagold be és jól láthatóan írd rá, milyen 
korosztályú lánynak vagy  únak szánod!

Hol adhatod át az ajándékot?

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal titkárság (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.)
Hogy hány gyerek örülhet ajándéknak december 24-én, az csak rajtad múlik!

CsCsatlakozz és légy részese Te is! Tapasztald meg, hogy mennyi szeretet fér 
el egy ilyen ajándékcsomagban.

Részletek:  www.felsozsolca.hu         Felsozsolca.ph  

Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében
szeretettel várunk mindenkit

TAKÁCS NIKOLAS ADVENTI KONCERTJÉRE

Helyszín: Felsőzsolca Római Katolikus Templom

Időpont: 2022. december 16., 18.00 óra

www.felsozsolca.hu         Felsozsolca.ph  

polgármester



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!

IMPRESSZUM
Szerkesztőség: 
Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Tel.: (46) 613 000

A kiadványt 
szerkesztette: 
Vincze Ágnes 

Felelős kiadó: 
Felsőzsolca Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikat, hirdetései-
ket az alábbi e-mail címre várjuk: 
vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu
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.


