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Zsolcai Hírmondó

In memoriam Bártfai Betty
1956–2019
„Azt vallom, nem az élet hoszsza számít, hanem a minősége.
Maximalista vagyok minden téren, sokat követelek magamtól.”
– olvasható Bártfai Betty honlapján, aki 2019. február 15-én
hunyt el, két nappal 63. születésnapja után.
A Felsőzsolcán élt festőművész tájképfestészettel kezdte
pályafutását, de csendéletek,
vallásos témák, portrék, aktok,
víziók, állatképek széles skálája is megtalálható alkotásai között. Rajongott Munkácsyért, de az itáliai és francia festészetnek is nagy tisztelője volt.
Városunkat nagy veszteség érte, hiszen egy életvidám, színes, - a világot és embereket szerető- művészt veszítettünk
el. Alkotásaival nem csak az imádott családtagjainak, hanem
a hétköznap emberének is üzenetet küldött. Szerettei mély
gyászában őszinte részvétét fejezi ki Dr. Tóth Lajos polgármester és az Önkormányzat összes dolgozója is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2019. március 22-i Víz Világnapja alkalmából a Magyar
Hidrológiai Társaság és a Miskolci Egyetem
XIII. Fotóposzter pályázat a Vízről címmel pályázatot hirdet.
A pályázat részletei megtekinthetőek a Zsolca TV Facebook oldalán
és a Zsolca Tv képújságjában.
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Csipkefa bimbója
„Ha a beszélgetést tekintjük a dalszövegnek, a nevetést
a zenének, az együtt töltött időből így lesz sláger, amelyet bármikor szívesen meghallgatunk, anélkül, hogy
megunnánk.”
(Nicholas Sparks)

Vannak olyan gyermeki pillanatok az életünkben, amit soha
nem fogunk felnőttként sem elfelejteni. Fontosnak tartom,
hogy gyermekeinkkel közös élményeket élhessünk át, miközben a veleszületett bennük rejlő képességeket segítsük napvilágra hozni. A gyerekek rendkívül fogékonyak, így nagyon
fontos, hogy megfelelő ingergazdag környezetet teremtsünk
számukra, hogy megszerettessük velük a világ megismerésének véget nem érő folyamatát vagy az új ismeretek megszerzésének lehetőségét.

2018-ban a Családok évében a könyvtárban elindított
BABA-MAMA KLUB programsorozat egyik célja, hogy lehetőséget biztosítsak a családok részére hasznos, kulturált
együttlétekhez. A 0-3 éves korú gyerekek és szüleik részére
heti rendszerességgel megtartott „BABUSGATÓ” népi ölbeli játékos, cirógatós, mondókás, zenés mozgásos fejlesztő foglalkozásokon résztvevők magyar népi eredetű dalokkal és mondókákkal ismerkednek meg. Fontosnak tartom,
hogy először a kicsik a néphagyományukkal találkozzanak.
A közös mondókázás és éneklés a beszédértést, beszédfejlődést, ritmusérzéket, memóriát, ﬁgyelmet, mozgáskoordinációt fejlesztik játékosan. A legkisebbek első irodalmi élményeiket a mondókákból merítik, hallgatásuknak számos
pozitív hatása van a gyermekek fejlődésére. Minden mondóka egyben egy-egy nyelvi játék is, amely lehetőséget teremt
a közös együttlétre. Szoros érzelmi kapcsolatot alakít ki a
szülő és a gyerek között. A foglalkozásokon együtt töltött idő
egyben felkészülés a bölcsődei, óvodai társas kapcsolatok kialakítására is.
A foglalkozások után a szülőknek lehetőségük van kötetlen
beszélgetésre, ismerkedésre, megoszthatják tapasztalataikat és
érzéseiket egymással. A gyerekek addig játszhatnak, barátkozhatnak. Célom, hogy ne csak kötetlen beszélgetések legyenek,
hanem a szülők a gyermekneveléssel kapcsolatos irányított
beszélgetéseken is részt vegyenek, alkalmanként meghívott
szakemberekkel.
Farkas Tünde
könyvtárvezető
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Házasság
hete
hete
„Veled kiteljesedve!” a mottója a február 12–19-ig tartó országos rendezvénysorozatnak. A Házasság hete idei
arca: Madarász Isti ﬁlmrendező és felesége: Kerekes Monika.
A NOE kiemelt ünnepként kezeli a házasság világnapját! Alapszabályban rögzített célja az élet, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért
érzett felelősség erősítése.
Közel két évtizede Angliából indult el
ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a ﬁgyelmet. A házasság hetét,
– amelyhez hazai és nemzetközi szinten

is számos ismert közéleti személyiségcsatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban
az országos eseménysorozatot 2008. év óta
rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, település, közösség
részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013-tól Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
Felsőzsolcán idén a történelmi egyházak vezetői után Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte a NOE helyi szervezete által szervezett ünnepségen a házassági
évfordulójukat ünneplőket.

Közélet 

 Közélet

Testületi napló
Elfogadta a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
készült rendeletet, az Önkormányzat
saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő ﬁzetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről
hozott határozatot, majd rendeletet
alkotott az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről. A város önkormányzatának gazdálkodása stabil.
A 2019. évi tervek:
1. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületének szigetelése;
2. a kerékpárút megépítése;
3. a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár épületenergetikájának megvalósítása;
4. a GAMESZ központi irodaépületének és műhely épületének felújítása, ajtó, ablak cseréje;
5. a Központi Konyha épületének
ajtó, ablak cseréje, szigetelése.

Zsolcai Hírmondó
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„Szeress, hogy szeressenek”
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület a tavaly megkezdett „Szeress, hogy szeressenek”
című rendezvényét az
idén folytatja. A 2019.
év első előadását Mezei
Marianna a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója felvezetése után Deli Lajos
plébános úr a „Felebaráti szeretet a szentírás szerint” témakörben tartotta. A mintegy
60 fő közönség előtt a szentírás alapján
foglalta össze a szeretet, baráti szeretet,
felebaráti szeretet témakörét. A teremtés
kezdetétől a Jézus kereszthaláláig terje-

Elfogadta a település a „BTE” Felsőzsolca tevékenységéről, valamint a
közművelődésről és könyvtári ellátásról készített 2018. évi beszámolót.
Döntött az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről, melyről a
Hírmondó jelen számában bővebben
olvashatnak.
Jóváhagyta a polgármester 2019. évi
szabadsága ütemezését.
A Kormányhivatal törvényességi
felhívásának nem tett eleget, azt ﬁgyelmen kívül hagyta.

Tájékoztatás a zöldhulladék gyűjtéséről
A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonproﬁt Kft. levele alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön
a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének első napja:
2019. március 4.
A zöldhulladékot kizárólag a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonproﬁt Kft. logójával ellátott zöldhulladék gyűjtőzsák feliratú zsákokban szállítják el kéthetente.
A gyűjtőzsákokat és az edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6
óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjáról a www.bmhnonproﬁt.hu oldalon a települést kiválasztva a 2019. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

dően a biblia alapján elemezte az előbbi
fogalmakat.
Felkészülten, pontos idézetekkel ecsetelte
a Jézus által hirdetett barátságot, szeretetet.
Az előadás végén kérdéseket lehetett feltenni. A mai helyzettel kapcsolatosan feltett
kérdésre azt válaszolta, hogy se nem jobb, se
nem rosszabb, mint az elmúlt években volt.
Az előadás után a Szent István Katolikus
Általános Iskola által sütemény és ital mellett még sokáig beszélgetett a közönség.
A közeljövőben még két előadást szervezünk: Március 14-én 17.00-kor „Szeretetgyűlölet” címmel Bozsik Sándorné egyetemi
tanár, Március 21-én 17.00-kor „Szeretetvirág” címmel Putzné Márk Judit kineziológus,
pedagógus lesz az előadó. Mindkét rendezvény a Bárczay kastélyban lesz.
Pásztor József
Az EFE titkára
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Március

Böjtmás hava - Tavaszelő - Kikelet hava
Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első
tavaszi hónap (csillagászatilag
nem
hónapváltáskor következik az évszakváltás). Ősi magyar
nevén Kikelet hava,
de a népi kalendáriumban pedig Böjtmás havaként említik. A tavasz első
hónapjáról azt mondják: „Ha böjtmás
hava száraz, Szent György hava nedves”,
azaz esős áprilist jelez a csapadék nélküli március. S rámutat az egész esztendőre, a néphit szerint amennyi köd van
márciusban, annyi lesz a zápor is.
Március régi magyar neve Böjtmás hava,
ami a húsvét előtti nagyböjt második hónapjára utal. A nagyböjt legnagyobb része
általában erre a hónapra esik.
A földművesek számára a március már
a tavaszi munkák
kezdete. Vége a téli
szobai munkáknak, a
szövésnek, fonásnak,
és a kézimunkázásnak. Megkezdődik a munka a szántóföldön, a gyümölcsösben, szőlőben, az asszonyok is veteményeznek a kertekben.
A bolgár hagyományok
szerint,
március elseje, Baba
Marta-napján, ha
Baba Marta mérges, azaz március
első napja rossz időt
hozott, akkor még
kellemetlen, rossz
időjárást várhatunk
tavasszal.
Március 9.: Azt tartják a bácskai meg a
baranyai öregek, hogy amilyen időjárás
uralkodik Franciska napján, olyan lesz
egész márciusban.
Március 10.: Időjárás mutató nap. Azt
állítják az időjárást ﬁgyelő földművesek és
pásztorok, hogy e nap időjárása 40 napig
tart. Különösen az e napi hideg, fagy okoz
gondot, mert ha fagy 40 vértanú napján,
még 40 napig várhatjuk a zord időt.
Március 12.: Gergely napja. Ez a kö-

zépkorban sokfelé tavaszkezdő, meleg váró
nap. A Juliánus-naptár
szerint a tavaszi nap-éj
egyenlőség napja volt.
A naphoz kapcsolódó
legismertebb népszokás
a gergelyjárás. Gergely
napjához időjárás- és
termésjóslás is kapcsolódott. Ismert szólás van
arra, ha ezen a napon
esik a hó: „Megrázza
még szakállát Gergely.” Régen e napon a
honti gyerekek acélt és tűzkövet tartva kezükben így köszöntöttek: „acélt hoztam,
tüzet ütöttem kegyelmeteknek”. Az
acélt úgy dobták a
földre, hogy az egy
darabig forogjon;
a tavaszba forduló
napot idézték vele.
Névünnepe vetőnapnak számított búzára,
rozsra, hüvelyesekre és palántás növényekre.
Március 18., 19., 21.: Sándor-József-Benedek napja. A néphit úgy tartja, hogy ezek
a napok vetnek véget a hosszú, hideg télnek
és ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz:
“Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget.” “Ám ha üres ez a zsák, nem kapod csak
a harmadát” – fűzik hozzá a Muravidéken.
Március 21.: Benedek napja a „hivatalos”
tavaszkezdés, azaz a tavaszi nap-éj egyen-

lőség napja (valójában nem minden évben
esik erre a napra a pontos csillagászati esemény).
Március 24.: Vetni kell a káposztát és a
káposzta-féléket – mondják a kertészkedő
háziasszonyok Szlavóniában. De vigyázni
kell, ha távolabbi földre esik a vető, úgy nézze, hogy ne találkozzék útközben kakassal,
mert majd repce nő a káposzta helyett.
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja. Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az
év legjelentősebb
Mária-ünnepeinek.
E nap alkalmas a
fák oltására, szemzésére. Gyimesben
úgy hitték, ha ezen
a napon rossz idő
van, akkor rossz tavasz várható.
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FELHÍVÁS

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartású nevelési intézménybe történő

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁT
2019. MÁJUS 6. ÉS MÁJUS 17. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
7.30 ÉS 16.00 ÓRÁIG TŰZTE KI.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Felsőzsolca, Park utca 3. szám alatti
székhelyén, illetve a Felsőzsolca, Szent István utca 43. szám alatti
telephelyén lehet a jelentkezési lap kitöltésével.

JELENTKEZÉSKOR A SZÜLŐ GONDVISELŐ
GYERMEKÉVEL EGYÜTT ÉRKEZZEN ÉS VIGYE MAGÁVAL:
 a gyermek személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél), – ha ezzel a
gyermek rendelkezik –, születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
 szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
 amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői véleményt
 az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat.
 amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy részére napközbeni ellátást biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

FELHÍVOM A TISZTELT SZÜLŐK FIGYELMÉT,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében
hároméves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelem a beiratkozás kezdő napjáig 2019. május 6-ig nyújtható be a gyermek lakóhelye szerint illetékes
jegyzőhöz.
Tájékoztatom a Szülőket, hogy amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti,
a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját - 2019. május 17. - követő 15 napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. A bejelentést a www.felsozsolca.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett
gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.
Az óvodai beiratkozás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül dönt az intézmény vezetője.
A felvételi kérelem elutasítása esetén – a közléstől számított 15 napon belül – felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A kérelmet Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének kell címezni, de az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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Rövidesen vége a téli álomnak

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István
ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll
Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A fogadóórák idpontja:
szerdai napokon
15:30 perctől 17:00 óráig
A tanácsadás kiemelten a következő
jogterületek körében vehető igénybe:
– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon: 06-30-3888-223
Email: drbollaistvan@gmail.com

Március első hétvégéjén vége a téli
álomnak és ismét a labdáé lesz a főszerep.
Hosszú pihenés és kemény edzések, edzőmérkőzések után ugyanis elrajtol a megyei
első osztály tavaszi idénye.
A holtidényben a bajnokságban nem
történt nagy változás, bár ez lapzártánk
után még változhat, hiszen a hírek szerint
a szomszédos Ongán elkeserítő helyzet
alakult ki, könnyen elképzelhető hogy az
első tétmérkőzés előtt visszalépnek a további küzdelmektől. Felsőzsolca a táblázat
nyolcadik helyéről várja az edelényi első
2019-es tétmérkőzését, azonban mivel a
dobogó csupán három pontra van, egy jó
tavaszi szerepléssel a szezon vége ismét
édes lehet!

Megyei I. osztály 2018/2019 tavaszi szezon:
17. 2019.03.02. 14:30 Edelény – Felsőzsolca
18. 2019.03.10. 14:30 Mezőkövesd Zsóry II. – Felsőzsolca
19. 2019.03.16. 14:00 Felsőzsolca – Szerencs
20. 2019.03.23. 15:00 Hidasnémeti – Felsőzsolca
21. 2019.03.31. 16:00 Felsőzsolca – Parasznya
22. 2019.04.06. 16:30 Gesztely – Felsőzsolca
23. 2019.04.14. 16:30 Felsőzsolca – Bőcs
24. 2019.04.21. – Szabadnap
25. 2019.04.28. 17:00 Felsőzsolca – Bánhorváti-KBSC
26. 2019.05.04. 17:00 Encs - Felsőzsolca
27. 2019.05.12. 17:00 Felsőzsolca – Onga
28. 2019.05.18. 17:00 Ózd – Felsőzsolca
29. 2019.05.26. 17:00 Felsőzsolca – Mád
30. 2019.06.01. 17:00 Bogács - Felsőzsolca
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Amerikai foci

EZER YARD FÖLÖTT
KÜLÖNDÍJ IS JÁR
Idén is kiosztotta az egyesületi vezetés a tavaszi szezon
legjobb egyéni teljesítményei után járó díjakat. Az elismerések átadására hagyományos módon az évadzáró-évadnyitó
Steelers-bál szolgáltatott alkalmat. A sorozatban harmadszori
HFL-döntős fellépést és (a 2016-os arany után) egymás utáni
második ezüstérmet hozó esztendőben a következők bizonyultak érdemesnek a kiemelésre:
Tompa Rajmund-díj (legjobb utánpótláskorú játékos):
Bodnár Benedek
MVP (védelem): Schwak Renátó
MVP (támadósor): Fenyvesi Csaba
„Plopp anyu” díj (a szezon legjobbja): Andre Whyte (aki külön

medált is kapott a klubtól az 1000 futott yard feletti, magyar alltime rekord teljesítményéért)
Kárpáti Gábor-különdíj (a közösségért végzett munkáért):
Varga Zoltán
Emlékplakett (a Div. 2-es, illetve a HFL-csapatok mellett végzett szakmai munkáért):
Nagy Donát és Eaton Demetrius Lamar
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