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Október 23.: Az ötvenhatos forradalmárok
a maguk jövőjéért, a mi jelenünkért harcoltak
Gyerekek és felnőttek, több százan gyűltek össze emlkékezni a hősökre, ünnepelni
a szabadságot a Kegyeleti Parkban 2018. október 23-án, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulója és a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának
29. évfordulóján. Nemzeti ünnepünkön Putz József történelem tanár, a Szent István Katolikus Iskola igazgatója idézte fel a forradalom és szabadságharc történelmi
tényeit és méltatta a szabadságért harcoló ’56-osokat.

2012. július 1-én költöztünk Felsőzsolcára, ahová először iskolalelkészként
kerültem és ugyan abban az évben az elődöm jelezte, hogy hosszas szolgálat után
nyugdíjba szeretne vonulni, így adódott az,
hogy mind a két gyülekezet, a felsőzsolcai
és alsózsolcai is úgy döntöttek, hogy meghívnak lelkipásztoruknak, ami nagy megtiszteltetés volt a számomra. Ez az első bő
fél év egy külön kegyelmi idő volt, mert azt
végig az induló református iskolában tudtam tölteni és azon dolgozhattam, hogy ott
a református arculatot kialakítsuk.
(Interjú a –. oldalon)

1956 őszén elegendő volt tizenhárom
nap ahhoz, hogy a magyar forradalom
fogalommá váljon, az egész világon. A
magyarok példát mutattak a világnak öszszetartozásból, hősiességből és hazaszeretetből. 1956-ban a magyarok megelégelték a szovjet mintájú diktatúrát, és helyre
akarták állítani az igazságon, szabadságon
alapuló törvényes rendet. A forradalom
alapkövetelését az egész nemzet osztotta,
tízmillió ember egyet akart. Az ötvenhatos
forradalmárok a maguk jövőjéért, a mi jelenünkért harcoltak.
A történelmi egyházak képviselőinek
beszédei után a város vezetői, a civil szervezetek és az intézmények képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a kopjafa tövében.
Az ünnepségen közreműködött a Csomasz Brass Band fúvós zenekar, a férﬁ és
női énekkarok, Cservenyák Fanni mondott verset és a Zsolca Táncegyüttes is
ellépett.
18 éves hagyomány már a Turul-futás,
erre és a történelmi vármegyék határaira emlékeztetett köszöntőjében a Turul
szobornál Dr. Üveges István, Arnót polgármestere. A déli harangszó után a négy
település (Arnót, Onga, Szikszó és Felső-

zsolca) idén is közös műsorral emlékezett
a forradalom és szabadságharc évfordulóján. Ünnepi köszöntőt mondott Török
Dezső, a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke,
aki beszédében emlékeztetett a barrikádokon harcot vívó névtelen hősök történelem
formáló tettére. Az ünnepi műsort követően Dr. Tóth Lajos, Dr. Üveges István, Dr.
Madzin Tibor, Füzesséri József és a Török
Dezső közösen helyeztek el koszorút a Turul-emlékműnél.
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Múlt és jövő találkozása

„Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik,
hogy valami maradandót csináljon
azok számára, akik a nyomába jönnek.”
/Wass Albert/
2006 óta az októberi napok hangulatához
az Országos Könyvtári Napok eseményei éppúgy hozzátartoznak országszerte, mint a színesedő falevelek vagy a gyülekező madárcsapatok látványa.
A könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében megrendezett Országos
Könyvtári Napokhoz. Az eseménysorozat
idén a „Könyvtárak – közös tudás – közösségi
hozzáférés” összefoglaló címet kapta. Ebben
az évben az Országos Könyvtári Napok három jelentős eseményhez kapcsolódott. Magyarországon 2018. év a CSALÁDOK ÉVE.
Az Európai Bizottság javaslatára 2018. év A
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE. A
kezdeményezés célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális
örökségét. 25 éve megszületett a NEMZETI
KULTURÁLIS ALAP, amely támogatja a hazai kultúra minden területét.
A könyvtárunk rendezvényeivel törekedett
a változatosságra és folytonosságra.
Az Országos Könyvtári Napok nyitó rendezvénye október 2-án kedden volt, amikor Telegdi Ágnes írónő, természetfotós látogatott el
újból a könyvtárba a felsőzsolcai iskolák alsó
tagozatos diákjaihoz. Az írónő saját élményeiből válogatott, legszebb fotóival illusztrált,
projektoros vetítéssel, mesésen hangzó igaz
történetei elevenedtek meg.
A Családok éve jegyében a következő nap
október 3-án szerdán a BABA-MAMA KLUB
Babusgató foglalkozásán népi mondókákkal,
népi ölbeli játékokkal, cirógatókkal, kacagtatókkal és népi gyermekdalokkal ismerkedtek meg
a szülők és a babák. Fontosnak tartom, hogy
gyermekeinkkel közös élményeket élhessünk
át és, hogy a kicsik a foglalkozásokon először
a néphagyományaikkal találkozzanak. Őseink
nagyon jól ráéreztek az ölbeli játékok lényegére.

Minden mondóka egyben egy-egy
nyelvi játék is, amely lehetőséget
teremt a közös együttlétre.
A „Lélek játszóterén” nincs
csúszda, nincs mászóka és nincs
homokozó. Hogy akkor mivel lehet ott játszani? Gondolatokkal,
érzésekkel, mimikával, mozgással
és nem utolsósorban egymással.
Október 4-én csütörtökön fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson
vettek részt a gyerekek.
Az európai év szlogenje:
„Örökségünk: a múlt és a jövő
találkozása”. Ennek jegyében nyitottuk meg
október 5-én pénteken a Művésztanya alkotói közösségének a „Nyiss ajtót a barkóságra” időszaki tárlatát, melyet a „Barkó viselet
újragondolva” rendhagyó divatbemutató
követett. A mai 21. században is hordható
népi motívumokkal díszített ruhákat Pálmai Ilka a Művésztanya vezetője mutatta
be. A bemutatott ruhák, a kiállítás darabjai kis ízelítő a Művésztanya közösségének

2018 október
munkáiból. Legtöbbjük zsűrizett, illetve országos pályázatokon díjazott alkotás. A divatbemutatón felsőzsolcai lányok léptek fel
- Danyluk Anna, Kramcsák Gyöngyi Katica,
Nagy Dorottya, Sedlák Fanni, Ritter Tünde,
Tóth Luca – komoly feladatra vállalkozva, hiszen proﬁ manökeneket meghazudtolva mutatták meg a közönségnek a ruhákat.
A nagysikerű divatbemutatót kézműves
játszóház követte, ahol a Művésztanya néhány alkotója a szövés, a hímzés és a bútorfestés fortélyait mutatta be a kicsiknek
és nagyoknak. Közben a népművészet iránt
érdeklődők a Művésztanya portékáiból vásárolhattak. A kiállítás 2018. december 7-ig
látogatható a Felsőzsolcai Közművelődési
Intézet és Városi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Az este folytatásaként az Országos
Könyvtári Napok záró programja következett a Könyvtári éjszaka, ahol a gyerekek
egy izgalmas éjszakát töltöttek a könyvtár
falai között. Az este fénypontja volt, hogy
ők is alkothattak a Művésztanya kézműves játszóházában. Másnap reggel büszkén
mutatták meg a szülőknek, hogy milyen
népi kézműves hagyományokkal készítetett használati tárgyak kerültek ki a kezeik
közül. Az éjszaka jó hangulatban sokszínű
programokkal, csapatjátékokkal, ügyességi és fejtörő feladatokkal telt. A gyerekek
a könyvespolcok közzé közösen bepakolt
matracokon hálózsákban aludtak. Reggel
fáradtan ébredtek, de tele élményekkel és
már alig várják, hogy jövőre újból eltöltsenek egy éjszakát a könyvtárban.
Farkas Tünde

Lakbérfelmérés Felsőzsolcán
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőzsolcán a Központi Statisztikai Hivatal által 2018. október 12. és december 6. között a lakáspiac jellemzői feltárására irányuló Lakbérfelmérés című adatfelvételt hajtanak végre.
A kérdezők 2018. október 12. és november 30. között személyesen veszik fel a kapcsolatot a kijelölt címen élő adatszolgáltatókkal. A válaszadásra kijelölt háztartásokat
véletlenszerűen választják ki.
Amennyiben az ott lakók piaci magánbérlőként élnek a címen, akkor kétféle módon válaszolhatják meg a kérdőívet:
1. személyes interjú keretében, a kérdezőnek válaszolva,
2. önállóan, az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével.
Az összeírási munkákat a Központi Statisztikai Hivatal fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A kérdőívet kitöltők és a nyereménysorsolásra jelentkezők között decemberben
tableteket és egyéb ajándékokat sorsolnak ki.
További felvilágosítás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pén-teken 8:00 és 14:00 óra között a +36-80-200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu e-mail címen kérhető.
Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.kdh.hu\lakberfelmeres internetes oldal
nyújt bővebb felvilágosítást.
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző
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A bolgár-magyar barátság napja
Itt lebeg a bolgár múlt és a magyar jelen, az elindulás Draganovóból - otthonról, és a megérkezés Felsőzsolcára, itthonra. Távolság és közelség…, ott és itt. Egy szív, két haza…
Mert bár ugyanaz a három szín alkotja a két ország nemzeti
lobogóját, a sorrend mégiscsak más: fehér-zöld-piros Bulgáriában és piros-fehér-zöld Magyarországon. Jelen van
ebben az ünnepi pillanatban a gyász és a szomorúság mélysége, de az életöröm megújító varázsa is – mondta köszöntőjében Mezei Mariann közművelődési igazgató.
Demeter napon, a bolgárkertészek ünnepén, Felsőzsolcán idén is
magyar barátaikkal közösen koszorúztak a nemzetiség tagjai. De itt
voltak a miskolci, debreceni, kecskeméti és dunaharaszti bolgárok
képviselői is. A Rendezvények Házában Dr. Tóth Lajos polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, ezért Kolenkó Gábor alpolgármester köszöntötte a 16. éve működő Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényének vendégeit.
Az est vendége a Meszecsinka együttes volt. Mérvadó zenei magazinok által felállított listák szerint a Felsőzsolcán ma fellépő Meszecsinka együttes egyike a 12
legjobb magyar világzenei
együttesnek. Már első albumuk (2012-ben) nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az
együttes neve – Meszecsinka
– magyarul holdacskát jelent
és egy bolgár népdalból kölcsönözték. Elsősorban saját,
magyar és más népek zenéjétől ihletett dalokat játszanak.
A zenekar aktívan turnézik,
bejárták Európát, hét nyelven énekelnek.
Október 19-én a zsolcai
bolgárok magyar barátaikkal közösen részt vettek Szigetszentmiklóson a
bolgár ivókút avatásán. Az
esemény jelentőségét jelezi
az is, hogy mind a magyar,
mind a bolgár politika ma-

gas szinten képviseltetete
magát. Soltész Miklós
a Miniszterelnökség államtitkára úgy vélekedett, a bolgároknak segített az ortodoxia az 500
éves muszlim elnyomás
túléléséhez, a vallás segített megőrizni a bolgár
közösséget. „A kereszténységben össze kell
fognunk” - hangoztatta
az államtitkár.
Ilijana Jotova bolgár
köztársasági
alelnök
megköszönte a bolgárok
befogadását, s mint fogalmazott régi bolgár hagyomány az ivókutak építése,
mert a víz a tisztaság és az
élet jelképe.

Valeri Szimeonov bolgár miniszterelnök-helyettes közölte: a
bolgár közösséget szeretnék azzal támogatni, hogy a bolgár állam tulajdonában álló budapesti, Vágóhíd utcai ingatlan (ortodox templom) használati jogát átadják nekik.
Két évvel ezelőtt a bolgár nemzetgyűlés és a magyar országygyűlés Varga Szimeon a bolgár nemzetiség parlamenti szószólójának javaslatára elfogadta, hogy október 19-e legyen a Magyar-Bolgár Barátság Napja. Október 19-ére esik Csodatévő
Rilai Szent János ünnepnapja, aki az ortodox egyház szentje és
Bulgária védőszentje. Ereklyéi egy rövid ideig az Esztergomi
bazilikában voltak elhelyezve. Az erről szóló legenda üzenete
minden barátság alapja: tisztelet és elfogadás. Ma a bazilika falán
kétnyelvű tábla hirdeti a magyar és a bolgár nép barátságát csakúgy, mint a Bulgária fővárosában található Szent Szóﬁa-templomban, amely a város névadó temploma és Délkelet-Európa
egyik legjelentősebb ókeresztény műemléke.
A zsolcai delegáció részt vett a Művészetek Palotájában a Bolgár Nemzeti Rádió Népi Zenekarának ünnepi koncertjén, majd
másnap Esztergomban megkoszorúzták a bolgár-magyar barátság emléktábláját.
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Engedtessék meg hogy személyes élménnyel kezdjem a
vendégeskedést, hiszen számomra mindig különös érzés
egy parókiára belépni. Vendéglátóm már a kapuban mosolyogva fogad, ez megnyugtat, hiszen kis izgalom, és némi
szorongás azért előfordul a legidősebb riporternél is. A
késő nyári, kora őszi napsugár meleggé, otthonossá varázsolja beszélgetésünk színhelyét, ahol érthető módon először a kezdetekről kérdeztem Alexa Gábort.

Az öt év
szolgálattal telt
Vendégségben Alexa Gábor református lelkésznél
„Bizony öt éve élünk itt, pontosabban
2012. július 1-én költöztünk Felsőzsolcára,
ahová először iskolalelkészként kerültem
és ugyan abban az évben az elődöm jelezte,
hogy hosszas szolgálat után nyugdíjba szeretne vonulni, így adódott az, hogy mind
a két gyülekezet, a felsőzsolcai és alsózsolcai is úgy döntöttek, hogy meghívnak lelkipásztoruknak, ami nagy megtiszteltetés
volt a számomra. Ez az első bő fél év egy
külön kegyelmi idő volt, mert azt végig az
induló református iskolában tudtam tölteni és azon dolgozhattam, hogy ott a református arculatot kialakítsuk. Utána 2013.
január 1-től kezdtem a szolgálatot mind a
két gyülekezet közösségében. Csodálatos
áldásos időszak volt ez, mert azt láttuk,
hogy mind a két gyülekezet megmozdult,
Felsőzsolcán sok ﬁatalabb korosztályból
való is becsatlakozott, köszönhetően a

református iskolának. Nekem nagyon jó
érzés volt, hogy ezt a lelkészlakást a két
gyülekezet közösen újította fel, mindkét
település segített abban, hogy ma ilyen
szép körülmények között végezhetem a
lelkipásztori tevékenységem.”
Nagyon sokat foglalkozik a ﬁatalokkal,
ezt szinte minden tevékenységén tapasztalható.
„Valóban így van, az iskolának iskolalelkésze is vagyok és így minden héten tartunk hétkezdő istentiszteletet a diákoknak.
Ez kezdetben még Felsőzsolcán a református templomban volt, aztán ahogy telt
az idő és növekedett az iskola, kinőtük.
Eljött az idő amikor már olyan sokan lettünk, hogy csak a Rendezvények Házában
tudjuk közösen tartani az istentiszteleteinket. Sokat vagyok a gyerekek között hittan

órákat tartva is, továbbá nyári táborokat is
szervezünk, az alsózsolcai parókia udvar
szokott otthont adni a táborozóknak.”
Hogyan fogadta Felsőzsolca, kérdezem
ezt azért, mert az elődje évtizedekig
szolgált a városban.
„Szeretettel fogadott mindenki, én arra
emlékszem, hogy nagy nyitottsággal, nagy
várakozással néztek rám, hiszen lelkész elődöm Tar Sándor rendkívül hosszú ideig, 37
évig szolgált a két gyülekezet közösségében.
Nyilván valami újat várt mindenki, hogy mi
fog majd történni. A legfontosabb az volt a
számomra, hogy a gyülekezet épüljön és növekedjen, missziós területként igyekezett támaszkodni a gyülekezet az induló református iskolára. Az induláskor arra nagy ﬁgyelmet fordítottunk, hogy ne legyen kötelező
az istentisztelet látogatás a diákoknak, ma is
csak havi egy alkalom az elvárt. A felsőzsolcai gyülekezetünk egy ösztöndíjat is alapított,
amely külön jutalmazza azokat a gyerekeket,
akik a tanév során legtöbbet látogatták a református istentiszteleteket. Jellemző, hogy
milyen szépen növekedett a most körülbelül
350 felnőtt tagot számláló gyülekezetünk, most, ha a naptárra nézek, már előre vagy öt
hétre minden vasárnap keresztelő van tervezve, ez nagyon szép eredmény.”
Emlegette néhány perce az iskolát. Úgy
tudom, hogy a közelmúltban kaptak egy
kicsi, de annál nagyobb ajándékot a felsőzsolcai önkormányzattól, itt a kis faházra gondolok.
„Bizony ez nagy öröm a számunkra,
hogy megkaptuk a faházat, mert lassacskán teremszűkében vagyunk, ahogy növekedett az iskola úgy kezdtük kinőni az
épületet, újabb tantermekre volt szükség.
Nagyon örülünk, hogy a kisház felújítása
a vége felé közeledik, ebben is az önkormányzat óriási segítséget nyújtott.”
Ha már az önkormányzatot emlegette:
milyen a kapcsolata a város polgármes-
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terével Dr. Tóth Lajossal, ha jól tudom
falubeliek voltak.
„Bizony, kicsi a világ. Biztosan érzékelte már Ön is, hogy a „falubeliség” sokszor
nagy barátságot szül, nagyon közvetlen, jó
kapcsolatban vagyunk. Az istentiszteletet
látogatja polgármester úr, aki egyháztagunk is. Nagyon sok segítséget kaptunk az
önkormányzattól, ahogyan a város többi
felekezete is.”
A családjáról nem beszéltünk még, pedig
minden szál összefűzi Önöket a feleségével.
„A Tiszáninneni Református Egyházkerület a fenttartásában működik egy diakónia központ, mely igyekszik lefedni olyan
területeket, amelyeknek az egyházi ellátottsága szükséges, többek között a kórházlelkészek, a házi segítségnyújtó szolgálat, a
TIREK Bőcsi Idősek Otthona működik a
fennhatóságuk alatt, és a feleségemet arra
választották ki, hogy a Miskolcon működő,
nem egyházi fenttartású idősotthonokban
képviselje a református egyházat. Sokrétű,
ide szükséges végzettséggel rendelkezik.

Természetesen este itthon megbeszéljük a
dolgainkat, hiszen a családban egymás terheit is hordanunk kell az örömök mellett,
de azért arra törekszünk, hogy ezek a családi életet ne terheljék meg. Istentől ajándékba kapott három gyermekünk békességben,
szeretetben és hitben való nevelése nagyon
fontos mindkettőnk számára.”
Tudom nem igazán könnyű válaszolni
arra, hogy Felsőzsolcát, vagy Alsózsolcát kedveli jobban?
„Erre a kérdésre valóban nehéz, de egyben könnyű is válaszolni: ahogy a gyerekeink szeretetében sem teszünk különbséget, bár mindegyikük más személyiség, így
a gyülekezetek is egyformán szerethetők.
Annyit azért hagy mondjak el, hogy a fel-
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sőzsolcai gyülekezet soha nem egy unalmas
gyülekezet. Ez alatt azt értem, hogy mindig
jelennek meg új arcok, jönnek a szülők, jönnek a gyermekek. Emellett Felsőzsolca egy
vonzó település a környéken és úgy látom,
hogy sok ideköltöző az itteni meggyökerezését abban is keresi, hogy ha voltak református gyökerei, megkeres minket. Az elmúlt
öt év során több ilyen tapasztalatom is volt.
A felsőzsolcai gyülekezetnél érdemes megemlíteni a ﬁatalokból álló „Magvető” csoportunkat, amelynek a vezetője egyik presbiterünk, Mészárosné Tóth Zsuzsanna. Az
ő vezetésével sok ünnepünkön ott vannak,
készülnek, szerepelnek, műsorokat állítanak
össze, ezzel szolgálnak a gyülekezet felé.”
A tervekről, terveikről még nem beszéltünk, pedig látom az íróasztalán bőséges
listát állított össze.
„A legrövidebb távú tervünk a templom
komfortosítása padok ülőszivacsainak cseréje által, távlati terveinkben szerepel, hogy
a gyülekezet gyermekeivel külön tudjunk
foglalkozni, konkrétan gyermek-istentisztelet tartására gondolunk a felnőttekével párhuzamosan. Ez helyhiány
miatt most még nem megoldható Felsőzsolcán. Bár ezzel azért úgy vagyok,
hogy Felsőzsolcán együtt vannak
istentiszteleten ﬁatalok és idősek, és
a templomunk így olyan, mint szív
a testben amelyikben rendszeresen
mind összegyűlünk, feltöltődünk,
és indul a vérkeringés, megyünk a
hétköznapokba Isten áldásával. Végül csak címszavakban - a teljesség
igénye nélkül- de felsorolok néhány
dolgot amelyet Isten kegyelméből
elvégezhettünk az elmúlt öt évben:
konvektorcserék, harangtornyunk
újra festése, elkészültek a templomkarzat padjai az ülőhelyek számának
növeléséhez, az Európa Rádió közvetített két alkalommal is istentiszteletet a felsőzsolcai templomból. A ﬁlagóriát,
mint egy külső közösségi teret készítette el
a gyülekezet, 2016-ban történt a templom
külső-belső felújítása, tavaly pedig a reformáció 500. évfordulóját ünnepelve sok rendezvényt tartottunk és számtalan településen kerestünk fel református emlékhelyeket.
Idén a templomkerítést festettük újra, és az
erdélyi Búzásbocsárd és Alsókarácsonyfalva
gyülekezeteivel létesítettünk testvérgyülekezeti kapcsolatot, de sorolhatnám még sokáig, amit már megtehettünk és azt is, amit
szeretnénk tenni. Igyekszünk hitünket úgy
megélni, a mindennapokban úgy cselekedni, hogy világunk szebb és jobb legyen Isten
dicsőségére és embertársaink javára.”
Gajdos Imre
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Polgármesteri
köszöntés
2018. október 5-én Dr. Tóth Lajos polgármester Keszler Józsefet köszöntötte 90.
születésnapja alkalmából.

Felhívás
szünidei (őszi) ingyenes
gyermekétkezésben részesülő
gyermekek szülei részére
Tájékoztatom azon szülőket, akik
nyilatkozatuk leadásával kezdeményezték a szünidei gyermekétkezés
igénybevételét, hogy az őszi szünetben az étkezés az alábbi munkanapokon vehető igénybe:
2018. október 29. (hétfő)
2018. október 30. (kedd)
2018. október 31. (szerda)
Az ebéd kiadása a Felsőzsolca,
Kossuth Lajos utca 76. szám alatt
történik 1130-1230 között.
Az ebéd kizárólag elvitellel oldható
meg. Felhívom a Tisztelt Szülők ﬁgyelmét, hogy tiszta, a higiéniai követelményeknek megfelelő ételhordót biztosítani szíveskedjenek.
Az ételt (ebédet) kizárólag a jogosult
gyermek szülője/törvényes képviselője, akadályoztatása esetén meghatalmazottja viheti el.
Kérek minden szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, hogy gyermeke érdekében a megigényelt ebédet
elvinni szíveskedjen.
Felsőzsolca, 2018. október 16.
Tisztelettel:
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző
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TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Stratégiai célkitűzéseinkkel
• Személyes ügyintézésre is
Az
ÉRV.
Északmagyarországi
Regionális
Vízművek
Zrt.
tájélehetőséget
biztosítunk az ügyösszhangban arra törekszünk,
koztatása alapján értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a cég műfélszolgálati irodáinkban, a honhogy a Felhasználók érdekeit
ködését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesztik. A
lapunkon található nyitvatartási
szem előtt tartva az ÉRV. Északtöbbi regionális víziközmű-szolgáltató tevékenységével való öszidőben.
magyarországi Regionális Vízszehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van,
• Tájékoztatjuk Tisztelt Felművek Zrt. működését és inforamely érinti a Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak
használóinkat, hogy az átlagmatikai rendszereit folyamatoszerint nyújtanak rövid tájékoztatást.
fogyasztást minden elszámolt
san fejlesszük. A többi regionáBővebb tájékoztatás a www.felsozsolca.hu és a www.ervzrt.hu
mérőállást követően a rendszer
lis víziközmű-szolgáltató tevéweboldalon érhető el.
Dr. Tóth Lajos s. k.
automatikusan újrakalkulálja.
kenységével való összehangolás
polgármester
• Amennyiben a Tisztelt Felérdekében több olyan fejlesztés
használónk minden hónapban
is folyamatban van, amely érinti
a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak szerint a ténylegesen elfogyasztott mennyiségről szeretne számlát kapni,
nyújtunk rövid tájékoztatást. (Bővebben: a www.ervzrt.hu webol- lehetősége van a havi diktálást alapul vevő számlázást választania. Ebben az esetben, a diktálási időszakban, az előzőekben isdalunkon tájékozódhatnak.)
mertetett ügyintézési csatornákon van lehetősége a havi mérőálMILYEN MÓDON FOG TÖRTÉNNI A SZÁMLÁZÁS?
lást bediktálni.
• Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésé• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
nél, illetve a ﬁzetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra weboldalon található.
törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mérTÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL
tékben ﬁgyelembe vegye.
• A beﬁzetés történhet postai csekken (számlához csatoltan vagy
• A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött,
igénylés esetén).
amely folyamatosan kerül kiterjesztésre valamennyi Felhasználóra.
• Lehetőség nyílik beﬁzetésre egyedi átutalással.
• Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek
• Csoportos beszedési megbízással is rendezhető a számla.
megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges
• A Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Pétervásárai, Salgótarjáni és
időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában kerül
Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodánkban bankkártyával is ﬁzetmajd kiterhelésre.
• Társaságunk az elmaradt időszak számláit eleinte a megszokot- hetnek Tisztelt Felhasználóink.
• Fogyasztóink a www.vizcenter.hu online felületen és mobil
tól sűrűbben fogja kibocsátani, ugyanakkor hosszabb ﬁzetési hatáapplikáción keresztül, regisztrációt követően nyomon követhetik
ridő kerül alkalmazásra.
• Felhasználóinknak részletﬁzetési lehetőséget biztosítunk, ameny- és beﬁzethetik számláikat az OTP SimplePay alkalmazással.
• A Díjnet felületén a számlák kiegyenlítése igény szerint törnyiben a feltételeknek megfelelnek.
• További információ: a számlákon található, kérjük, ﬁgyelmesen ténhet bankkártyával, netbankon keresztül, mobilon, csoportos
beszedési megbízással vagy eseti banki átutalással - egyszerűen,
tanulmányozzák át!
biztonságosan, kényelmesen és környezetbarát módon.
HOGYAN LEHET BEJELENTENI, BEDIKTÁLNI A MÉRŐÓRA
• Személyes beﬁzetésre az ügyfélszolgálati irodáink pénztárában
ÁLLÁSÁT?
nyílik lehetőség.
• Automata mérőállás-bejelentés formájában, az üzleti partnera• További információ: a www.ervzrt.hu weboldalon található.
zonosító és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadását köFELHASZNÁLÓINK MILYEN ELÉRHETŐSÉGEKEN INTÉZHETIK
vetően telefonon, a 06-80/22-42-42 telefonszám 2. menüpontjában.
ÜGYEIKET?
• Online és mobil applikáción keresztül a www.vizcenter.hu web• Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi eléroldalon, a vízmérőállás bejelentése menüpontban.
hetőségeken.
• Írásban, a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.
• Telefonon: az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 számon.
• Elektronikusan, az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címre küldve.
• Online ügyintézés keretén belül, amely előzetes regisztrá• Telefonon, az ügyintézővel történő kapcsolatfelvétel útján, az
ciót
igényel
ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.
– a www.vizcenter.hu weboldalon és
• Személyesen, az ügyfélszolgálati irodáinkban.
– mobil applikáción keresztül. (A mobil applikáció [Víz• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
center MVMI ZRT.] letölthető a Play Áruházból és az
weboldalon található.
App Store-ból.)
HOGYAN LEHET MÓDOSÍTANI A HAVI SZÁMLÁN SZEREPLŐ
• Írásban a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.
ÁTLAGFOGYASZTÁS MENNYISÉGÉT?
• Elektronikusan az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címet al• A becsült fogyasztás mennyiségét a számlázási rendszer a tény- kalmazva.
leges vízfelhasználás mennyiségéből állapítja meg.
• Személyesen: az ügyfélszolgálati irodáinkban, amelyek nyit• Az éves átlagfogyasztás (számlázott havi átalánymennyiség) vatartásáról tájékozódhat a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
módosítására lehetőség van az online ügyfélszolgálati adatlapun- weboldalakon.
kon, mely megtalálható a https://vizcenter.hu/erv/ oldalon.
• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
• Tisztelt Felhasználóink módosítást kérhetnek az ugyfelszolga- weboldalon található.
lat@ervzrt.hu e-mail címen.
• Ügyfeleinknek lehetőséget nyújtunk az átlagfogyasztás módoKÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
sítására a 06-80/22-42-42 telefonszámon.
TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.
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Kormányablak: EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS
A HISTÓRIAVÖLGYBE
új nyitvatartási rend
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Kormányablak Főosztály Kormányablak 2. Osztály Felsőzsolcai kormányablakának új nyitva tartási ideje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

3561 Felsőzsolca,
Szent István u. 25.
7.00 - 17.00 óra
8.00 - 16.00 óra
8.00 - 16.00 óra
8.00 - 18.00 óra
8.00 - 14.00 óra

A kormányablak
az alábbi telefonszámokon is
elérhető:
46/795-323, 46/795-255

Az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesület tagjai részére ingyenes kirándulást szervezett a Bódva-völgyébe.

Az autóbuszra 54 ember
szállt fel. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a csoportot,
mert egész nap esett az eső.
Ennek ellenére egy gyönyörű
napot töltött el a csapat.
Először Szinpetribe mentünk, ahol már várt ránk
Varga Béla és felesége Piroska. Itt bemutatták a csoportnak a világ legnagyobb
könyvét, a Gutenberg nyomda mását.
Valamint a papírmalmot is. Ezt működés
közben is láthattuk. Megnéztük a ritkaságnak számító bibliákat is, valamint
a teljes épségben meglévő kölni dóm
terveit is.
Ezután tovább indultunk Hídvégardóra.
Itt Matusz Tamás polgármester úr foga-

TESTÜLETI NAPLÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 17-én
tartotta soron következő ülését.
Elfogadta a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, valamint a FIZ Kft.
2017. évi tevékenységéről, továbbá a környezet állapotáról szóló tájékoztatót.
A „BTE” Felsőzsolca tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadta el, ahhoz további kérdések egyesület által történő megválaszolását tartotta szükségesnek.
Jóváhagyta az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 11. számú módosítását.
A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására Gladics
Jánosné magasabb vezetői megbízását támogatja.
Jóváhagyta öt képviselő Képviselői Alapja fejlesztési célú felhasználását 220.000,-Ft
összegben az alábbiak szerint:
44.000,-Ft,
Széchenyi Sándorné Görögkatolikus Egyházközség
Református Egyházközség
88.000,-Ft,
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
44.000,-Ft,
Szent István Katolikus Általános Iskola
44.000,-Ft,
Dr. Tóth Lajos
Felsőzsolcai Református Egyház templom rekonstrukció
220.000,-Ft,
Nádi Gyula
Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola - hangosítás
220.000,-Ft,
Rimán János
Felsőzsolcai Polgárőrség
120.000,-Ft,
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány
100.000,-Ft,
Hogya Zsolt
Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola - hangosítás
220.000,-Ft.
Döntött a Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának
felosztásáról.
A következő testületi ülésre november 21-én kerül sor.

dott minket. Nagy lelkesedéssel mutatta
be a települést. Olyan szeretettel beszélt,
hogy az párját ritkítja! Volt egy kulcsmondata, amiben azt fogalmazta meg, hogy ő
szolgálni akarta mindig is a települést!!!,
szülőfaluját.
Valóban lenyűgöző, amit alkottak! Tiszta, rendezett, virágos település, egységes
szerkezettel! Minden a helyén, lelkes emberekkel!
Bemutatta az orsóforma település magot, a legszebb népi műemlékeket, a füstlyukas nyeregtetős házakat.
A milleneumi tér a Szentháromság szoborral, a hősi emlékművel két oszlopsorral
nagyon igényes kialakítású. A XIV. századi
Római katolikus templom szépen felújítva áll a tér végén. Megnéztük az 1797-ben
épült református templomot is, majd a
Gedeon-kastély-teleház-kézművesház következett. A nap lezárásaként a Papp-kúriát néztük meg, ahol jelenleg étkezde működik. Itt csülkös bablevessel, rétessel vártak minket. A polgármester úr pálinkával,
sörrel, borral kínált. Az ebéden a plébános
úr is részt vett.
A rossz időt feledtette az a lokálpatrióta magatartás, ami a polgármester úrból áradt, és a sok-sok látnivaló, amiben
részünk volt!

A TEMETŐ
ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA
OKTÓBER 2728:
8.0019.00 ÓRA KÖZÖTT
OKTÓBER 31NOVEMBER 01:
8.0020.00 ÓRA KÖZÖTT.
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Egyszer volt, hol nem volt
„A mese a mindenség kulcsa.
A lélek ajtaján kopogtat.”
/Carl Gustav Jung/
A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasótársaság felkérésére, először
2005. szeptember 30-án
Benedek Elek születésnapján ünnepeltük meg. Ezen
a napon a könyvtárosok, a
pedagógusok és a mesével
foglalkozó szakemberek,
valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönböztetett ﬁgyelemmel
fordulnak mind a magyar, mind más
népek meséi felé.
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár könyvtára immár másodszor, ebben az évben is megszervezte a felsőzsolcai nevelési és oktatási intézmények
óvodásai és alsó tagozatos iskolásai részére a
Magyar Népmesemondó Találkozót. A gyerekek nagy izgalommal és sok gyakorlással
készültek erre a napra.

kisgömböc történetéről, Mátyás királyról
és az öregemberről, a szóló szőlőről, a mosolygó almáról és a csengő barackról, a bak
kecske és a kos történetéről. A mesemon-

dók meséltek arról, hogyan járt túl a farkasok eszén a kismalac, hogy a só az ételben
szinte észrevétlen, hiányára csak akkor
döbbenünk rá, ha ízetlen az étel. Megtudtuk, hogyan veszítette el a pert a szász
szomszéd és hogy miért bomlott fel a béka,
a kolbász és az egér barátsága.
A mesemondó találkozó célja, hogy a
gyerekek közelebb kerüljenek a népmesékhez, foglalkozzanak vele, hogy hallgassák,
olvassák őket. Hogy a tehetséges gyerekek
ne csak az intézményeikben mutathassák meg magukat, hanem a nagyközönség
előtt is. Fontos szempontnak tartom a népi
kultúra ápolását és a hagyományőrzést, hiszen a kulturális örökségünk meghatározó
szerepet játszik identitástudatunkban és a
mindennapi életünkben. Feladatunk, hogy
óvjuk és átadjuk a következő generációnak.
Farkas Tünde

Fiatalok Nemzetközi Napja
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
a Emberi Erőforrások Minisztérium a
Széchenyi terv keretében kiírt „Aktívan a közösségért”
pályázat keretében,
ifjúsági találkozót
rendezett.
Már kora reggel sütötte Macsuga Gyuri
bácsi a lángost, amely
pillanatok alatt elfogyott. Az iskolákból
érkező gyerekek között nagy sikere volt
a lángosnak.
Korán megérkezett az ugráló vár is,
melyet a rossz idő miatt a Rendezvények
Házában állítottak fel.
Délelőtt kreatív kézműves foglalkozással várta a gyerekeket Farkas Evelin.
Gyönyörű alkotások születtek, melyeket
haza is vittek.
Míg javában zajlottak az események,
megérkezett a Szépen szóló Társulat,

Régen meséltek hideg téli estéken, kukoricafejtés, tollfosztás közben és különböző
közösségi eseményeken. Mindig a legjobban, legszebben, legérdekesebben mesélőt
választották ki. Ezen a napon az óvodákból
és iskolákból érkező mesemondók közül mi
is a „legeslegjobbakat” kerestük.
Hallottunk a kiskakas gyémánt félkrajcárjáról, az icinke-picinke asszonykáról, a
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mely mesés, táncos műsorral szórakoztatta a résztvevőket.
Kinn a Csernelyi Derelyések adták az
általuk a Borsodi Értéktárban levédetett
derelyét.
A mintegy 300 fő résztvevő kellemes
délelőttöt töltött el a rendezvényen!
Köszönjük a Rendezvények Házának,
dolgozóinak a gyors intézkedést, hogy
a rossz idő miatt befogadta a rendezvényt!
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Gödörben a zsolcai csapat
Négy mérkőzésen négy pont – ez a
Felsőzsolca termése az elmúlt egy hónapban a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.

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

A hetedik fordulóban a Gesztely csapata volt az ellenfél. A vendégek jól kezdték
a bajnokságot, főleg hazai pályán remekeltek, sőt feljutottak a Magyar Kupa országos főtáblájára is, ahol csak egy utolsó
pillanatban esett góllal maradtak alul a Sajóbábony ellen. Ezen a napon viszont csak
egy csapat volt a pályán az első pillanattól

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

Terjed az afrikai
sertéspestis
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos és élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
helyettes államtitkár arról tájékoztatott,
hogy Heves megye Nógrád megyéhez
közelebb eső területén is kimutatásra került az afrikai sertéspestis vírusa vaddisznóban.
A járvány aktuális hírei az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon érhetőek el:
http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

kezdve, az pedig a Zsolca volt. A modern
futball elemei jellemezték a mieink játékát, a teljesen megérdemelt győzelmet a
vendégek sokat megélt edzője, Huszák
Géza is elismerte. Az öt gólon öt ember
osztozott: a sort Lippai Gergő nyitotta,
majd az első félidő hajrájában Szárnya
Zsolt talált be. A második félidő közepén
Kovács Szilárd volt eredményes, a lefújás
előtt előbb Lengyel Martin, majd Boros
László rezgette meg az ellenfél hálóját.
A nagyszerű teljesítményt azonban nem
tudta megismételni a csapat, három párharcból csupán egy pontot az eredmény.
Bőcsön hiába szerezte meg a vezetést
Szárnya Zsolt révén gyorsan a Felsőzsolca,
egy mesterhármassal a hazaiak otthon tartották a három pontot. Egy héttel később
ismét idegenben kellett pályára lépniük
a ﬁúknak. Az idei bajnokság sajátossága,
hogy két csapat is van, amelyikbe visszajátszhatnak NB1-es és NB2-es játékosok.
A Mezőkövesd II. is többször élt már ezzel
az eszközzel, és a Kazincbarcika ﬁókcsapatának számító Bánhorvátiban is feltűnnek magasabb osztályban szereplő játékosok. Az, hogy ez mennyire sportszerű,
illetve mennyire segíti az amatőr labdarúgást, már egy másik téma, a vélemények
azonban elég megoszlóak. Bánhorvátiban
ellenünk Takács Pétert szerepeltették, aki
Diósgyőrben szerepelt az első osztályban.

Mondhatnánk, egy fecske nem csinál nyarat, azonban épp Takács két góljával vezettet a Bánhorváti, amire Szárnya Zsolt
és Boros László góljai arra voltak elegendőek, hogy egy pontot megmentsen a
csapat. Következett az Encs elleni bajnoki,
ami után azt lehet érezni, hogy hiába a jó
játék, a szerencse elpártolt a ﬁúk mellől. A
mérkőzés után ismét elismerte a vendégcsapat edzője, hogy jobban játszott a Zsolca, a győztes gólt azonban ők szerezték.
Ilyen eredmények után a Felsőzsolca tíz
mérkőzés után, három-három győzelem
és döntetlen, valamint négy
vereség mellett a tabella tizenegyedik helyén áll.
Bízunk a jobb folytatásban, Hajrá Zsolca!
U17-es együttesünk a
III. osztály Északi csoportjában szerepel, és szépen
termelik az eredményeket. A Sajóbábony elleni
mérkőzésük félbeszakadt,
így 3-0-val kapták meg a három pontot.
A Tiszaújváros otthonában ugyan ilyen
arányban maradtak alul, majd előbb a
Cigándot győzték le 2-1-re, majd Tállyán
arattak 5-1-es sikert. A szomszédvár Alsózsolca elleni rangadó 2-2-es döntetlennel ért véget. A tabellán a hatodik pozíciót foglalják el, teljesítményük felfelé ívelő.
U19-eseink is szépen szerepelnek, hiszen
győztek a Sajóbábony (2-0), a Tiszaújváros (7-3), a Cigánd (4-0) és az Alsózsolca
ellen is (5-4), csupán Tállyán szenvedtek
3-2-es vereséget. A helyezésük jelenleg a
dobogó harmadik foka.
Gratulálunk, sikeres folytatást!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2018.08.11. 17.00
2018.08.19. 17.00
2018.08.26. 17.00
2018.09.01. 16.30
2018.09.09. 16.30
2018.09.15. 16.30
2018.09.22. 16.00
2018.09.29. 16.00
2018.10.07. –
2018.10.14. 15.00
2018.10.21. 14.30
2018.10.27. 14.30
2018.11.04. 13.00
2018.11.11. 13.00
2018.11.18. 13.00
2018.11.25. 13.00

Bükkzsérc – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Edelény
Felsőzsolca – Mezőkövesd II.
Szerencs – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Hidasnéme
Parasznya – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Gesztely
Bőcs – Felsőzsolca
szabadnap
Bánhorvá – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Encs
Onga – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Ózd
Mád – Felsőzsolca
Felsőzsolca – Bogács
Felsőzsolca - Bükkzsérc

3-1
2-4
1-0
0-1
0-0
1-1
5-1
3-1
2-2
0-1
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Pénzadomány
a legjobb tanulóknak
Felsőzsolca Város Önkormányzatának
küldöttsége 2018. október 19-21. között
Felsőzsolca testvérvárosában Magyarkanizsán járt, ahol 100.000 forintos pénzadományban részesítette a település magyar nyelven tanuló legjobb diákját.
A képen a települések polgármesterei
Dr. Tóth Lajos, és Fejsztámer Róbert és a
díjazott Rekecki Vivien látható.
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