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Boldog karácsonyt Felsőzsolca!

Karácsonyi játék
Felsőzsolcán!

Ünnepi készülődés és számadás.
Interjú Kucskár Tibor képviselővel.
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Befejeződtek az útfelújítási munkálatok, már használhatják a felújított
útszakaszokat.

Játssz velünk Felsőzsolca közösségi oldalán és nyerj ajándékcsomagot!
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Címlapon
A Hősök terén álló Város Karácsonyfáját idén Kákóciné
Klári néni ajánlotta fel az önkormányzat részére. Felajánlását
ajándékkal köszönte meg Szarka Tamás polgármester úr.
A címlapfotót Vantal János készítette.

Befejeződtek az út és járda felújítási munkálatok
Nem állt meg a munka a rendkívüli állapot idején sem

Már használhatják a közlekedők a kormányzati támogatásból
és önerőből felújított Liba közt, Kacsa közt, és a járdák mellett,
most a lakosság és az autósok számára is biztonságosabb lesz a
közlekedés a Bocskai utcában, valamint a Kavicsbánya utcában
az átgondolt, egymásra épülő fejlesztéseknek köszönhetően.
Az útfelújítási munkálatokkal az önkormányzat több száz méter
hosszan korszerűsítette ezen szakaszok útburkolatát. A fejlesztések összértéke 23 millió forint, melyből 15 millió forint a kormányzati támogatás és 8 millió forint az önkormányzati önrész.
Bár a járvány miatt újratervezték az idei évi költségvetést, a
munkálatokat az átcsoportosítások után is tudták finanszírozni.
A fejlesztések a jövő évben is folytatódnak az önkormányzat
tájékoztatása szerint. Köszönet a gépjárművezetők és az arra
közlekedő gyalogosok türelméért és megértéséért!

100 darab fával bővült a város zöldfelülete
Közös erővel szépül, zöldül a város

A „100 darab fát Felsőzsolcára!” elnevezésű program keretében a
lakosság, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények is
igényelhettek díszfát, díszcserjét.
Ennek köszönhetően a közterületek mellett magánterületeken is
beültetésre kerültek az önkormányzat által vásárolt fák. A polgármesteri program a zöldfelületek felfrissítésére, illetve bővítésére
irányult, a helyi közösség szemléletformálása mellett, és ez évben
sikerült megvalósítani a kitűzött célt. Az így elültetett fák egyrészt
szépítik Felsőzsolcát, másrészt, tisztábbá teszik a levegőt is.
A program őszi második ütemében az önkormányzati intézmények
mellett a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola is újra ültetett fenyőket az iskola területére.
Az idei faültetési program keretében a századik fát Szarka Tamás
polgármester és Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő közösen ültette el.
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Jótékonyság egész évben
Elindult a kupakgyűjtés Felsőzsolcán

Felsőzsolca Város logójával ellátott kupakgyűjtőt helyezett el az önkormányzat a
Bolyai utcán lévő bolt közelében. Bíznak abban, hogy a jótékony célt látva sokan
teszik majd a gyűjtőedénybe az otthon összegyűlt kupakokat, melyeket rászoruló
családok részére fognak eljuttatni. Biztatják a lakosságot, hogy hozzák el otthonról
a már nem használt kupakokat, mert ezzel nagyon sokat tudnak segíteni.
A kupakgyűjtőben mindenféle műanyag kupak elhelyezhető. Az üdítős palackok
kupakjai mellett, a fogkrémes tubus, a tejes doboz, samponos, testápolós dobozok tetejét is átveszik a befogadó cégnél. Folyamatosan várják a kupakokat, hiszen
mindig van egy jó ügy, amiért az emberek összefoghatnak.

Nem csak játékot hozott idén a Mikulás
Most még inkább odafigyelünk a kicsikre

A város polgármestere mikuláscsomaggal ajándékozta meg a
felsőzsolcai gyerekeket. A csomagokat, valamint az „Ajándékozzon
könyvet, társasjátékot, élményt!” akció keretében felajánlott játékokat, december 4-én a Mikulással közösen vitte el a gyermekeknek.
Immár második alkalommal ajándékozott a Mikulás Felsőzsolca
polgármesterének támogatásával. Tavaly a „Mikulás a Városházára költözik” rendezvény keretein belül, idén pedig a helyzetre való tekintettel ezt a
módot választotta, hogy örömöt szerezzen a gyermekeknek.

Szarka Tamás az átadáson elmondta: „Ebben a rendkívüli helyzetben,
még fontosabb, hogy odafigyeljünk egymásra. A járványhelyzet a
családokra, is nagy terhet ró, így minden gesztus felértékelődik,
legyen az egy jó szó, figyelmesség, adomány. Megnyugtató, hogy
hagyományaink tovább élnek és ez az apró meglepetés is hozzájárul a
gyermekek jobb közérzetéhez.”

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

Karácsonyi játék Felsőzsolcán!
Játssz velünk Felsőzsolca város közösségi oldalán és nyerj ajándékcsomagot!
Nyeremény játék keretében várjuk az adventi időszakban Hősök terén készült képeket
2020. december 23. és 2021. január 3. között közösségi oldalunkon:
facebook.com/Felsozsolca.ph

ra
Játék

fel!

Köszöntés
Már csak néhány nap, és elcsendesedik a
város, fenyő-, valamint bejgli illat lengi be az
otthonokat, és szeretet költözik az emberek
szívébe. Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, sikerekben
gazdag új esztendőt kívánjunk mindannyiuknak!
Köszönjük olvasóinknak, nézőinknek és partnereinknek, hogy az idén is bennünket választottak. Havilapunkat legközelebb január végén
vehetik majd kézbe. A városunkat érintő legfrissebb hírekről Felsőzsolca Város weboldalán
www.felsozsolca.hu, facebook oldalunkon, és a
ZsolcaTV-n naprakész információkkal szolgálunk.
Áldott ünnepeket!

HÍREK											 4. OLDAL

Idén is támogatás kerül az ovisok karácsonyfája alá
Vidám karácsony és játékos fejlesztés

A városvezetés minden évben támogatja az óvodák eszközbeszerzését,
segítve a gyermekek fejlődését. Decemberben ismét száz-százezer forintot kaptak a felsőzsolcai óvodák, melyet Novum „óvodai maxi” mozgáskotta készlet beszerzésére fordítanak, így segítve az óvónők munkáját,
sok örömöt okozva ezzel az óvodásoknak – tájékoztatta szerkesztőségünket Szarka Tamás polgármester.
A készlet segítségével a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejlesztik a gyermek testi és viselkedéses funkcióit. A polgármester a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában személyesen adta át a támogatási összeget, melyből a fejlesztő
eszköz beszerzése történik.

Elhelyezték az emlékezés virágait
az elhurcoltak emléknapja
alkalmából
A járványhelyzet miatt városunkban idén elmaradt a
minden évben hagyományosan megrendezett önkormányzati megemlékezés.
Az emlékezés virágait november 30-án, az önkormányzat
nevében Szarka Tamás polgármester és dr. Bobkó Péter
jegyző helyezte el, fejet hajtva a Felsőzsolcáról elhurcolt
emberek emléke előtt.

Téma feldolgozása Bee robot
méhecskével

Ünnepi istentiszteletek és mise
rend

A mai kor gyermekei körül vannak véve technológiával, melyek
hatással vannak életünkre és magukba foglalják a programozást. A robot méhecske használatával a kódolás alapjait tesszük
le óvodáskorban, a programozás előkészítését lehetővé téve.

Az ünnepek alatt a követező alkalmakkor várják a lakosságot
a Felsőzsolcai Görögkatolikus templomban:
December 24-én, szenteste napján: 7:00 órakor Szent
Liturgia, 17:00 órakor Szentestei istentisztelet.

A problémamegoldó gondolkodás a jövőbeni tanulás egyik alapvető fontosságú képessége. Az óvodában megalapozhatjuk ezt a
munkát a Bee robot méhecske használatával. Az intézményünkbe járó gyermekek karácsonyi történet téma feldolgozására is
szívesen használják ezt az eszközt, mely fejleszti a megfigyelést,
az algoritmikus gondolkodást, önbizalmat, együttműködést, téri
relációkat. Megköveteli az előre látó tervezést, célt állít és értelmet ad a tanulásnak. Eredményesen alkalmazható SNI-s, BTMes, tehetséges gyermekek fejlesztésében.
A gyermekeket egymás segítésére a tolerancia kialakítására
neveli – tájékoztatott Kissné Holobrádi Enikő, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Tagintézményvezetője.

December 25-én és 26-án Karácsony első és második
napján, valamint December 27-én, Szent István első vértanú ünnepén: 8:00 órakor Utrenye, 9:00 órakor Szent
Liturgia, 17:00 órakor Vecsernye. December 31-én, Szilveszter napján: 7:00 órakor Szent Liturgia, 17:00 órakor
Vecsernye – ó évi hálaadással.
a Felsőzsolcai Római katolikus templomban:
December 24-én, szenteste napján: 18:00 órakor éjszakai
mise, December 25-én és 26-án Karácsony első és második napján: 10:00 órakor ünnepi szentmise.
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INTERJÚ

Ünnepi készülődés és számadás
Interjú Kucskár Tibor képviselő úrral

Vannak olyan eredmények, amelyekre szívesen emlékszik
vissza?
Én, aki már több ciklus óta vagyok képviselő, természetesen folyamatosságban gondolkodom. A kulturális
területet nézve, ebben a sorban az én szívügyem is volt az
Összetartozás Emlékparkban lévő kereszt felújítása. Továbbá
az év során a folyamatban lévő projektek megfelelő ütemben
haladtak, több pályázat megvalósult, számos építkezés zajlott,
amiről a sajtó is hírt adott.
Gazdaság és kultúra. Lehet ezek között valamiféle sorrendiséget felállítani?
Gazdasági alapokon kell állnia egy városnak, mely tekintetben
én a szigorúbb pénzügyi politikában gondolkodom. Kultúráról akkor tudunk beszélni, ha megteremtjük annak feltételeit.
Függetlenül attól, hogy valaki tagja-e a város valamely, egyébként
jól működő csoportjának, civil szervezetének, semmiféle hátrány
nem érheti akkor, amikor ezen értékeknek részese kíván lenni.
De fontos a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése is, valamint az egyházak feladatvállalása, különösen a mai időkben.
Mit tart legfontosabbnak egy képviselő munkájában?
A legfontosabb azt gondolom, azoknak a képviselete, akik nem
képesek saját lobbi tevékenységre. Többször fordulnak hozzám
olyan emberek, akik nehéz helyzetben vannak. Úgy gondolom,
hogy ezen ügyekben körültekintően, humánusan kell eljárni és
ez fontosabb, mint olykor látványos események megvalósulása.
Képviselő Úr, hogyan látja Ön az eltelt esztendőt Felsőzsolca
város életében?
Mindannyiunk életében, így a képviselői munka során is a 2020as esztendő speciális, új helyzetet teremtett. A világjárvány
miatt előtérbe kerültek az ennek kapcsán felmrülő feladatok,
a lakosság védelme és a város gazdasági fenntarthatóságának
megalapozott kezelése.
Mit jelent ez Felsőzsolca számára?
Olyan konkrét feladatellátásokat, mellyel enyhíteni
lehet a vírus okozta kárt, másrészt olyan józan, helyi gazdaságpolitikát, mellyel pénzügyi stabilitást lehet teremteni.
A költségvetés olyan kezelését, ami képes figyelembe venni
ennek az időszaknak az előre nem látható hatásait úgy környezetünkre, mint a településre és legfőképpen a forrásainkra.
Ezért én a munkám során mindig azt erősítettem, hogy képezzünk tartalékot a jövőre és ezt a legfontosabbnak tartom a
jelenlegi helyzetben.

Közeleg a karácsony, Ön hogyan készül az ünnepre?
Azzal a meggyőződéssel, hogy minden nehézség ellenére erőt
kell merítenünk hagyományaink, értékeink megéléséből. Magam is segítem a készülődést. Nem emlékszem olyan évre,
hogy ne lettünk volna ott családommal például az adventi gyertyagyújtásokon. A kislányom maga is többször szerepel városi
eseményeken, de azt is sokan tudják, hogy a feleségem irodalmi tevékenysége kapcsán tágabb régiónkban is szerepet vállal,
mely napi munkánk mellett, mind fontos része a mindennapi
életünknek.
Záró kérdésként Képviselő Úr, érdekelne, mire számít a közeljövő tekintetében?
Vissza kell térnem a kiinduló pontra, hogy sajnos nem vagyunk
végén egy járványnak, mely hatásait így felmérni sem lehet még
pontosan. Ezért továbbra is a szigorú költségvetést fogom támogatni.
Amit tehetünk az, hogy ebben a sajátos helyzetben sajátos megoldásokra legyünk nyitottak. Abban bízva kívánok mindenkinek
boldog karácsonyt, hogy az elvégzett munka segít, hogy ne csupán
átvészeljük ezt az időt, de sikeres, eredményes újabb időszakot is
tudjunk megnyitni.
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Ünnepi fények és gyertyagyújtások Felsőzsolcán
Elérkezett a várva várt időszak

fényeket és meggyújtotta az első
gyertyát a város adventi koszorúján.
Tekintettel a járványhelyzetre, idén
elmaradnak az adventi programok és az
adventi vásár. Ebben az évben az ünnep
hangulatát a díszkivilágítás és a Város
Karácsonyfája biztosítja majd a téren,
melynek szállítását és felállítását a Gobal
Kertransz Kft. térítésmentesen végezte.

Ünnepi díszbe öltözött a város, fényár és
karácsonyi hangulat várja a Hősök terére érkezőket. November 29-én, 16 órakor még sötét volt a Hősök terén, majd
Felsőzsolca
Város
polgármestere,
Szarka Tamás felkapcsolta az ünnepi

Idén minden eddiginél csendesebb, meghittebb lesz a karácsony
és persze az advent is. Ma meg�gyújtottam az első gyertyát adventi koszorúnkon, mely az elkövetkező
időszak
elcsendesülését
jelképezi.
A Hősök terén a mai naptól, minden
este felgyúlnak az ünnepi fények, új adventi koszorúnk pedig nem csak a négy
vasárnap alkalmával, hanem a hétköznapokon is a Hősök tere dísze lesz,

különlegessé, teljessé téve ezzel a dekorációt – mondta a gyertyagyújtást követően a polgármester. Sok elképzelést
átírt a világjárvány. A koronavírus-járvány
miatt továbbra sem lehet programokat
szervezni, így advent első vasárnapja városunkban is csendesen telt.
A karácsonyi fények felkapcsolását követően azonban megérkezett az ünnepi
hangulat Felsőzsolcára, melyet a téren
sétálók is érezhettek. Polgármester úr
december 6-án, a második reményt
szimbolizáló gyertyát is meggyújtotta az
adventi koszorún.
Bár a hagyományos rendezvények elmaradtak, a mikulás idén nem látogatott el
a térre, az mégsem volt üres. Járókelők
sétálgattak, gyerekek várták, hogy fénykép készüljön róluk a szarvasokkal, és a
gyertyagyújtást is várták néhányan.

2020 a Nagycsaládosok Egyesületével
Lászka Béláné összefoglalója

Egyesületünk kiemelt feladatként kezeli a családok támogatását.
Rendezvényeink idén sem maradtak el, de a vírushelyzet miatt a
szabályok szem előtt tartásával történtek. Felkértük a Városi Vöröskereszt alapszervezetet, hogy nyújtson segítséget a védekező intézkedések betartásában. Így zajlott az autószentelés, házasság hete,
húsvétváró, tavaszköszöntő, anyunap, gyermeknap, apunap, sütőtökfesztivál, mikulás.
Nem csak rendezvényekkel, hanem egymásra figyeléssel is segítettek
önkéntes fiataljaink, pl. időseknek bevásárlással, gyógyszerkiváltással.
Egyesületünk elnöke saját használt laptopjának felajánlásával segítette az online oktatásban részesülő egyik nagycsaládos gyermeket,
Zolikát, mivel a nagycsaládosoknál nehézséget okoz, hogy egyszerre
kellenek a latopok.
Örömmel fogadtuk a felkérést egy gyógyszertártól, akinek a felajánlásából vitaminokat osztottunk, és házhoz vittük a településünkön egyedül élő, idős, nyugdíjasoknak.
Pályáztunk az országos Mészáros-programra, ahol 14 év alatti rászoruló gyermekekkel részt vehettünk a Balatonon.
Önkénteseinkkel csatlakoztunk az Auchan „Segítő Közösség Programjához”, ahol sok iskolaszert gyűjtöttünk és osztottunk szét a rászorulók
között.Októberben adtuk át az év során összegyűjtött kupakokat egy
súlyosan beteg gyermek részére.

Lászka Béláné, a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke a NOE
kitüntetésében részesült. Közel 20 éves elnöksége alatt mindig
jelentős szerepet kapott munkásságában a családok támogatása.
Így volt ez most is ebben a járványügyi helyzetben. Bizalommal fordulnak hozzá a családok. Magától észreveszi és felkeresi azokat, akik
segítségre szorulnak. A pandémia idején a közösségükkel együtt figyeltek másokra is.
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Hulladékcsökkentési program 2020
Kovács Anett beszámolója

Idén is megrendezésre került az Európai
Hulladékcsökkentési Hét, november utolsó
hetében. A járványügyi korlátozások miatt
nem volt lehetőség közösségi programok
megtartására, ennek ellenére ez a hét
Felsőzsolcán is a környezetvédelemről szólt.
Ennek keretében felmérésre került a
helyi nevelési, oktatási intézményekben a
szelektív hulladékgyűjtés helyzete. Az óvoda
két tagintézményében már korábban egy
jól működő rendszer került kialakításra, az
egyes óvodai csoportokban, amelyben az
óvodapedagógusok útmutatása alapján a
legkisebb gyerekek is ismerkedhetnek a szelektív gyűjtés szabályaival.
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában az ősz folyamán több mint 30
hulladékgyűjtő edényt szereztek be, annak
érdekében, hogy minden osztályteremben megvalósulhasson a szelektív gyűjtés. A gyerekek nagy lelkesedéssel vették
birtokba az új gyűjtőedényeket. Pásztor Erik
igazgató-helyettes elmondta, hogy a
szelektív gyűjtés mellett novemberben a
városi faültetési program keretében elültették az iskola udvarán a Felsőzsolca Város

Önkormányzata által felajánlott ezüstfenyőket.
A Szent István Katolikus Általános Iskolában,
Putz József igazgató úr együttműködésével került sor a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésére öt alsó tagozatos osztályban, a
Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő
által felajánlott öt darab, erre a célra rendszeresített szelektív hulladékgyűjtő edény
elhelyezésével.

Emellett az idén szeptemberben lebonyolított Klímavédelmi Rajzpályázat iskolai résztvevői által készített rajzokat is kiállították az
iskola előterében, amely rajzok között több
díjnyertes mű is megtalálható.
A szelektív hulladékgyűjtés eredményességét figyelemmel kísérjük majd, és tervben
van további ösztönző akciók elindítása,
amelyek a gyermekek környezettudatosságának erősítését célozzák.

Szabó Magda emlékkiállítás
Farkas Tünde könyvtárvezető írása

A kiállítás Szabó Magda gyermekirodalmi alkotásait dolgozza fel
játékos, gyerekeknek szánt formában, alternatív irodalomóraként
tablók, tárgyak, bábok, filmek segítségével. A tárlat anyagát igyekeztünk a legkisebbek számára is izgalmasan bemutatni. Filmrészletek, színházi makettek mellett látható volt az írónő írógépe is.
Az óvodai és iskolai csoportokat előzetesen egyeztetett időpontokban fogadtuk.
A gyerekeknek lehetőségük volt az írónő gyermekirodalmi munkásságát fotókkal illusztráltan végigkövetni, a Sziget-kék történetét
kis képek alapján reprodukálni, elmesélni, belelapozni felújított,
újraillusztrált könyveibe, üzenetet hagyni Abigélnek és riportot,
bábelőadás jeleneteket megtekinteni a falba épített tableten.

Szabó Magda emlékkiállítása, mely Felsőzsolcára is megérkezett,
az írónő születésének 100. évfordulóján, 2017 szeptemberében,
szülővárosából, Debrecenből indult útnak. Létrehozásában részt
vállalt Debrecen Város önkormányzata anyagi támogatásával, Dr.
Jablonczay Tímea kurátori munkájával, a Vojtina és Mesebolt Bábszínházak, a bábok és bábelőadásokról készült felvételek rendelkezésre bocsátásával, és a Móra Kiadó szervezői tevékenységével.
Az érdeklődők a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár földszinti kiállítótermében berendezett vándor tárlaton megismerkedtek az írónő életútjával és munkásságával.

A gyerekek megtudták, hogy az emberek és tündérek birodalmát
egy láthatatlan határ választja el egymástól. A két sík határának
átlépésével sok mindenre fény derül, az emberben rejlő jóságra
és arra is, hogy emberi segítségre van szükség a szépség és a jóság
érvényesüléséhez, és az emberekben lévő rosszat csak a szépség
és a jóság tudja jóvátenni.
Most egy kicsit mi is téli szünetre megyünk, így a Felsőzsolcai
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020. december 23-tól 2021.
január 3-ig zárva lesz, de az új évben újra várjuk szeretettel látogatóinkat. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és találkozásokban
gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
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Dr. Kiss Gyula miniszter porté

Miniszterségének – a mai napig - minden mondatát vállalja és minden percére büszke
A rendszerváltásban betöltött kiemelkedő
szerepe, valamint az első szabadon választott magyar kormány minisztereként folytatott kimagasló színvonalú munkájáért a
legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar
Érdemrend középkeresztjét adományozta
részére a köztársasági elnök október 23-án.
Dr. Kiss Gyula Miskolcon született, gyermekkorát Felsőzsolcán töltötte, gyakran hazajár,
hiszen a rokonság mellett megannyi emlék
köti ide. Csenevész, szeplős kis srácként a
Sajóban tanult meg úszni, a befagyott Bódván
korcsolyázott, és semmi sem tántoríthatta el,
hogy megvalósítsa az álmait. Ügyvéd akart
lenni, ezért a Szegedi Tudományegyetemen
jogot tanult. Az egyetemi évek után megnősült, majd ügyvédként dolgozott Miskolcon.
A politika mindig is közel állt hozzá, pályafutását ellenzéki politikusként kezdte, de hogyan
is került a politika élvonalába? A Kisgazda párt
jogászt keresett, de hamarosan sokkal komolyabb feladatok várták. 1990-ben országos főtitkárrá választották, mely kinevezéshez maga
Antall József gratulált.
A rendszerváltás utáni első magyar szabadon
választott Antall kereszténydemokrata-konzervatív kormány tárca nélküli minisztere lett.
Nehéz, munkával teli időszak vette kezdetét,
melyből Kiss Gyula bőven kivette a részét.
A hazai rendszerváltozás egyik kulcseleme
az 1990-ben megkezdődött földkárpótlás, a
jóvátételi eljárás elindítása az ő nevéhez kötődik. A semmiből épített fel egy rendszert,
jogszabályokat alkotott alig három-négy
munkatársával, miközben az ország 1990
végére a csőd szélére sodródott. Csak a hatalmas elhivatottságnak, munkabírásának és
kitartásának köszönhető, hogy mindez végül
megvalósulhatott.
Munkájának mindezek mellett a nyugati
migrációban élő magyarokkal való kapcsolattartás volt az egyik legszebb, legmeghatóbb
része, hiszen ezzel újra nyithatott az ország
azok felé, akik politikai okokból egykor menekülésre kényszerültek. Rengeteg helyen járt,
első útja Párizsba vezetett, ahol a könnyekig
meghatott magyarok fogadták.
A tárca nélküli időszak nem tartott sokáig, októberben Antall József felkérte a munkaügyi
miniszter posztjára. A felkérés megtisztelő
volt, de számos kérdést vetett fel.

Mi lesz a kárpótlási rendszerrel, az eddigi feladatokkal, és a gazdaságra zúduló
munkanélküliek tömegével?
Kiss Gyula ekkor mindössze 36 éves, az első
kinevezett miniszter ilyen fiatalon.
Politikai pályafutásának egyik legszebb napja
is Felsőzsolcához köti, hiszen a városban felavatta a világháborús emlékművet, azon a
történelmi napon, amikor a szovjet csapatok
végre elhagyták az országot, és ezzel Magyarország katonai megszállása véget ért.
Akkoriban neki köszönhetően került szóba,
majd nyújtották be a kérelmet, hogy Felsőzsolca városi címet kapjon.
Munkaügyi miniszterként is sokat tett, 1990ben maga Osama Suzuki, a Suzuki birodalom
vezére kereste meg nagyszabású terveivel. A
lehetséges autóipari beruházás fellendíthette
a gazdaságot, ám ez rengeteg egyeztetést,
mérlegelést kívánt mindkét fél részéről.
Miután megszületett a megállapodás, Suzuki
Úr Japánba invitálta Kiss Gyulát, ahol akkor a
400 magyar átképzése, betanítása már folyamatban volt. A gyárlátogatás közben kiderült,
hogy az oktatás jó ütemben halad, mindössze
egy problémát tudtak a fiatalok megemlíteni,
a japán ételek ízét, ám néhány hét után a miniszter úr segítségével bővült az ételkínálat, és
a szusi mellett megjelent a pörkölt, a gulyás,
és a káposztás cvekedli is.
Nem sokkal ezután Suzuki Úr egy fényképet
küldött Kiss Gyulának, melyen az étterem kettéválasztott kiszolgáló része volt látható.

A két pult felett egy-egy kiírás volt. Ezt edd, ha
83 évig akarsz élni, olvashattuk a japán, és ezt,
ha 65 évig, láthattuk a magyar ételek fölött.
Kiss Gyula azon volt, hogy a Suzuki gyár Miskolcon épüljön, ez azonban nem valósult
meg, mert Osama Suzuki végül Esztergom
mellett döntött. Hazánkban ez volt az első
autóipari beruházás, melyet aztán jó néhány
követett munkát adva sok ezer embernek.
1994-ben az élvonalbeli politikától visszavonult, napjainkban ügyvédként dolgozik, de
még mindig élvezi, amit csinál, ugyanaz az
energia és elhivatottság jellemzi, mint harminc éve. Kiss Gyuszi, ahogy Felsőzsolcán
a mai napig emlegetik, ma is aktív életet él,
sokat sportol, a futópálya gyakori látogatója,
de akár egy focimeccsen is találkozhatunk
vele. Gyuszi, aki gyermekként sokat olvasott
az öreg meggyfa ágai között gubbasztva, ma
már munkajogból vizsgáztat, és másokat segít, hogy ügyvédi szakvizsgájukat letehessék.
Büszkesége fia, Gellért, aki szintén az ügyvédi
pályát választotta, és unokája, Olívia. Ők ketten adják élete legnagyobb boldogságát. Hisz
abban, hogy nincs fontosabb a családnál, a
szeretetnél és mindennapjait is ezeknek megfelelően éli.
Hogy kozmetikus nővérét, rokonait meglátogassa, Felsőzsolcára is ellátogat, és szívesen
emlékszik vissza édesapja borospincéjére,
ahol egy pohár bor mellett megbeszélhették
az élet nagy kérdéseit, melyek a mai napig
foglalkoztatják, s melyekből tervei szerint emlékirataival együtt jövőre könyvet ír.
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Karácsonyi üzenet

Deli Lajos plébános úr írása
Kedves Felsőzsolcaiak!
Furcsa egy évünk van. Talán az elején, amikor elkezdtük, senki nem gondolta volna,
hogy szinte az egész évünket átírja egy vírus.
Megszokott napjainkat, emberi kapcsolatainkat, mindent befolyásolt. Az első hullám
levonultával azt hittük, hogy na végre, túl
vagyunk rajta!
Erre jött az előzőnél szörnyűbb hullám, aminek a végét sem látjuk még.
Tele vagyunk félelemmel, mindentől,
mindenkitől félünk! Most karácsonyra
készülünk. Meg kell keresni a megfelelő formát az ünneplésre!
Talán ez a helyzet segít abban, hogy ráébredjünk: eddigi karácsonyaink nem mindenben feleltek meg az igazi ünneplésnek.
Ebben az évben rádöbbenhetünk, hogy nem az
ajándékok sokasága, vagy az értéke jelzi az
ünnep nagyságát.

Ajándékot mindig öröm adni, ahogy kapni is,
de nem ez a karácsony lényege, legalábbis
nem az emberi ajándékozások. Talán arra is
rádöbbenhetünk, hogy nagyon jó az ünnepi
asztalnál együtt lenni, de mégsem az evés
és ivás a karácsony lényege! Jó egymással
találkozni, öröm együtt lenni, de mégis több
a karácsony.

egyszerűségében, szegénységében közénk
érkezett, s ettől kezdve még inkább higgyük,
érezzük: Velünk az Isten! Szent Péter második levelében pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy: „nem akarja, hogy valaki is
elvesszen!” /2Pét 2,9/, s később: „Mi ígérete
alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. /2Pét 2,13/.

A keresztény ember ilyenkor Istenre tekint.
Megérti azt a nagy titkot, amiről Szent Lukács evangéliuma számol be második fejezetében: az Isten emberré lett, hogy mi
közel juthassunk Hozzá. Megérti, amit Szent
János apostol ír az első levelében:

Isten szeretete tehát karácsonykor véglegesen kiáradt a világra, melyet majd betetőz a
szeretet csúcsa és végső győzelme: a Golgota, és a Húsvét.

„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak
minket, és azok is vagyunk!” /1Ján 3,1/
Rádöbbenhet, hogy annyira fontosak
vagyunk
Istennek,
hogy
Betlehem

Lesz-e ünnepünk? Rajtunk múlik! Akarjuk elfogadni Isten közeledését ezen a karácsonyi
ünnepen is, szülessék a szívünkbe a gyermek
által, s akkor ebben a nehéz és félelmetes
helyzetben is ünnepünk, igazi ünnepünk
lesz, mert Velünk az Isten! Áldott karácsonyt
minden felsőzsolcai testvéremnek!

Az ünnep, amelyre egész évben vártunk
Rendhagyó, mégis különleges karácsonyra készülünk
Karácsonykor nem csupán Jézus születését ünnepeljük, ez
a család, a szeretet és az otthon ünnepe is. A karácsonyhoz
számos hagyomány kötődik, itt van a karácsonyfa díszítése, az
ajándékozás, a halászlé, a töltött káposzta, a bejgli és megannyi
finomság. Mindezt idén is élvezhetjük, de kicsit másként, egymásra vigyázva.
Napjainkban az ünnep egyik és talán a legfontosabb jelképe
a karácsonyfa, amely ősi jelkép, hiszen az Ószövetségben a
kozmikus életerőt szimbolizálja. Az életfa vagy a zöld ág gyakran
kapcsolható az ünnepek népszokásaihoz, például a téli napfordulóhoz és a karácsonyhoz.
A 18. századra Németországban szokássá vált, majd
száz évvel később egész Európában elterjedt a fenyőfa díszítése. Angliába a német Albert herceg,
Viktória királynő férje vitte az első karácsonyfát.
A karácsonyfát kezdetben ehető dolgokkal díszítették,
piros almával, termékenységet és bőséget szimbolizáló dióval,
mogyoróval, ostyával, mézes pogácsával, és a fa csúcsára
angyalkát vagy csillagot állítottak.
A fabontás külön esemény volt, melynek a gyerekek örülhettek
leginkább az ehető díszek miatt. Az első karácsonyfák szépen
ragyogtak, ezeken hajlított dróttal rögzített gyertyák égtek. A
gyertya a fény születésére és a megújulás misztériumára utal, a
tüzet, a napot hozza el a leghosszabb éjszakákra.

A 20. században az ízletes díszek helyét pazar gömbök,
díszek és figurák vették át, a gyertyák helyett pedig égősorok
adják a ragyogást.
Amikor megcsodáljuk az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőt, vajon
mi jut eszünkbe? A gömbök a család egységét szimbolizálják,
és erre az egységre most mindennél nagyobb szükségünk van.
Készüljünk erre a mostani ünnepre nagy szeretettel,
odafigyeléssel, felelősséggel, hogy az új esztendő boldogan,
békével indulhasson!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ						10. OLDAL

Adventi időszak Felsőzsolcán
Szarka Tamás polgármester összefoglalója
Az idei karácsony ugyan más lesz, mint
az eddigiek, az adventi időszak élményeire nem hatnak ki az év eseményei.
Meggyújtjuk a gyertyákat adventi koszorúnkon, melyek a Jézus születése révén
szétáradó világosságot, egyben hitet,
reményt, szeretetet és örömöt jelképezik,
és segítjük lakosságunkat, ahogy azt egész
évben is tettük.
Karácsony közeledtével, az önkormányzat ajándékkal kedveskedik a 65. éven
felüli lakosok számára, ezzel is
hozzájárulva az ünnep hangulatához
Bár ebben az évben számos, nem várt nehézséggel kellett szembenéznünk, a költségvetésünk újragondolása mellett is sikerült újítani, így a karácsony közeledtével,
advent idején meleg étellel támogatjuk
az időseinket. Az ételt december 18-án a
Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival együtt házhozszállítással fogom eljuttatni a közel 1200 fő jogosult részére.
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az
átvételt igazoló aláírás helyett, lakcímkártya felmutatása szükséges az átvételhez.
Arra kérek minden 65. éven felüli lakost,
hogy azt elérhető helyre előkészíteni
szíveskedjenek az átvétel elősegítése
érdekében.
Figyelmesség a kicsiknek
Önkormányzatunk idén sem feledkezett
meg a gyermekekről. Mivel most nem
rendezhettük meg „Mikulás a Városházára költözik” rendezvényünket, a Mikulás
segítségével házhoz vittük a csomagokat
a gyerekeknek, jelezve, hogy amit lehet, e
keretek között is megteszünk, hogy hagyományunkat tartva örömöt okozzunk.
14 rászoruló hallgatót támogatunk idén a
Bursa Hungarica pályázat keretein belül
Az önkormányzatunk által kiírt pályázaban a felsőoktatási intézményekben
tanuló felsőzsolcai fiatalok összesen 700

ezer forint összegű támogatásban részesülnek. A támogatás havi utalás formájában kerül kifizetésre a 14 hallgató részére
10 hónapig.
Kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok támogatására. Eltökélt szándékunk, hogy ne
csak a programok révén, hanem anyagilag
is támogassuk a fiatal generációkat. Ennek
szellemében vezettük be idén a születési
támogatást is.
Folyamatosan segítjük a Covid helyzet
alatt önmaguk ellátásában segítségre
szorulókat
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 46/383-520 - as telefonszámára
beérkező segítség iránti igényük jelzését
(regisztrációt) követően a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató Központ munkatársai
kimennek a segítséget igénylőhöz, kitöltetnek vele egy nyilatkozatot arról, hogy
pontosan mire van szüksége (pl. élelmiszervásárlás, gyógyszerkiváltás).
Fontos megjegyezni, hogy a bevásárlás ellenértékét az ellátást kérőnek kell vállalnia,

a segítőnek a bevásárlás, gyógyszerkiváltás előtt oda kell adnia. Kérem a lakosságot, hogy amennyiben tudomásuk van - a
vírushelyzet kapcsán - olyan felsőzsolcai
lakosról, aki segítségnyújtásra szorulhat,
jelezzék a fenti elérhetőségen.
Amennyiben tudják, családon belül, ismerősi körben oldják meg a rászoruló családtagok ellátását, és ha erre nincs lehetőség,
akkor hívják a megadott telefonszámot.
Ünnepi fények rendezvények nélkül
A tavalyi szezonra megalkotott dekorációt
idén bővítettük, hogy ezzel is segítsünk
az adventi hangulat megteremtésében.
Így, aki sötétedés után a Hősök terén
sétál, - mert az nem tilos - kaphat valamit az ünnep szépségéből. Reményeink
szerint néhány szelfi helyszíne is lesz!
Istentől megáldott békés karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok
Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében minden kedves felsőzsolcai lakosnak!

Elmarad az újévi tűzijáték
A városvezetés a járványhelyzetre való
tekintettel ebben az évben
nem rendez újévi tűzijátékot!

Kérik a lakosságot, tartsák be a pirotechnikai eszközökre vonatkozó
hatályos előírásokat, valamint ha tehetik, részesítsék előnyben az úgynevezett „csendes tűzijátékot”, mely képes visszaadni a megszokott,
eredeti tűzijáték élményét, ugyanakkor hanghatásaiban jóval elmarad
attól, így nyújtva segítséget és minőségi javulást a kutyatartóknak.
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A Felsőzsolcai GAMESZ az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot
Síkosságmentesítés
Felsőzsolca Város Önkormányzatának 12/1993. (VII.3.) köztisztaság
fenntartására vonatkozó önkormányzati rendeletének rendelkezései
szerint, az ingatlanok előtti járdák, árkok tisztántartása az ingatlan
tulajdonosának kötelessége. Ez magába foglalja a járda seprését, télen a hótól, jégtől való megtisztítását, síkosságtól mentessé tételét.
Az ingatlan tulajdonosok a közút szegélyéig, vagy az ingatlan határvonalától számított 5 m-ig kötelesek gondoskodni erről. Intézményünk az úttestről és a fent említett két bekezdés kivételével végzi
el a város tisztántartását, a hó eltakarítását, illetve a síkosságmentesítést.
Kóbor ebek befogása
A kóbor ebek befogása engedélyhez kötött tevékenység, mellyel intézményünk nem rendelkezik, ezért egy külső szolgáltatóval látjuk el
a feladatot. Amennyiben kóbor állatot látnak, azt tartózkodási hely
megjelölésével e-mail-ben (fénykép), vagy telefonon jelezzék,

mivel a szolgáltató a bejelentés pillanatában nem tud megjelenni a
településen.
Hulladék elszállítás
A város területén a hulladék elszállítását (zöld, üveg, műanyag, háztartási) a MIREHUKÖZ végzi. Intézményünk semmilyen formában
nem illetékes ilyen ügyekben.
Ügyfélfogadás
A koronavírus terjedésének elkerülése érdekében intézményünkben
a személyes ügyfélfogadás szerdai napokon 8:00-12:00 óra közötti
kivétellel szünetel.
Kérjük a lakosságot, hogy ügyeiket elektronikus, telefonos, vagy
postai úton intézzék az alábbi elérhetőségeken: Felsőzsolcai GAMESZ, 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 23., Tel.: 46/613-022, 46/383254, E-mail: gamesz@felsozsolcaph.hu

Változások a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Hatósági osztálya az alábbi változásokra hívja fel a figyelmet
Az év végi felülvizsgálat során módosításra került a helyi adókról
szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet. A felülvizsgálat
célja a rendeletet érintő törvényi változások adaptálása, a hatályos
magasabb szintű rendelkezések helyi szabályokba való átültetése,
azaz a jogharmonizációs elvárásoknak való megfelelés. Ennek eleget
téve kerültek módosításra a 2015-ben megállapított szöveg egyes
rendelkezései, egyebek mellett hatályon kívül helyezve az ideiglenes
jellegű helyi iparűzési adó mértékét, amely 2021. évtől megszűnik.

Az adómentességgel nem érintett épületek tulajdonosainak 2021.
január 15-ig adatszolgáltatást (bevallást) kell benyújtaniuk a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja felé, amely ügyfélkapuval rendelkezők
részéről elektronikus úton is teljesíthető.

Módosításra került az építményadó adómentességet érintő szabálya, amely a magánszemélyek tulajdonában lévő lakások érintetlenül
hagyása mellett, a szintén magánszemélyek tulajdonát képező vállalkozási célra szolgáló, de a 100 m2-t meghaladó alapterületű egyéb
(kereskedelmi egység, szállásépület, műhely, raktár, üzem) épületek, épületrészek adómentességét megszünteti. A lakások mellett amelyek után kommunális adót fizetünk - továbbra is mentesek az
építményadó alól mind a lakáshoz tartozó, mind a különálló - 100
m2 alatti - gépjárműtárolók, továbbra is kiemelve, hogy csupán a
magánszemélyek tulajdonában álló épületek esetében.

A helyi adórendeletet nem érinti ugyan, de fontos változás jövő
évtől a gépjárművek adóztatásában, hogy a következő évi adót már
az állami adóhatóság (NAV) veti ki, és majd az általuk meghatározott
módon kell megfizetni, a mellett hogy a 2020. december 31-ig megállapított - esetleg még ki nem fizetett - adótartozást továbbra is az
önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

Az adómértékek változtatására nem került sor, a kommunális
adó 5.000.- Ft/adótárgy/év, az építményadó 1.000.- Ft/m2/év, az
iparűzési adó az adóalap 2 %-a lesz a jövő évben is.

A vállalkozásokat érinti az iparűzési adó bevallási kötelezettség
teljesítését érintő változás, amely szerint az 2021. január 1-jétől
kizárólag a NAV elektronikus felületén keresztül lesz teljesíthető.
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