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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA

KEDVES ZSOLCAIAK!
Nehéz volt megfelelő megszólítást találni Karácsony és az Új év köszöntéséhez. Családtagok, barátok, kollégák, intézmények,vállalkozók, civil
szervezetek, egyházak, mindannyian azon munkálkodtak az év során,
hogy városunk épüljön, szépüljön.
Közösen igyekeztünk megoldani a
napi problémákat, de gondoltunk
a jövőre is, pályázatainkkal letettük
az alapot egy még élhetőbb Felsőzsolca építéséhez, kialakításához.
Az ünnepek közeledtével mindanynyiunknak kívánom, hogy Karácsony
elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Az ünnep igazi
üzenetével építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. A Karácsony segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez, ahhoz hogy a jövőben is
jó egészségben, közös erővel alakítsuk szebbé szeretett településünket.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik egész évben segítették – az
idén 20 éves jubileumát ünneplő – városunk fejlődését és az önkormányzat munkáját.
ÁLDOTT, BÉKÉS SZERETETTELJES KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
Dr. Tóth Lajos
polgármester

Mert jó
együtt lenni!
Augusztus végén a már hagyományossá vált nyári könyvtári táborunkba nagy izgalommal és kíváncsisággal érkeztek a visszajáró és az
új gyerekek. A Bárczay-kastély termei
megteltek csengő gyermekhangokkal.
Rég nem látott barátok találkozása
és új barátságok kialakulása vette
kezdetét.
(Bvebben a . oldalon)

A sikerek éve volt
Az önkormányzat gazdálkodását 2017-ben meghatározó legfontosabb feladatokat többek között az alábbiakban határozták meg: az intézményhálózat működőképességének megtartása, városüzemeltetés, városfejlesztés, munkahelyteremtés, közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása, ipari terület bővítése.
(A SIKEREK ÉVÉRŐL A 3. OLDALON ÍRUNK)

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
ebben az évben is megemlékező koszorúzást tartott a
Kegyeleti Parkban a Zsolcáról elhurcoltak emléknapján.

EMLÉKEZÉS AZ ELHURCOLTAKRA
(Cikk a . oldalon)
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ELHURCOLTAK
EMLÉKNAPJA
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete idén is megemlékező koszorúzást tartott a Kegyeleti
Parkban a Zsolcáról elhurcoltak emléknapján.
Ezekben a napokban
sok helyen sokakra emlékezünk
országszerte,
de határainkon túl is
egy-egy emléktáblánál,
kopjafánál – mondta beszédében Mezei Mariann
közművelődési vezető. A
megemlékező beszédekben sokszor elhangzik:
Gulág. Egy távoli hely –
gondoljuk. Mit is tanultunk róla földrajz vagy
történelem órán? Nem
kell szégyenkezni, ha az
itt jelenlévőknek semmi vagy csak alig valami
sem jut eszébe. A Gulág
nem egy földrajzi hely, hanem egy szervezet – a Szovjetunióban
működött internáló-, hadifogoly-, átnevelő- és javító-munkatáborok főigazgatósága -, amely hosszú évtizedeken keresztül
módszeresen szervezte és felügyelte, hogy a „kommunizmus kísértete” bejárja Európát. S amerre csak járt, fájdalmat, testi-lelki
gyötrelmet hagyott maga után, majd további hosszú évtizedekig
az elhallgatás csendjét.
„Gulág-szigetcsoport…” Alexander Szolzsenyicin nevezte el
így a hatvanas években a szovjet lágervilág méreteiben, rendszerében és kegyetlenségében minden emberi képzeletet felülmúló
hálózatát. Döbbenetesen pontos és részletes beszámolója nyomán
olvasók tízezrei kezdték tűvétenni a térképet egy valódi földrajzi
helyként azonosítható szibériai, távol-keleti szigetcsoport megtalálásáért. S a világ csak
nehezen, nagyon nehezen,
többszöri olvasásra értette
meg, hogy a Gulág-szigetcsoport nem (csak) Kolima,
Vorkuta, Karaganda térségében kereshető, hanem
magában a szovjetrendszer
egészében Kamcsatkától a
Donyec-medencéig, a Ladoga-tótól a kazahsztáni
sztyeppéig.
Ma az 1944. november 29én és 30-án Felsőzsolcáról a
Gulág táboraiba elhurcoltakra emlékezünk csendes
főhajtással. 133 zsolcai férﬁ
számára a Gulág nem egy

láthatatlan szervezetet jelentett, hanem a kényszermunka, az éhezés, a hideg és a fagy borzalmát. Életmeséjük üzenete évtizedek
múltán juthatott csak el hozzánk, az utódok nemzedékéhez. Közvetlen és közvetett hozzátartozókhoz, hit- és sorstársakhoz, mert a
második világháborút a vesztesek oldalán befejezett Magyarország
lakosai nem beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül a szovjet fogság traumájáról, az embertelen körülmények, az éhezés és
a túlhajtott munkából következő tömeges halálozásokról.
Az egyházak képviselői –
Alexa Gábor lelkész, Gulybán
Tibor parókus – áldását és
emlékező beszédét követően
elsőként Dr. Tóth Lajos polgármester koszorúzta meg
az emlékművet, majd az intézmények, civil szervezetek,
iskolák képviselői is elhelyezték a megemlékezés virágait.
A koszorúzás alatt Ködöböcz Viktor klarinétozott.
A Kegyeleti Parkból a Pokol
Csárdához mentek a megemlékezők, ahol a Rendezvény terem falán álló emléktáblát is megkoszorúzták. A zsolcai székhelyű Megbékélésért Polgári Szövetség
december elsején tartott megemlékezést a Kegyeleti Parkban.

2017 december
Az önkormányzat gazdálkodását
2017-ben meghatározó legfontosabb feladatokat az alábbiakban határozták meg: az intézményhálózat
működőképességének megtartása,
városüzemeltetés, városfejlesztés,
munkahelyteremtés, közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása, ipari terület bővítése, a
város fejlődését elősegítő pályázatok előkészítése, megvalósítása.

A növekvő kiadások ellenére, a gazdasági stabilitás jeleként a Képviselő-testület
új adónemként települési adót nem vezetett be idén sem, továbbá 2018. évre a helyi
adók mértékét sem emelte az előző éviekhez képest.
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2017.
évben három TOP-os pályázatot nyert meg,
ezek: a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés”-re (Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése) 289 millió Ft-ot,
a „Családgondozó Központ fejlesztés”-re
(Épület felújítás, átalakítás, udvarfelújítás,
játszótér felújítás, napelemes rendszer kialakítása) 50,4 millió Ft-ot, a „Zöldváros
kialakításá”-ra (vállalkozást segítő központ telepítése, öntöző rendszer, napelemes
rendszer kialakítása, rekreációs zöldterületen belül felnőtt edzőpark létrehozása, térvilágítás, térﬁgyelő kamera rendszer bővítése, parkoló kiépítése, elektromos-autó töltőállomás létrehozása) 277 millió Ft-ot, öszszesen 616,4 millió Ft értékben. Az említett
projektek megvalósítása, illetve befejezése
áthúzódik a 2018-2020-as évekre. Az ASP
csatlakozáshoz közel 7 millió Ft-ot nyertek,
amelynek kiépítése folyamatban van. Az állomány feltöltése decemberben kezdődik el.
A helytörténeti kiállítóhely felújítására, bővítésére 1,6 millió Ft-ot nyertünk a Kubinyi
pályázaton. A Határon innen és határon túl
pályázat keretében testvértelepüléseinkkel
valósítottunk meg programokat 700 ezer Ft
értékben.
Az elmúlt évben Magyarország veze-
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A sikerek éve Felsőzsolcán...
tő villamosenergetikai vállalata, a Magyar
Villamos Művek Zrt. megkereste Önkormányzatunkat egy 20 MW beépített teljesítményű fotovoltaikus erőmű létesítési
szándékával. A város környezete megfelelő adottságokkal és a MAVIR alállomásba történő villamos hálózati csatlakozási
lehetőséggel rendelkezik egy telephely
kialakításához. Felsőzsolca támogatja a
környezettudatos fejlesztéseket, ezért elfogadták az MVM Zrt. partnerségi
ajánlatát. Az építési munkák hamarosan megkezdődnek, így Felsőzsolcán épül meg Magyarország
eddigi legnagyobb fotovoltaikus
naperőműve, amely közel 45 hektár területen, 74 000 darab napelemet, 460 darab invertert, 19 darab
nagy transzformátort, valamint
több tíz kilométer kábelt foglal
magába. A bevételi forráson túlmenően az európai léptékben is
ﬁgyelmet érdemlő méretű erőmű
messze viszi a városunk jó hírét.
Ez az év rendkívül gazdag volt eseményekben:
– Június 4-én ünnepélyes keretek között
átadásra került a Felsőzsolcai Árvízi
Emlékmű és az Emlékpark.
– Felsőzsolca idén ünnepli várossá válásának 20. évfordulóját, amelynek jelmondata: „A következő fejezet kezdete”. Ebből az alkalomból nagysikerű Jubileumi
Városnapi rendezvénysorozatot indított
a Képviselő-testület.
– A város jelentős összegeket fordít a
lakosság támogatására: Az elővárosi
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást 2018-tól 200 E Ft-tal több
önkormányzati
hozzájárulással, azaz 612.000,- Ft/hó + ÁFA
összegért biztosítja a Miskolci
Közlekedési Vállalat. A középiskolások támogatásának kiﬁzetése
során közel 180 fő kapott 5.000,Ft összegű hozzájárulást. A Bursa
Hungarica pályázat keretében a
középiskolások és egyetemisták
támogatására szintén 5.000,-Ft/
fő összeget ad az önkormányzat.
– Az Egészségházban önként vállalt
feladatként 1 masszőr és 1 portás
munkavállaló
továbbfoglalkoztatását
biztosítják 7 millió Ft értékben.
A felsőzsolcai önkormányzat továbbra is
fontos feladatának tekinti a városban működő egyházi és civil szervezetek támogatását,
így a felekezetek 500-500 ezer Ft-ot kaptak,
míg a civil szervezetek részére 5 millió Ft-os

keretösszeg állt rendelkezésre a Támogatási
Alapban. Továbbá közcélok megvalósítására összességében közel 2 millió Ft értékben
Képviselői Alapot hoztak létre, amelyet a
képviselők egyénileg ajánlhatnak fel az általuk meghatározott célokra. Sport támogatása:
BTE Felsőzsolca 2017-ben 4 millió Ft támogatást, illetve 1,5 millió Ft-ot kapott a TAO-s
pályázathoz önerő biztosítására. A Felsőzsolcai Római Katolikus és Református Általános
Iskola 8. osztályos, kiemelkedő tanulmányi
eredményű tanulóinak 100 ezer Ft – 100 ezer
Ft összegű támogatást biztosított az Önkormányzat. Tovább folytatták hagyományukat,
miszerint testvértelepüléseik :Nyikómalomfalva, Királyhelmec, Magyarkanizsa, Korláthelmec és Visk egy-egy kiemelkedő 8. osztályos tanulójának 100 ezer Ft-os támogatást
nyújtottak a magyar nyelven való továbbtanulásuk segítéseként. Folytatják az út és ivóvízrendszer korszerűsítését is. A Kassai utca
felújítása szeptemberben ért véget - az aknatetők szintre hozása után – (melyet az Önkormányzat ﬁzetett) a Magyar Közút Nonproﬁt
Zrt. közreműködésével. A Közút Nonproﬁt
Zrt. ígéretet tett, hogy 2018. évben is folytatja a közutak felújítását, Felsőzsolcán a Szent
István utcával. A Kacsa-közben az ÉRV Zrt.
elkezdte az ivóvíz gerincvezeték megépítését
és üzembe helyezését, amelynek határideje
2017. december 31. A népkonyha keretében
munkanaponként 500 adag ételt osztanak
szét a rászorulóknak. Az év utolsó napjai már
az ünnepi készülődés jegyében telnek: november 29-én 13 órától közösen emlékeztek
az elhurcoltakról a Kegyeleti Parkban
Az Adventi szép hagyományt is folytatják.
Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca polgármestere és
a képviselő testület szeretettel várja a helyieket „Mindenki Karácsonyfájához” a gyer-

tyagyújtásokra, a negyedik alkalom, amelyet
kivételesen szombaton, december 23-án tartanak méltó zárása az évnek. „Várjuk közösen a Megváltó születését.”- üzeni a sikeres
város vezetése , megköszönve az egész éves
támogatást a helyieknek.
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A Felsőzsolcai Református Egyházközség
ünnepi istentiszteleti rendje
December 23-án 16 órától
December 23-án 17 órától
December 24-én 10 órakor
December 24-én 0 órától
December 25-én 10 órától
December 26-én 10 órától

gyóntatás
szentmise
szentmise
éjféli szentmise (Urunk születésének hírül adása)
szentmise
szentmise

A Felsőzsolcai Református Egyházközség
ünnepi istentiszteleti rendje
2017. 12. 10. és 17. 9 óra: adventi istentiszteletek
2017. 12. 22. 17,30:
bűnbánati istentisztelet
2017. 12. 24. 16 óra:
szentestei istentisztelet a Magvetők szolgálatával
2017. 12. 25. 9 óra:
úrvacsorás istentisztelet
2017. 12. 26. 9 óra:
ünnepi istentisztelet
2017. 12. 31. 17,30:
óévbúcsúztató istentisztelet
2018. 01. 01. 9 óra:
újévi istentisztelet
Mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket és újévet kívánunk!

2017 december

Krisztus
születik!
Dicsőítsétek!

Karácsonyi
istentiszteletek rendje
a Felsőzsolcai
Görögkatolikus templomban
December 24-én vasárnap
szenteste – napján:
8,00 órakor Utrenye
9,00 órakor Szent Liturgia
20,00 órakor betlehemi játék és
az éjszakai szertartás
December 25-én és 26-án,
Karácsony első és második napján:
8,00 órakor Utrenye
9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye
December 27-én szerdán,
Szent István első vértanú ünnepén:
8,00 órakor Utrenye
9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye
December 31-én vasárnap,
Szilveszter napján
8,00 órakor Utrenyea
9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye - hálaadással

Rémhír, hogy Felsőzsolca helyett
Paks kap naperőművet
Téves hír jelent meg a gigaberuházásról több netes hírforrásban
A 2017 augusztus 21-én megjelent Magyar Közlöny szerint rövidesen 74 ezer napkollektor kerül a Felsőzsolcai Ipari Parkba.
Tizenegyezer háztartás energiaszükségletét termelik majd meg.
A kormányhatározat,tartalmazza azt: amely szerint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (Kehop) keretében a
kormány több mint hatmilliárd forintos támogatást biztosít két fotovoltaikus erőmű megépítéséhez Oroszlány és Felsőzsolca határában.
A nemzeti fejlesztési miniszter által ellenjegyzett határozat azonnali
támogatásról biztosítja a beruházó MVM Hungarowind Szélerőmű
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaságot.
A határozat szerint a felsőzsolcai
projekt célja egy 19,9584 MWp teljes kapacitású, 16,632 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus
erőmű megvalósítása. A helyszíne
Felsőzsolca északkeleti részében, a

Felsőzsolca–Onga közötti 3605. számú út mellett elhelyezkedő terület.
A projekt keretében 73.920 db 270 Wp teljesítményű napelem és 462
db inverter kerül telepítésre, amelyek révén évente 20.748.753 kWh
villamos energia értékesíthető a kötelező átvételi rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség évente 74.695,51 GJ-lal növekszik, az üvegházhatást okozó
gázok mennyisége évente 20.242,48 tonnával csökken.
Egy, a Magyar Közlönyben 2017 december 5-én megjelent módosítást egyes internetes források, tévesen értelmezve, azt a hírt keltették, hogy a Felsőzsolcára tervezett naperőmű Pakson épül meg.
A tévedés onnan adódott, hogy egy netes hírportál az eredeti szövegkörnyezetben tévedésből egy sort elnézett, eszerint azonban az
oroszlányi tervezett beruházás kerül Paks térségébe és nem a felsőzsolcai. A téves közlést már módosították – tájékoztatta szerkesztőségünket – Felsőzsolca Város polgármestere Dr. Tóth Lajos.
A kivitelező továbbra is az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető kft lesz, ahol elmondták: a helyszín a beruházásra alkalmas terület, és a villamos alállomás közelsége
is fontos a hálózati csatlakozás szempontjából. A tervezett fotovoltaikus
naperőmű több mint negyven hektárnyi területen fog elhelyezkedni.
Gajdos Imre
Felsőzsolca Város Kommunikációs
tanácsadója
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A Mulatós Herceg tovább jótékonykodik
Barna Barnabás száz zsolcai családnak
aranyozta be az ünnepet
Barna Barnabás, a Mulatós Herceg, Zenebutik TV
Hercegi Party műsorvezetője tovább folytatta jótékonysági munkáját, melyért korábban Kiscsécs és
Fony roma önkormányzatától megkapta a hercegi
címet.

Az advent második hetében újabb 100,
a felsőzsolcai önkormányzat által kiválasztott rászoruló családnak Barna Barnabás
személyesen osztotta ki a tartós élelmiszerekből álló csomagokat a felsőzsolcai régi
művelődési házban.
Az élelmiszerosztásban a Mulatós Hercegnek segített Csöbör Katalin, a térség
kormánypárti országgyűlési képviselője és Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca polgármestere.
– Mindig is fontos volt számomra a jótékonyság. Szerencsére megtehetem, sok
munkával és kitartással most már olyan
körülményeket teremtettem magamnak,
hogy folyamatosan tudok sok embernek
segíteni. Volt már olyan kezdeményezésem, melynek során egymillió forintot
és rengeteg élelmiszert osztottunk szét,
volt, hogy a rezsi számláit ﬁzettem ki családoknak. Tavaly karácsonykor beszéltük

meg a polgármester úrral,
hogy az adventi időszakban
visszatérek ide, és 100 családnak tartós élelmiszerekkel
teszem könnyebbé az ünnepi
készülődést. Idén még lesz
egy hasonló akcióm, december 28-án, Mezőnagymihályon. – mondta el Barna Barnabás énekes.

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság oldalain!
Együttes, több heti megrendelés esetén jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu
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Mert jó együtt lenni!
„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)
A gyermek tervek vagy elvárások nélkül
rácsodálkozik minden pillanatra. „A csodához való viszony alapjaiban határozza meg az
ember életét. Nem is az a kérdés, hogy hisz-e
benne, mit gondol róla, hanem az, hogy él-e
vele.” (Boldizsár Ildikó)
Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából meghirdetett költészetnapi rajzversenyünk az irodalom és képzőművészet
kapcsolatára épült. A gyerekek Arany János:
„Rege a csodaszarvasról”, „Toldi” és „A walesi
bárdok” műveinek részleteit jelenítették meg
tetszőleges technikával. Valódi alkotásra lettek invitálva. A gyerekeket a művekkel való
azonosulás és a költői gondolatok, érzések
képzőművészeti eszközökkel való közvetítése teljes elmélyülésre késztette. A legszebb
pályamunkákból készült kiállítást még ma is
örömmel látogatják, ilyenkor felfedezik saját
vagy társaik munkáit, a rajzokból felismernek
egy-egy ismert műből készült részletet.
Augusztus végén a már hagyománnyá vált
nyári könyvtári táborunkba nagy izgalommal
és kíváncsisággal érkeztek a táborba visszajáró

és új gyerekek. A Bárczay-kastély termei megteltek csengő gyermekhangokkal, mint apró
kis igazgyöngyök gurultak szerteszét. Rég
nem látott barátok találkozása és új barátságok
kialakulása vette kezdetét. Célunk volt, hogy
hasznos szórakozást tudjunk nyújtani számukra a nyári szünet utolsó hetében. Játékos
feladatokkal igyekeztünk felkelteni az érdeklődésüket az olvasás iránt, drámajátékokkal
fejleszteni a kreatív képességeiket, empátiakészségüket, hogy ﬁgyeljenek oda egymásra,
szeressék, óvják, tiszteljék a világot, amiben
élnek. Kirándulásokkal színesítve a heti programokat feladatunk volt, hogy megismerjék
szülővárosukat, Felsőzsolcát és környékét. A
gyerekek a GAMESZ Majorban megismer-

kedtek a baromﬁudvar lakóival, kecskéket etetettek. A miskolci Vadasparkban különleges
erdei környezetben zoopedagógus kalauzolta
el a gyerekeket a Kárpát-medence vadon élő
állataihoz, az egzotikus fajokhoz, az ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokhoz. A
gyerekek eddig még nem hallott ismeretekre is szert tettek és lehetőségük volt hüllőket
is simogatni. Kirándultunk a Hegyközben,
első állomásunk Pálháza-Ipartelep volt, ahol
a Hegyközi Vadászati Múzeumot látogattuk
meg. Továbbfolytattuk az utunkat az ország
legrégebbi keskeny nyomközű erdei vasútjával a világ zajától távol lévő Kőkapuig, ahol a
gyerekek a vadregényes természeti környezetben a csónakázó tó partján sétáltak és
a játszótéren töltötték a szabadidejüket. Ebédre a hegyközi kisvonat nyomvonala
mellett található az ország
legkisebb városában Pálházán lévő Vízimalomban vártak minket. A hét folyamán
zenélt nekünk a Verskoncert
zenekar, készültek gyöngyállatok, karkötők, sütemények
és utolsó nap szivárványos színekkel, egy közös festménnyel a gyerekek megalkották az „itt
és most” hangulatát.
A Magyar Népmese Napján a felsőzsolcai
óvodások és kisiskolások meséltek a kiskakas
gyémánt félkrajcárjáról, a három selyp lányról
és arról, hogy ha egyszer valaki hazudni mer,
többet hitelt nem érdemel. Hallottuk, hogyan
nevettette meg a pásztor a szomorú királykisasszonyt, hogyan hozott szerencsét a székely
ﬁúnak az egy szem borsó, hogyan szalasztotta
el a szegény ember a szerencséjét, hogy az egy
szem babból kinőtt égig érő mesefán teremnek a mesék és, hogy a só az ételben szinte észrevétlen, hiányára, csak akkor döbbenünk rá,
ha ízetlen az étel. Ma is szükségünk van a nép-
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meséinkre úgy, mint a sóra az ételben, mivel
az örökéletű meséinkben megszólal a múlt és a
jelen bölcsessége és feltölt csodatevő örömmel.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretén belül ellátogatott hozzánk
Tajthy Krisztina és Boda Lídia szerzőpáros,
valamint Merényi Dániel Príma díjas graﬁkus, akinek a rajzai teszik még izgalmasabbá
a két főhős - egy kislány és egy denevér - meséjét. „Milli és Rémi miskolci kalandjai” című
mesekönyvhöz Merényi Dániel által készült
rajzaiból összeállított kiállítást és meseolvasással egybekötött foglalkozásokat folyamatosan látogatják a felsőzsolcai óvodás csoportok és osztályok. Miskolcról a Jókai Mór
Református Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola 3. és 4. osztályos tanulóit láttuk vendégül, akik nem csak a kiállítást látogatták meg,
hanem a Bárczay-kastély állandó kiállításait
és a könyvtárat is. Bepillantást nyertek Felsőzsolca múltjába, a könyvtár polcain lévő
könyvek között böngésztek és Szathmáry-Király Hanna asszony „Keleti gyűjteményeiből”
összeállított állandó kiállítást tekintették meg.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat záró foglalkozásaként az érdeklődő gyerekek egy izgalmas éjszakát töltöttek a könyvtár
falai között. Az este jó hangulatban sokszínű
programokkal, csapatjátékokkal, ügyességi és
fejtörő feladatokkal, kézműves foglalkozással
telt. Az est fénypontja volt, hogy a saját készítésű lámpásokkal a sötét udvaron a sejtelmes
fények között játszottak. A könyvespolcok
közzé közösen bepakolt matracokon hálószákban aludtak. Reggel fáradtan ébredtek, de
tele élményekkel és jövőre sem fogják kihagyni a könyvtári éjszakát.
Heti rendszerességgel megtartott biblioterápiás foglalkozások a gyerekek személyiségfejlődését és önismeretét fejlesztik, ilyenkor
megelevenednek az életkoruknak megfelelő
problémák az önbecsülés, barátság, beilleszkedés, kapcsolatteremtés gondjai és módjai. A
foglalkozásokon elhangzott mesék és a hozzá
kapcsolódó drámajátékok szinte észrevétlenül juttatják el a gyermeket a szellemi, lelki,
érzelmi gazdagodáshoz. A mese szimbolikus
úton nyújt megoldást a gyermek problémáira,
megmozgatja a képzeletét és érzelmeit, segítve őt a félelmei és vágyai megszelídítésében és
választ ad az őt foglalkoztató kérdésekre.
Minden távozás bárányfelhői közül a gyermekek számára kikandikál a visszatérés napsugara, kicsit megkomolyodva vagy bohókásan és a mesés könyvek polcai helyett már a
felnőtt könyvek között böngészve, lehet, hogy
már nem óvodásként, hanem iskolásként, kicsit magasabban, hosszabb vagy rövidebb hajjal, nosztalgikus hangulatban vagy új izgalmak
reményében, MERT ITT JÓ EGYÜTT LENNI.
Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár mb. könyvtárvezető
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Látogatás az Országházban
December 11-én arnótiak és felsőzsolcaiak tettek látogatást a Parlamentben. Csöbör Katalin térségünk országgyűlési képviselője mutatta be a vendégeknek az Országházat. A Duna-parti panoráma egyik legfontosabb elemeként
2011-ben a Világörökség részének választott épület felbe-

csülhetetlen muzeális érték, a magyar nemzet büszkesége.
Az Országház a törvényhozás otthona, a Szent Korona őrzési
helye, 199 országgyűlési képviselő, valamint az őket segítő közel 600 ember munkahelye. Jelenleg az épület ad helyet a miniszterelnöknek és az őt kiszolgáló apparátusnak is.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
decemberi programjai
Az év végéhez közeledve általában mindenki számvetést készít. Áttekinti, hogy mit végzett el azokból a
feladatokból, melyeket maga elé tűzött.
Az elnökségi ülésen ezt az Egyesületünk is megtette, majd határozott arról, hogy évzáró rendezvény
keretében köszönje meg a
tagságnak az éves munkát.
Először az Egyesületen belül működő Magyar
Nótaszerzők és Énekesek
Észak-Magyarországi Csoportja és az Egyesület vezetősége részére szerveztünk
évzáró bankettet, melyet a
Siska pincében tartottunk
meg. Megköszönve a zenészek és énekesek, valamint a
rendezők, szervezők munkáját, egy ﬁnom őzpörkölttel vendégeltük meg a résztvevőket.
December 7-én délután első alkalommal szervezett
az Egyesület Adventi vásárt a Pokol Csárda udvarán,
ahol karácsonyi zene mellett 7 árus mutatta meg termékeit - a GAMESZ által felállított faházakban - nagy érdeklődés mellett. A vendégeket a
Mikulás várta, aki almával, dióval kedveskedett.
Aznap este a Pokol Csárdában tartotta az Egyesület a tagság részére a második Karácsonyi Partit. Itt rövid beszámolót mondott Farkas Miklós elnök az évi munkákról, majd
megköszönte a tagság munkáját, részvételét az éves
rendezvényeken.
A Mikulás is megérkezett, aki csoki mikulással,
jövő évi Egyesületi naptárral, bűvészkedéssel köszöntötte a résztvevőket.
Elhangzott az is, hogy „Szeress, hogy szeressenek”
címmel a jövő év elején az Egyesület havonként
előadást szervez, ahová neves előadókat is szeretne
meghívni.
Egy ﬁnom vacsora után a tagok még táncra is
perdültek. Énekeseink dallal járultak hozzá a sikeres rendezvényhez.

Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2017. december 13-i ülésén:
– hozzájárulását adta a Bölcsőde létesítési pályázat benyújtásához,
– elfogadta:
a képviselő testület 2018. évi munkatervét,
a belső ellenőrzési tervet,
az Integrált Települési Stratégia
beszámolóját,
– felülvizsgálta a Köztemetőre vonatkozó díjakat, mértékét a 2017. évi
szint megtartásában határozta meg,
– döntött a Települési Környezetvédelmi Program készítéséről,
– pénzbeli támogatást adott a Felsőzsolcai Szent István Általános Iskolának az Egri Érsekségen keresztül,
– jóváhagyta a képviselők (Hogya
Zsolt, Kassai Attila, Kucskár Tibor,
Nagy Zoltán, Nádi Gyula, Dr. Tóth
Lajos) fejlesztési célú képviselői alap
felhasználását,
– elfogadta a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazását,
– a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbította Urszin László temetkezési vállalkozóval,
– a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízását meghosszabbította,
– jóváhagyta a Vagyonértékelési és Vagyonrendelet módosítását.
Felsőzsolca, 2017. december 13.
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is veszélyes. A vírussal való
fertőződés a veszett állat harapása által, a fertőzött egyed
nyálával történik. A veszett
állat viselkedése szöges ellentéte a normális viselkedésnek, ugyanis elveszti félelemérzetét, nem riad meg
az embertől, illetve ha ráijesztenek, eliszkolás helyett
rátámad az emberre.
A veszettség elleni egyedüli megelőzés a vakcinázás.
A rókák veszettség elleni
immunizálását a 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet írja
elő. Évente két alkalommal –
áprilisban és októberben – a
Nemzeti Élelmiszerlánc –
Biztonsági Hivatal által meghatározott területekre repülőgépekről juttatják ki az előírt
mennyiségű, csalifalatba ágyazott vakcinát.
Ez idő alatt az illetékes járási főállatorvos
21 napos ebzárlatot és legeltetési tilalmat
köteles elrendelni annak érdekében, hogy a
kijuttatott csalétkeket a vörös rókák helyett
ne a háziállatok egyék meg. A vakcinázott
területeken piros színű plakátok hívják fel
a lakosság ﬁgyelmét az immunizációs kampányra, ﬁgyelmeztetve arra, hogy mindenki
tartsa távol magát és háziállatait a megtalált
csalétkektől.
Mit tehetünk, hogy elkerüljünk egy esetleges rókaharapást? Az első és legfontosabb,
hogy ne etessük a rókákat! A szülők hívják fel gyermekeik ﬁgyelmét arra, hogy ne
próbáljanak közeledni egy szelídnek tűnő

Rókák megjelenése
a településeken
A rókák településeken való megjelenése
országszerte egyre elterjedtebb. Egyik oka,
hogy az erdős területek csökkenése miatt a
rókák új területek, élelemforrások után kutatnak. Ilyenkor ősz tájékán a kukorica- és
napraforgó-betakarítások következtében az
ott megbújó rókacsaládok szétszélednek.
A kölyök rókák elvándorolnak, akár 10-20
km-es távolságot is megtéve, hiszen életteret, vadászterületet keresnek maguknak.
Zsákmányállataik az apróbb vadak mellett
számottevően az egér és a patkány. A városokban illegálisan lerakott hulladék megnöveli a rágcsálók számát, teret adva az őket
vadászó rókák megjelenésének.
A rókák leghírhedtebb megbetegedése a
veszettség, melynek okozója a Rabies vírus,
amely minden emlősállatra és az emberre
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példányhoz, hanem kerüljék el jó messzire, mert az a róka valószínűleg fertőzött. A
kutyák részére évente kötelező a veszettség
elleni oltás beadatása, azonban sok gazda
mégsem teszi ezt meg. Egy erdőbe kiszökő
eb összeakadhat egy fertőzött rókával, a
kóbor kutyák pedig szintén veszélyforrást
jelentenek. A macskák beoltását is célszerű
elvégeztetni, mert egy veszett állattal való
találkozást követően könnyedén hazaviheti
a vírust. Háziállataink eledelét semmiképpen ne hagyjuk kint éjszakára, mert a rókák
kitűnő szaglással és éjszakai látással rendelkeznek, ennek következtében könnyen rátalálnak az élelemre.
Manapság gyakran találkozhatunk rókákkal városias lakókörnyezetünkben is.
Sokan úgy tudják, csak a veszett rókák
mennek lakott területre, ez azonban egyáltalán nem igaz. A róka életmódja és táplálkozása remekül alkalmazkodott az emberi
környezethez. Képes megszokni az ember
közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog
az utcákon és a kertekben is. Önmagában
tehát az, hogy rókát látunk lakott területen, nem azonosítható azzal, hogy az állat
veszett volna, ezért fontos szempont, hogy
a városokban is egyre gyakrabban megjelenő egészséges róka ne okozzon felesleges
riadalmat a lakosság körében. Ha alkalomadtán találkozunk vele, kellő távolságból
hívjuk fel magunkra a ﬁgyelmet tapssal,
kiáltással, majd adjunk az állatnak esélyt
arra, hogy eliszkoljon. Az egészséges róka,
ha nem is esik kétségbe a látványunktól, de
biztos, hogy kitér előlünk, igyekszik elkerülni a közeli találkozást.

MÚLIK A MOST…

Állatgondozó képzés Felsőzsolcán

Januári programajánló

A kormány a
közelmúltban dolgozta ki a szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű
25 év alatti ﬁatalokkal való foglalkozás újabb módszerét melynek lényege az, hogy ne közmunkásként kezdjen
életet az éppen iskolapadból kikerült munkanélküli ﬁatal.
Ennek a keretén belül indított a Munkaügyi Központ Felsőzsolcán olyan állattenyésztő tanfolyamot, amelyen 16 helyi
ﬁatal tanulhatja meg az ágazat fortélyait. Az államilag támogatott oktatáshoz a helyi önkormányzat biztosítja a helyszínt,
az elméleti és gyakorlati képzéshez .A három hónapos állatgondozói képzés után február végén tesznek majd vizsgát.
Elsajátítják a telepen élő kecskék, sertések, baromﬁk ellátást,
gondozását, de a gazdaságokban használatos gépekkel is
megismerkednek. Nagy az igény ezen a szakterületen, a végzett ﬁatalokat a helyi önkormányzat is szívesen alkalmazza,
elhelyezkedésük után még további három hónapig külön támogatásban részesülhetnek.

Várakozunk... Ilyenkor adventben, karácsonyhoz közeledve talán reményteljesebben. Ki magába nézve elcsendesedik és lassít a mindennapok tempóján, ki az árukínálattól megszédülve, a készülődés lázában
égve pörgősebb fokozatra kapcsol.
Miközben várakozunk, az eljövendőre gondolunk, de a jelenben
cselekszünk…, mert „múlik a most, pedig minden a moston múlik...” (Wellhello) Ezért nagy szeretettel ajánlom ﬁgyelmükbe az új esztendő néhány kulturális rendezvényét, amit most készítünk elő, hogy
januárban ismét találkozhassunk.
2018. január 10. 1730
ZENETANÁROK ÚJÉVI KONCERTJE (Bárczay-kastély)
2018. január 14. 1600
BOLGÁR SZÍNHÁZI ELŐADÁS (Pokol Csárda különterme)
2018. január 25. 1700
INSPIRÁCIÓK – társművészeti előadói est
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából (Bárczay-kastély)
BÉKÉS KARÁCSONYT, TALÁLKOZÁSOKBAN BŐVELKEDŐ
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK.
Mezei Marianna
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár igazgatója
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Ezüstérmes lett Felsőzsolca csapata!
Véget értek a küzdelmek a megyei labdarúgó bajnokságokban, a Felsőzsolca
ezüstérmes pozícióban várja a jövő évi
folytatást.

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

A megyei labdarúgó szövetség évek óta
úgy alakítja az őszi szezon menetrendjét,
hogy közben gondol a jövőre is. Az elmúlt évek időjárását ﬁgyelembe véve november végén még olyan pályaviszonyok
voltak, amelyeken lehetett mérkőzéseket
rendezni, ellenben a téli hó olvadást követően március elején. Ezt a tényt ﬁgyelembe véve bevált dolog, hogy az első tavaszi
fordulót még ősszel megrendezik, átírva
az évszakok folytonosságát. Így történhetett meg, hogy a Felsőzsolca az elmúlt
szezon bajnokával kezdte és fejezte is be
az őszi fél szezont. Az idő is jelezte, hogy
ideje pihenőre vonulni, hiszen igen ködös és nyirkos környezetben, csúszós pályán kellett rangadót játszani a Máddal.
A mieink sajnos most nem tudtak sokat
hozzátenni a mérkőzéshez és a bajnokság
során hullámvasút teljesítményt nyújtó
címvédő ellen 2-0 arányú vereséget szenvedett.
Az eddigi produkcióhoz viszont csak
a dicséret szavaival lehet hozzászólni. A
bajnokságban lejátszott tizenhat mérkőzésből tizenegy győzelemmel végződött
három döntetlen mellett Gesztelyben és
Mádon kaptak ki a ﬁúk. A lőtt gólok száma harminchat, ennél hét csapat is többet
szerzett, a kapott találatok száma tizenkilenc, ettől csak két csapat védelme volt
jobb ősszel. A megszerzett pontok száma
harminchat, ezzel második helyen áll a
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csapat négy ponttal az Ózd előtt, de nyolc
ponttal lemaradva az éllovas Sajóbábony
mögött. A házi góllövő listát Lippai Gergő
vezeti kilenc találattal, mögötte Yannick
és Menougong áll hat-hat góllal. Folytatás
március 4-én, hazai pályán, ellenfél a Hidasnémeti csapata lesz.
Ifjúsági csapatunk gólfesztivállal zárta
az évet, a mádi ﬁatalok ugyanis ellenkező
utat járnak be felnőtt társaikkal szemben,
lévén a csoport leggyengébb együttese.
A végeredmény 6-0, a gólok szerzői Sándor Bence /2/, Balogh Patrik /2/, Molcsányi Szabolcs és Heinrich Máté. A csapat
a negyedik helyen telel, tizenhat találkozón tíz győzelem három-három döntetlen
és vereség a mérleg. A megszerzett harminchárom pont csak kettővel kevesebb,
mint a bronzérmes helyen álló ózdiaké.
A csapat két legeredményesebb játékosa Sándor Bence és Balogh Patrik 12-12
góllal, mögöttük Molcsányi Szabolcs áll
kilenc egységgel.
Az U16-os csapat mérlege nyolc mecscsen hat győzelem egy-egy döntetlen és
vereség mellett, gólarányuk imponáló
78-10-es. Rencsicsovszki Bence 14, Sramkó Krisztofer 11, Rákosi Patrik pedig
9 góllal járul hozzá, hogy a csapat a második helyről várja a tavaszi folytatást.
U14-eseink öt mérkőzésen egy győzelmet
arattak, négyszer vesztesen hagyták el
a pályát, ez a tabella ötödik helyére elég.
Nyolc góljukból Iváncsik Bence, Mihály
Zsombor és Kassai Attila kettőt-kettőt
szerzett. Minden korosztálynak gratulálunk az elért eredményekhez, jó pihenés
után pedig tökéletes felkészülést kívánunk,
hogy mindenki elérje a kitűzött célját.
Folytatás 2018 tavaszán.
1. 2017. 08. 13.
2. 2017. 08. 19.
3. 2017. 08. 27.
4. 2017. 09. 03.
5. 2017. 09. 09.
6. 2017. 09. 17.
7. 2017. 09. 23.
8. 2017. 10. 01.
9. 2017. 10. 08.
10. 2017. 10. 15.
11. 2017. 10. 21.
12. 2017. 10. 29.
13. 2017. 11. 04.
14. 2017. 11. 12.
15. 2017. 11. 18.
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Felsőzsolca - Bánhorváti
Varbó - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Onga
Karcsa - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bogács
Edelény - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Encs
Gesztely - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Ózd
Sajóbábony - Felsőzsolca
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3-2
1-0
2-0
1-1
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