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K U L T Ú R A

„Ilyenkor megcsendesednek
a hajnalok. Nem kóborol a szél,
nem vándorol az ördögszekér,

és nem repkednek száraz 
falevelek határról határra.
A csillagok reszketve nézik

a Földet, ez az alsó világ
pedig némán fi gyel, és észre

sem veszi, hogy
a dombok puha hátát ádventi 

hangulattal hinti be a dér.”
(Fekete István)

Az év utolsó napjaiban valahogy a 
ház is más lesz. Már az ősz beálltával 
elkezd megváltozni, kora délutántól 
fény ég az ablakokban. A lámpafény, 
a hirtelen szélrohamokban bezörre-
nő kapuk, az udvaron korcsolyázó 
falevelek azt az érzést keltik az embe-
rekben, hogy iparkodjanak minél ha-
marabb elérni a kaput, mert ott bent 
valami biztonságos, jó, meleg hely 
várja őket. Az embereknek télidőben 
mindig fontosabb az otthonuk, mint 
egyébkor. Ahogy közeledik az ünnep, 
úgy öltöztetjük nem csak a környe-
zetünket, hanem a lelkünket is egy-
re szebb és díszesebb ruhába, fényt 
gyújtunk nem csak az ablakokban, 
hanem a szívekben is.

Szombat délelőtt a kastély újból megnyitotta a kapuját, 
KÖNYVTÁRI ADVENTRE KÉSZÜLŐDTÜNK. A fogasok 
megteltek meleg kabátokkal, sapkákkal, sálakkal, a könyvtár ter-
mei csengő gyermekhangokkal. Citromos tea, mézeskalács illata 
lengte be a házat, halk karácsonyi zene szólt.

Volt, aki már többször járt itt és 
otthonosan mozgott a zegzugos 
könyvespolcok között, volt, aki ki-
csit félve, tágra nyílt szemmel lépett 
be a folyosóra és izgatottan várako-
zott, hogy megnyíljon a Gyermek-
könyvtár terem ajtaja. A Szépenszó-
ló Társulat „Ünnepváró történetei” 
megnyitották a csodaváró, csoda-
hívő gyermekszíveket. A közösségi 
termünk kis műhellyé alakult át, 
Garay Lászlóné, Piroska – a mis-
kolci Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület tagja – a mézeskalács 
díszítés fortélyaiba avatta be, és ta-
nította meg a kicsiket és nagyokat. 
A kézműves asztaloknál Dr. Farkas 
Evelin vezetésével természetes alap-
anyagokból karácsonyi angyalkák, 
hófödte fenyőfák, síelő manók, mi-
kulások, rénszarvasok, karácsony-
fadíszek készültek. Apró „kiskezek” 
szorgos munkájából csodaszép al-
kotások kerültek a szatyrokba.

Az ünnepi asztalunkra, a KARÁCSONYI SÜTEMÉNYKÉ-
SZÍTŐ VERSENYRE szebbnél szebb süteménykreációk érkez-
tek. Emlékszem, gyerekkoromban Édesanyám mindig jóval 
karácsony előtt elkezdte a készülődést. Vanília, fahéj, méz és 
narancs illata lengte be a házat. Daráltuk a mákot, törtük a diót, 
kapartuk a gesztenyét. Az illatok, az emlékek, a közös célért 
való munkálkodás, a hagyományok felelevenítése volt a célja 
a karácsonyi süteménykészítő versenynek. A zsűri tagjainak -
Dr. Lenkei Ferencné (Böbe) hobbicukrász, több hazai és kül-
földi versenyek győztese, Magyarország első Nemzetközi Tor-
ta Design versenyének, a Cake de la Caknek a megálmodója 
és megvalósítója, Garay Lászlóné (Piroska), a miskolci Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület tagja, Simonné Pázmándi Ildi-
kó, az ongai Solya tortaműhely tulajdonosa – nem volt köny-
nyű dolguk, hiszen sok fi nom és dekoratív sütemény érkezett.
Különdíjban részesült Ravasz Tiborné „Medvehagymás tökma-
gos pogácsája”, III. helyezést ért el Kovácsné Janka Nóra „Mézes 
krémes” és „Ica szelet” süteményeivel, II. helyezést kapott Janka 
Ferencné „Hókifl i” süteménye, és I. helyezést ért el Dr. Magyar 
Erzsébet „Mákosguba tortája”.

Ádventre harangoznak
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS

A KÖNYVTÁRBAN
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K U L T Ú R A

Az adventi könyvvásáron egy kisfi ú boldogan mutatta a 
könyvtár leselejtezett könyveiből megvásárolt mesekönyveket”…
képzeld, csak 200,- Ft volt és két könyvet is vettem”. Ettől a nap-
tól elindult a „Megbocsátás hete”, amikor a késve visszahozott 
könyvek késedelmi díjait elengedjük. Ezen a napon az újonnan 
beiratkozott olvasók ajándékban részesültek. Az előtérben Garay 
Lászlóné (Piroska) csodaszép mézeskalácsait tekinthették meg 
az érdeklődők. A MÉZESKALÁCS kiállítás 2019. december 15-
ig tekinthető meg Bárczay-kastélyban.

Ebben az évben az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület is csatla-
kozott a könyvtár hagyományos adventi készülődéséhez, és a 
Bárczay-kastély előtti téren rendezte meg az Adventi kézműves 

vásárát. Az egyesület jóvoltából a vendéglátó asztalunkon sok fi -
nomsággal vártuk a gyermekeket és felnőtteket.

„Örülök, hogy eljöttem, jó volt régi ismerősökkel találkozni, 
beszélgetni” – mondta az egyik Apuka, miközben segített a gyer-
mekére ráadni a kabátot.

A zene elhallgatott, a termek kiürültek, a ház elcsendesedett, 
de minden szívben ott él tovább az emlék az illatokról, a beszél-
getésekről, a halk zenéről, az alkotásokról, az együtt eltöltött né-
hány meghitt óráról, az adventi készülődésről. Bimm-bamm!….
Ádventre harangoznak!

Farkas Tünde
könyvtárvezető

ELKÉSZÍTÉS

A mákosguba-aljhoz a tejet a cukor-
ral, a sóval, a narancshéjjal és a vanília-
rúd kikapart magjaival forrásig melegí-
tem. Kis részletekben a tojás sárgákhoz 

keverem a forró tejet: először csak na-
gyon kicsi, egy-két kanálnyi tejet adok 
a tojásokhoz (nehogy rántotta legyen 
belőlük), majd egyre bátrabban adago-
lom a tejet. A kalácsot apró darabokra 
tépkedem, majd ráöntöm a tojásos tejet 

és a darált mákot, és alaposan összeke-
verem. Ha valaki még mákosabban sze-
reti, nyugodtan tegyen még hozzá. Egy 
órán keresztül állni hagyom, hogy a ka-
lács teljesen be tudja szívni a folyadékot. 
Utána 20 cm-es tortaformába simítom a 
tejes kalácsot, kicsit lenyomkodom, el-
egyengetem, majd 170 fokra előmelegí-
tett sütőben kb. fél óra alatt készre sü-
töm. Hagyom teljesen kihűlni.

A vaníliamousse-hoz a tojás sárgákat 
a liszttel, a cukorral, a vaníliarúd mag-
jaival és a tejjel csomómentesre keverem, 
majd folyamatos kavargatás közben sűrű 
pudingot főzök. Leveszem a tűzhelyről, 
és feloldom benne az előzőleg hideg víz-
be áztatott, kicsavart zselatinlapokat. A 
puding tetejére folpackot simítok, hogy 
ne bőrösödjön, és hagyom kihűlni szo-
ba-hőmérsékletűre. Ekkor beleforgatom 
két részletben a felvert tejszínhabot. A 
mákosguba-aljat megkenem szilvalek-
várral, majd rásimítom a kész vanília-
mousse-t. Hűtőbe teszem egy éjszakára.

A habcsókokhoz a vízből és a cu-
korból 120 fokos cukorszirupot főzök.
Közben elkezdem a fehérjét felverni.
A 120 fokos szirupot óvatosan a tojás-
fehérjéhez csorgatom, miközben tovább 
folytatom a fehérje felverését. Teljes ki-
hűlésig verem a tojásfehérjét, majd óva-
tosan beleforgatom a darált mákot is. 
Sütőpapírral bélelt tepsire habrózsákat 
nyomok, majd 100 fokos sütőben pár óra 
alatt kiszárítom a habcsókokat.

Másnap óvatosan leemelem a torta-
karikát a kész tortáról. A tetejét meg-
szórom egy kevés darált mákkal, majd a 
habcsókokkal díszítem.

I. HELYEZETT:
DR. MAGYAR ERZSÉBET

„Mákosguba torta”
Ötvös Zsuzsa receptje alapján

MÁKOSGUBA TORTA
 Hozzávalók egy 20 cm-es tortakari-
kához:

Mákosguba-alj:
• 270 g kalács
• 600 g tej
• 140 g cukor
• 1 rúd vanília
• 1 kezeletlen narancs héja
• 2 tojássárgája
• egy csipet só

• kb. 100 g darált mák
•  3-4 ek. szilvalekvár

(benne kis vörösbor, kardamon)

Vaníliamousse:
• 250 g tej
• 1 rúd vanília
• 60 g tojássárgája (kb. 3 db)
• 50 g cukor
• 25 g liszt
• 1,5 lap zselatin
• 150 g habtejszín

Habcsók:
• 50 g tojásfehérje
• 75 g cukor
• 30 g víz
• 1-2 tk. darált mák

KARÁCSONYI SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ VERSENYKARÁCSONYI SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ VERSENY
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K I T E K I N T Ő

 Az általam öt éve alapított és ma már 
a legnagyobb hazai bolgár közösséget 
tömörítő Bolgár Hírek Facebook oldal 
főszerkesztőjeként vettem részt no-
vember közepén Várnában a Haditen-
gerészet ünnepségén és koszorúztam a 
várnai csata 575. évfordulója alkalmá-
ból tartott megemlékezésen. 

Ötszázhetvenöt éve, 1444. november
10-én szenvedett vereséget a Fekete-tenger 
partján, Várna közelében a Hunyadi János 
vezette keresztény sereg a törököktől, ahol 
a csatamezőn holtan maradt I. Ulászló ma-
gyar és lengyel király is. Az ütközet után 
folytatódott az Oszmán Birodalom balká-

ni terjeszkedése, amelyet csak 1456-ban 
Nándorfehérvárnál sikerült fél évszázadra 
feltartóztatni. Ulászló halálának helyén a 
törökök emlékoszlopot emeltek. Várná-
ban, ahol Ulászlóról és Hunyadiról is ut-
cát neveztek el, a csatának múzeuma van, 
itt található a király mauzóleuma, benne a 
kanotáfi ummal (jelképes sírral.) „A szökés 
lehetetlen, a megadás pedig számomra el-
képzelhetetlen. Harcoljunk bátorsággal és 
becsülettel!” – mondta Hunyadi János a 
várnai csata előtti haditanácson.

Várna Bulgária harmadik legnagyobb 
városa (Plovdiv és Szófi a után), közel fél-
millió lakossal. A Fekete-tenger partján 
fekszik. Kr. e. a 6. században alapították meg 

görög és trák kereskedők és Odésszosznak 
nevezték el.  Várna legfontosabb körútját
I. Ulászlóról nevezték el (Bulevard Vla-
dislav Varnenchik), egy másikat Hunyadi 
Jánosról (Bulevard Yan Hunyad). I. Ulász-
ló emlékére pedig 1924-ben mauzóle-
um-emlékparkot alapítottak. 

A Haditengerészet díszőrsége és teljes 
zenekara, a két ország kormányának tagjai, 
a város és a megye vezetői, a lengyel de-
legáció és persze a magyarországi bolgár 
közösség vezetőinek részvételével zajlott
az ünnepség.  

A megemlékezés egyik legszebb pilla-
nata a tisztelgés a hősök előtt, ami itt nem 
csak főhajtást jelent, hanem azt is, hogy 
mindenki letérdel egy percre. Szívszorító 
és egyben szívmelengető látványt nyújtot-
tak a sapkájukat kezükben tartó katonák. 
Megható 1100 km-re Magyarországtól egy 
ízzig-vérig magyar emlékhelyen koszorúz-
ni. Együtt a lengyelekkel, a Romániából ér-

kezett magyarokkal 
és a bolgárokkal. 

Soltész Miklós, a 
miniszterelnökség 
egyházi és nemze-

tiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 
szerint ez a térségben élő nemzetek ösz-
szefogásának fontosságára is fi gyelmeztet.

Sztáray Péter államtitkár beszédében 
külön kitért a Magyar–Bolgár Barátság 
Napjának nemzeteket összetartó fontos-
ságára, valamint arra, hogy 2020-ban ün-
nepséggel emlékeznek meg a két ország 
diplomáciai kapcsolatai létesítésének 100. 
évfordulójára.

Este a Bolgár-Magyar Barátság Nap-
ján, Határok nélkül címmel bolgár és 
magyar művészek adtak jazz koncertet 
a várnai galéria tetőterében. A közönség 
állva tapsolt.

Németh Csaba 

A várnai csata 575. évfordulója

A Bárczay-kastély földszinti közösségi terme adott otthont a Fel-
sőzsolca Város Önkormányzata által szervezett adventi készülődés-
nek november 29-én.

A péntek délután programja beszélgetéssel kezdődött. Pócsi 
Orsolya klinikai szakpszichológus és Alexa Gábor református 
lelkész abban segítették az érdeklődőket, hogy  hogyan legyenek 
lélekben felkészültek. A lelki ráhangolódás és a fi zikai készü-
lés minden évben hozzátartozik a karácsonyváráshoz. Ahogy a 
szakemberektől megtudtuk, nehéz, de nem lehetetlen megtalálni 
az egyensúlyt a kettő között, hogy a várva várt ünnep valóban 
feltöltődést jelentsen. Mert van, amit nem lehet elégszer ismétel-

ni: a szeretteinkkel töltött idő érté-
kesebb mindennél!

Sokan érdeklődtek a kézműves 
foglalkozások iránt. A fenyő- és fahéj 
illatban ki-ki kézügyessége szerint 
választhatott a lehetőségek közül. 
A Demeter Virág által biztosított 
minőségi alapanyagokból adventi 
kopogtatók és koszorúk készültek, 
a Mézeskalács Műhely asztalánál
pedig egyedi díszítésű mézes fi gurák. 
Ezen a délutánon úgy voltunk közös-
ségben, hogy közben megmutathat-
tuk egyéniségünket, kreativitásun-
kat. Mert van, amit nem lehet megunni: a kézműveskedésben rejlő 
lehetőségeket, az elkészült munka jóleső érzését.

MM

Adventi készülődés
kézzel-lélekkel
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A várost kilenc részre osztot-
tuk fel, amelybe – az Ipari Park 
utcáit kivéve – valamennyi utca 
és a hozzájuk tartozó közterü-
let érintve volt. E nagyszabású 
akció célja volt városunk utcá-
inak, közterületeinek megtisz-
títása az illegálisan lerakott, 
illetve eldobált szeméttől még 
a téli időszak beállta előtt. To-
vábbi cél volt városunk közte-
rületeinek, utcáinak felmérése, 
aktuális problémák, megoldan-
dó feladatok feltérképezése, a 
lakosság bevonása a program-
ba, ezzel a környezettudatos 
gondolkodás erősítése, valamint kihelyezett 
képviselői fogadóóra a szemétszedés ideje 
alatt - a lakossági panaszok megismerése 
érdekében. A lakosság köréből mintegy 100 
fő vett részt a kilenc helyszínen a szemét-
szedésben, közel 3 tonna szemetet gyűjtöt-

tünk össze és helyeztünk el a kihelyezett 
konténerekbe, melyek időközben elszállí-
tásra kerültek a hulladéklerakó udvarába.

Ezzel a programmal útjára indítottunk egy 
olyan kezdeményezést, amely városunk köz-
területi hulladék-mentességét célozza, egy-

részt rendszeres szemétszedési akci-
ók szervezésével, másrészt a megelő-
zés fontosságára való felhívással.

Az mindenki számára nyilvánva-
ló lehet, hogy az utcáinkon, közte-
rületeinken időről-időre megjelenő 
szemét nem magától kerül oda, saj-
nos emberi tevékenység eredménye, 
amelynek gátat is csak mi, az itt élő 
lakosok szabhatunk, azzal, hogy 
egyrészt nem dobjuk el a szemetet 

és nem helyezünk el illegáli-
san hulladékot sehol a város-
ban, másrészt azzal, hogy ha 
szemetelést észlelünk és ta-
pasztalunk, akkor azt jelezzük. 

Tisztában kell lenni azzal, 
hogy a települési önkormány-
zatnál a közterületeken jelent-
kező hulladék összegyűjtése 
és elhelyezése évente jelentős 
kiadással jár és az erre költött 
összeget más, a közösség igé-
nyeit kielégítő programra is el 
lehetne költeni. 

Emellett az is fontos szempont, hogy
az illegálisan elhelyezett hulladék – azon 
túl, hogy elcsúfítja városunkat – a kör-
nyezetre is káros, a lebomló és a talajba, 
vízbe kerülő szennyezőanyagok miatt, 
amelyeknek hosszú távú káros hatásai be-
láthatatlanok. 

A megoldás a mi kezünkben van, hiszen 
felelősségteljes gondolkodással, gyermeke-
ink megfelelő oktatásával, példamutatással 

és mások szemetelésének megakadályo-
zásával gátat szabhatunk a szemét jelen-
létének. A lakosság számára lehetőség van 
a hetente elszállított szemét-mennyiséget 
meghaladó mértékű hulladék ingyenes 
elhelyezésére a Miskolc, József A. úti hul-
ladéklerakóban, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási negyedéves díj befi zetését 
igazoló csekk felmutatásával, negyedévente 
250 kg mértékben. Éljünk ezekkel az ingye-
nes lehetőségekkel!

Dr. Pásztor Tünde

HarcHarc
a hulladék ellena hulladék ellen

November harmadik hetében nagy hangsúlyt kapott a mindenhol 
jelenlévő hulladék felszámolásának és a szemetelés

megelőzésének szükségessége. 2019. november 16-24. között
került meghirdetésre az Európai Hulladékcsökkentési Hét,

amelyhez településünk is csatlakozott. Ennek keretében tartottuk 
meg 2019. november 23-én a Tiszta Felsőzsolcáért Program

Városi Szemét-szedési akciót, amely a település
egészére terjedt ki. Az akcióban koordinátorként részt vett 
városunk polgármestere és az önkormányzati képviselők is. 

K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M
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K Ö Z É L E T

A második világháború végén, 
a Vörös Hadsereg által elfoglalt 

magyar területeken a szovjet katonák 
sokszor az utcákon fogdostak össze, s 
hurcoltak el a Szovjetunióba kényszer-
munkára – „málenkij robotra” ártatlan 
civileket. Ez a „kis munka” sokaknak 
hosszú évekig tartó fogolytábort, em-
bertelen bánásmódot, nem egy esetben 
a halált jelentette.

75 évvel ezelőtt tragikus eseményeket 
élt át községünk. 1944 novemberében 
elérték a harcok Felsőzsolcát is, ahogy 
akkor mondták, ideért a front – mondta 
emlékező beszédében Fehér Attila a Meg-
békélésért Polgári Egyesület egyik alapí-
tója, elnökségi tagja. 

1944. augusztus 23-án Románia átállt 
a tengelyhatalmak oldaláról a szövetsé-
gesek oldalára és a szovjet hadsereghez 
csapódva nagy erőkkel bevonultak Er-
délybe. A német-magyar haderők – a 
II. Világháború egyik legvéresebb ütkö-
zetében – Tordánál közel egy hónapig 
feltartóztatták őket, de október végére 
már elérték a Tisza vonalát és november 
6-án Tiszakeszi-Ároktő térségében át is 
keltek azon. Rövid időn belül elfoglalták 
a minket délről- keletről övező telepü-
léseket. November 18-án Sajólád, Sajó-
petri, Kistokaj és Bőcs. November 19-én 
Felsőzsolca, Hernádnémeti, Hernádkak, 
míg 20-án Gesztely. Itt 10 napra megme-
revedett a front. Miskolcra csak Zsolcán 
át lehetett bejutni.

Felsőzsolcát kb. 300 német és száz 
magyar katona védte a Karola-vonal há-

rom-négy km-es szakaszán a Sajótól a 
Halmokig. A 27. orosz hadsereg létszáma 
32 ezer fő volt, Zsolcát november 29-én 
mintegy 25 000 fő támadta. Reggel 7 órá-
tól kb. 1500 cső több, mint egy órán tartó 
pergőtüzével megkezdődött Felsőzsolca 
„felszabadítása”.

Sokszor megszenvedtük a háborúkat, 
de ilyen pusztítás, vérveszteség csak a
török időkben érte Felsőzsolcát – tette 

hozzá Fehér Attila, a sok csapás között 
talán a legtragikusabb az volt, hogy a be-
vonuló szovjet hadsereg közel 200 zsol-
cai civil férfi t azonnal összegyűjtött és a 
Szovjetunióba hurcolt úgymond „3 napos 
kis munkára” – köztük édesapánkat is. 

Az 1944. novemberében végrehajtott 
szovjet támadásról, a szovjetek gaztet-
teiről fél évszázadon át igaz szó el nem 
hangzott, beszélni sem lehetett a történ-
tekről, majd amikor a nyilvánosság elé 
kerülhetett a fogság traumája, akkora a 
túlélők létszáma nagy mértékben lecsök-
kent, és napjainkra csaknem eltűntek a 
hiteles tanúk.

A Megbékélésért Polgári Egyesület – 
egy kis létszámú civil szerveződés – arra 
vállalkozott, hogy lehetőségeihez képest 
méltó módon emlékezzen nehéz sorsú 
elődeinkre, azokra a százezrekre, akik a 
Szovjetunió katonai és belügyi szervei-
nek foglyaként a győztes nagyhatalom 
különböző Gupvi és Gulag táboraiban 
szenvedtek. Zsíros Sándor, helytörténész a 
lehetőségekhez képest korán, helyi, orszá-
gos, majd nemzetközi szinten is élenjár-
va kereste a választ arra, hogy mi történt 

azokban a borzalmas időkben Felsőzsol-
cán és hazánkban. Egyesületünk 2011 óta 
a túlélők felkutatásával, zarándoklatokkal, 
kiadványokkal, fi lmekkel, végezetül pedig 
a feldolgozott kutatási anyag digitalizálá-
sával, adattár létrehozásával járul hozzá e 
fájdalmas múlt feldolgozásához. 

A Kegyeleti Parkban álló kopjafánál 
az egyházak képviselőinek imái után
a város vezetése, a Megbékélésért Polgári 
Egyesület, a miskolci cserkészek vezető 
és a Vitézi Rend képviselői, a zsolca isko-
lák és intézmények. valamint civil szer-
vezetek képviselői helyezték el a megem-
lékezés virágait.

Az elhurcoltakra emlékeztek

Tegyük közösen szebbé a gazdátlan árva kutyusok Karácsonyát! 

Szeretettel fogadjuk a felajánlásokat: Konzerv, táp, rizs, tészta, 
vitamin, állatgyógyszer, sebkezelő, bolha-kullancs elleni szer, száj-
kosár, nyakörv, póráz, játék stb. Bármilyen tárgyi felajánlás (ékszer, 
dísztárgy, könyv stb.) jótékonysági vásárunkra. 

Gyűjtési pontok:
 Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda: Krisztina és Platthy Ida 
Óvodák vagy Rózsa u. 51.
 Orvosi költséghez, szállítási díjhoz való hozzájárulást is szívesen 
fogadunk: MME Alapítvány

RAIFFEISEN BANK
Számlaszám: 12046119-01580295-00100001
Közlemény: Jótékony Felsőzsolca

A legnagyobb ajándék természetesen az otthon melege, szere-
tettel várjuk az örökbe fogadni vágyók, ideiglenes befogadók je-
lentkezését! 

Kapcsolattartó:
Diczházi Niké: +36308208812; diczhazi.nike@gmail.com

NÉGY LÁB, EGY ÉLET, MÁSODIK ESÉLY!

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYGYŰJTÉS
A MISKOLCI MÁSODIK ESÉLY ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

ÉS A FELSŐZSOLCAI MENTETT KUTYÁK RÉSZÉRE
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Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezeté-
keinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében meg-
tennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerül-
jük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meg-
hibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás 
miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az 
ÉRV. Zrt. felhívja a fi gyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmé-
rők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső há-
lózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvíz-
mérő javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köte-
les a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a 
károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?

Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, 
ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyel-
jünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig le-
hajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap 
balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő 
elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál 
megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés 
az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét 
tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.

Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél 
kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gon-
doskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmé-
rő-leolvasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. 

Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve 
a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben minden-
képp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablako-
kat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. 

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő 
szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett ki-

alakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő 
fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. 

Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények 
esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak 
épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hi-
deg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel 

az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házi-
lag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos 
felfűtése jelenti a megoldást.

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a 
nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivó-
vízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el 
kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő cső-
szakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről 
minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen 
szivároghat a víz.

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű 
alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, kü-
lönösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos 
üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hi-
szen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. Az ÉRV. Zrt. 
szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapot-
ellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan vala-
mennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmé-
rőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, vala-
hol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átné-
zetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttassuk meg 
a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább 
havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt. 

Probléma esetén hívja az  ÉRV. Zrt.  szakembereit 
a +(80) 22-42-42;  +(48) 81-42-42  telefonszámokon!

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

H I R D E T É S

TÁJÉKOZTATÁS
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A 2019. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ 

1/2019. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL
A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2019. DECEMBER 23. – 2020. JANUÁR 5. KÖZÖTT

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.
A HIVATALBAN ÜGYFÉLFOGADÁST

2019. DECEMBER 23-ÁN, 30-ÁN, 31-ÉN, TOVÁBBÁ
2020. JANUÁR 2-ÁN és 3-ÁN

800 - 1200 ÓRA KÖZÖTT TARTUNK.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
JEGYZŐ

Tájékoztatás

a helyi adók mértékéről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel 
az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a novemberi ülésen döntött a helyi adók mértéké-
ről, amelyeket nem emelt meg, így az építményadó
továbbra is 1.000 Ft/m2, a magánszemélyek kommuná-
lis adója 5.000 Ft/adótárgy. Az iparűzési adó mértéke 
az árbevétel 2%-a.

A helyi adókról szóló törvény lehetőséget biztosít a 
települési adó bevezetésére, amellyel ebben az évben 
sem élt a Képviselő-testület.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szervezetének szakemberei mellett, több 
szolgáltató végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társas-
házak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát. 
A munkaterv szerint erre Felsőzsolcán 2020. május 1-júni-
us 30-a között kerül sor. Tekintettel az elmúlt időszakban a 
kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan 
nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező 
közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy cso-
portba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. 
Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs beje-
gyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dol-
ga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

  Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A ké-
ményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd 
tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüze-
műeket kétévente megnézetni szakemberrel. A katasztrófavé-
delem ügyfelei az időpont egyeztetését a következő linken –
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
–, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken kezde-
ményezhetik, a többiek pedig ugyanezen a linken irányítószám 
alapján ki tudják keresni, hogy melyik kéményseprőcégnél tud-
nak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre. 

  Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet 
jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem 
opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtő-
eszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétéven-
te kell ellenőriztetni, és ezért fi zetni is kell. Ezen a linken – 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekozta-
to/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé 
válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg 
kell rendelni a munkát. 

  Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés 
nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben 
ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkater-
veit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemeny-
sepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020.

  Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szerve-
zet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés 
nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, 
akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csat-
lakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifi zetnie, például 
egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni 
szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a 
szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése terüle-
tén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munká-
jának fontossága.  

Kéményseprési kisokosKéményseprési kisokos
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Az Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesületen belül működő 
Magyarnótaszerzők és Éneke-
sek Észak-magyarországi Cso-
portja szervezésében 2008 óta 
minden év novemberében a 
magyar nóta fővárosa lett Fel-
sőzsolca. Nem volt ez másként 
az idén sem. Most új fellépők 
mellett  a nótaénekesek élvo-
nalába tartozó előadóink  lép-
tek színpadra, vendégművésze-
inktől  pedig operett slágereket 
halhattunk.

Szarka Tamás polgármes-
ter úr első bemutatkozása volt 
ilyen nagy számú közönség 

előtt, köszöntőjében sikeres fellépést kívánt a szereplőknek és biz-
tatta a szervezőket tevékenységük folytatására.

Az est háziasszonya Krakomperger (Czéklás) Réka volt, aki már 
sokadik alkalommal vett részt rendezvényünkön műsorvezetőként.          

A zenekari kíséretet ez évben is Miskolci Balogh Zoltán és zene-
kara szolgáltatta, akik nagyon fontos szerepet vállalnak a magyar 
nóta terjesztésében és megőrzésében.

Gáspár Anni és Jóna László nyitódalukban közölték velünk hogy 
ősszel érik babám a fekete szőlő.

Két új énekes következett Rózsa Enikő és Ruszkai Zoltán. Ők 
nem tagjai a csoportnak de gyakran látogatják próbáinkat, rendez-

vényeinket így lehetőséget biztosítottunk számukra a nagyközön-
ség előtti szereplésre.

Csók Ilit nem kell bemutatni a dalestjeinket rendszeresen láto-
gatóknak, szinte állandó fellépője műsorainknak, a „Népek tánca, 
népek zenéje” országos verseny kiemelt aranykoszorús előadója.

Első blokkunk végén a szikszói kötődésű Kovács Gábor opera-
énekest hallhattuk. Olaszországban élt, tanult és fellépései is voltak, 
nagy álma, hogy a Bécsi Operaházban énekeljen.

Alig csendülnek fel a Jancsi belépőjének dallamai, rögtön belopta 
magát a közönség szívébe.

A szünet utáni első fellépő Jóna László egyesületi tagunk volt. 
Ő is feladatának tartja a magyar nóta terjesztését, szívesen fogadja 
felkéréseinket. Kedvenc nótáit halhattuk most tőle.

Gáspár Anni követte a műsorban, aki több mint egy évtizede a 
nótacsoport tagja, lelkes szervező, a kezdetektől fogva hallhatjuk 

a nótaestek fellépőjeként. Tévéműsorokban 
és a rádióban is sokszor szerepel.

Baranyai Anett a Magyar Állami Opera-
ház és Tötös Roland a Pécsi Nemzeti Szín-
ház énekesei következtek. Kálmán Imre, 
Lehár  Ferenc és Ábrahám Pál operett szer-
zők örökzöldjei csendültek fel ajkaikon. Re-
mek produkció volt.

Végezetül a két bonviván, Kovács Gábor és Tötös Roland közös 
éneklésre invitálta a színpadra valamennyi szereplőt.

Tombola sorsolás után Varga Lajos harmonika játékával szóra-
koztatta a vacsorázó vendégeket.

Ezúton is köszönjük támogatóink hozzájárulásait: Felsőzsolca Vá-
ros Önkormányzatának, az OTP Banknak, továbbá Gáspár Anninak, 
Gulybán Tibornak, Siska Andrásnak, Szarka Tamásnak, Rohályné Deli 
Máriának, Varga Györgynek és a Rendezvények Háza csapatának.

Természetesen jövő novemberre (14) is tervezzük a nóta és ope-
rett gálaműsort, de legközelebb a farsangi nosztalgiaestre várjuk 
kedves közönségünket, melynek előzetes időpontja február 22.

Fehér Attila
a nótacsoport elnöke

MAGYARMAGYAR NÓTA NÓTA
ÉS OPERETT GÁLAMŰSORÉS OPERETT GÁLAMŰSOR

MAGYAR NÓTAMAGYAR NÓTA
ÉS OPERETT GÁLAMŰSORÉS OPERETT GÁLAMŰSOR
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REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRBEN

December 22-én 9.00 óra  Advent 4. vasárnapi istentisztelet
December 24-én 16.00 óra   Szentesti istentisztelet a Magvetők karácsonyi

szolgálatával
December 25-én 9.00 óra  Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
December 26-án 9.00 óra   Karácsony 2. napi istentisztelet kereszteléssel

és a legátus igehirdetési szolgálatával
December 29-én 9.00 óra   Esztendő utolsó vasárnapi istentisztelete, igét hirdet 

Szűcs Hajnalka lelkipásztor
December 31-én 17.30 óra  Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1-jén 9.00 óra Újévi istentisztelet

KRISZTUS SZÜLETIK!
DICSŐÍTSÉTEK!

Karácsonyi istentiszteletek
a Felsőzsolcai

Görögkatolikus templomban

December 24-én kedden,
szenteste – napján:

  7,00 órakor Szent Liturgia
  7,40 órakor Királyi imaórás
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 pénteken,
Szent István első vértanú ünnepén:

  8,00 órakor Utrenye
  9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye

December 31-én hétfőn,
Szilveszter napján

  7,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor  Vecsernye – óévi

hálaadással

Karácsonyi miserend
a római katolikus templomban
December 22. 10 óra:

Advent IV. vasárnapi szentmise
December 24-25. Éjféli szentmise
December 25. 10 óra:

Karácsony ünnepi szentmise
December 26. 10 óra:

 Karácsony második napi szentmise
(Szent István vértanú)

December 29. 10 óra:
Szent család vasárnapi szentmise

December 31. Este 6 óra:
Szilveszteri szentmise és évvégi hálaadás

Január 1. 10 óra: Újévi szentmise

K Ö Z É L E T

A Mikulás
a Városházára költözött

Polgármesterként nem titkolt célom, hogy közelebb hozzam az önkormányzatot a 
lakossághoz. Ezen okból „Nyitott városháza” programom keretében megkértem a Mi-
kulást, hogy legyen vendégem a Városházán.  Nagy örömömre elfogadta a meghívást, 
de csak azzal a feltétellel, hogy a felsőzsolcai gyerekek meglátogatják.  Óvodás és is-

kolás csoportjaink valamint 
kisgyermekes lakóink öröm-
mel tettek eleget ennek a fel-
tételnek, így 2019. december 
4-én és 5-én, délelőtt a Miku-
lás beköltözött a kívül-belül 
pompás karácsonyi díszbe öl-
töztetett Városházára. 

 A gyerekek érkezésük után 
belevetették magukat a Mi-
kulás keresésébe. Miközben 
végigjártuk az irodákat és 
ismerkedhettek kicsit a pol-
gármesteri hivatalban végzett 
feladatokkal, izgatottan vár-
ták a Mikulással való találko-

zást. Természetesen minden csoportunknak sikerült Őt megtalálni, így kezdetét vehette 
az ajándéklisták elmondása és a közös játék. Miután megkapták jutalmukat az egész 
éves jó magaviseletükért, megtekinthették „Édes karácsony” című mézeskalács kiállítá-
sunkat, mely Leskó Sarolta ez alkalomra készített mézeskalács különlegességeiből való-
sult meg és ötletes mikulásokat készíthettek az óvó nénik segítségével. 

A Mikulás nevében is köszö-
nöm a gyerekeknek, hogy ilyen 
sokan meglátogatták, valamint a 
szülőknek, nagyszülőknek, óvo-
dáknak és iskoláknak, hogy hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeré-
hez. Úgy gondolom nem csak a 
gyermekek, hanem mi is rengeteg 
élménnyel lettünk gazdagabbak.

Köszönjük a Mikulásnak az em-
lékezetes napokat!

Remélem jövőre is találkozunk!

 Szarka Tamás 
polgármester
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Polgármesteri tájékoztató néhány mon-
datban:

Megkezdődött a belterületi illegális hul-
ladéklerakók felszámolása. Sok jelzés érke-
zett hozzám az illegális hulladéklerakások 
kapcsán, melyet városunk utcáit járva min-
denki tapasztalhat. Ezek megszüntetése 
csak az elmúlt egy hónapban több százezer 
forintba került. Annak érdekében, hogy ne 
az önkormányzatnak kelljen közpénzen 
gondoskodni ennek az elszállításáról, ob-
jektum őröket rendeltünk ki a leginkább 
fertőzött területekre. Az ő munkájukkal 
várhatóan elérhető, hogy felelősségre vo-
nás is történjen.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN
Ahogyan azt Önök is tapasztalják, az 

utóbbi időszakban fokozódott városunkban 
a rendőri jelenlét. Folyamatosan ellenőrzik a 
gyorshajtókat valamint az ittas vezetőket.

TÉRFIGYELŐ RENDSZERÜNK
Hamarosan kezdetét veszi meglévő esz-

közeink helyre állítása valamint bővítése.
Ahhoz, hogy megfelelő hatékonyságot 

érjünk el, a rendőrség javaslatait fi gyelembe 
véve határozzuk meg kameráink helyét. Eh-
hez természetesen a lakosság véleményére 
is igényt tartunk. Ennek a megvalósításával 
már olyan kamerahálózattal fog rendelkez-
ni városunk, mellyel elérhető lesz a 24 órás 
folyamatos nyomon követés.

EGÉSZSÉGHÁZ
A bizonytalan működésű 

informatikai és telefonszol-
gáltatás kapcsán megkezdtük a szükséges 
intézkedéseket, melyeket hamarosan már 
Önök is tapasztalhatnak. Amint ez befeje-
ződik, orvosainkkal együttműködve kiala-
kítunk egy olyan beteghívó rendszert mely 
megkönnyíti az egészségházban dolgozók 
munkáját, kényelmessé téve a bejelentke-
zést, lecsökkentve a várakozási időt.

Háziorvosok észrevétele volt továbbá 
az egészségház hűtés-fűtési rendszerének 
problémája, melynek megoldására rövid 
bejárást tartottam egy szakember kíséreté-
ben, aki javaslatot fog tenni a rendszer ha-
tékonyságának fokozása érdekében.

PÁLYÁZATOK
A korábban elnyert pályázatok elmaradá-

sainak pótlásán folyamatosan dolgozunk. A 
hiányzó dokumentumok pótlása sokszor 
nagy kihívás elé állít bennünket. Mind-
ezek ellenére a projektek és a kivitelezések 
megkezdődtek. Az elmúlt hetekben több 
szerződés felülvizsgálata is megtörtént, 
melynek eredményeképpen megállapodá-
sok kerültek megszüntetésre.

A valódi tájékoztatás érdekében a Zsolcai 
Hírmondó megújult, színesebb tartalommal 
jelenik meg, melyet a jövőben még tovább 
kívánunk fejleszteni. A Zsolca TV adásait 

is folyamatosan töltjük 
meg tartalommal, így a 
lakosság értesülhet a he-
lyi hírekről. Beindult to-
vábbá a képviselő testü-
let üléseinek felvételről 
történő közvetítése is.

Az önkormányzati-
ság egyik fontos alap-
pillére a nyilvánosság
és az átláthatóság. Te-
kintettel arra, hogy 
közpénzek felhasználá-
sáról beszélünk fontos, 
hogy a közvélemény a 
megfelelő tájékoztatást 
megkapja.

CIVIL KAPCSOLATOK
Kötetlen beszélgetésre invitáltam a felső-

zsolcai civil szervezetek vezetőit, ahol meg-
ismertük egymás jövőbeni elképzeléseit és 
egyeztettünk a jövő évre tervezett progra-
mokról.

Ígéretemhez híven önkormányzatunk 
biztosítja a mozgásukban korlátozott la-
kosok rendezvényekre történő eljutta-
tását. Visszajelzések alapján szeretnénk 
folytatni a kezdeményezést, így a soron 
következő önkormányzati rendezvénye-
inkre is biztosítjuk ezen szolgáltatást la-
kosaink részére.

KÓBOR KUTYÁK
Számos lakossági jelzés érkezett a vá-

rosunkban elszaporodott kóbor kutyákat 
illetően.

Kollégáimnak sikerült fölvenni a kap-
csolatot egy gyepmesterrel, így hamarosan 
sor kerül a kóbor kutyák befogására és el-
szállítására.

          

Szarka Tamás polgármester, valamint a 
képviselő-testület tagjai örömmel fogadták 
a nagy érdeklődést a lakosság részéről.

– Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy ilyen sokan részt vettek a 
közmeghallgatáson. A polgármesteri tájé-
koztató után sok javaslatot ismerhettünk 
meg. A nagyszámú lakossági hozzászólás 
és észrevétel, mind jelzi, hogy a Felsőzsol-
cán élők, részt kívánnak venni az életünk-
ről hozott döntésekben és az önkormány-
zattal közösen dolgozva kívánnak tenni 
városunkért. Ez nagymértékben segíti a 
munkánkat. A felmerült problémákat, me-
lyeket megosztottak velünk mihamarabb 
meg kell oldani!

– Köszönöm mindenkinek, aki meg-
tisztelt jelenlétével, és azoknak is, akik írás-
ban küldték el a bennük megfogalmazó-
dott kérdéseket, észrevételeket! – mondta 
Szarka Tamás polgármester.

Közmeghallgatás
 Felsőzsolca Város éves Közmeghallgatásának megrendezésére 
2019. december 4-én került sor a Rendezvények Házában.
 Szarka Tamás városunk polgármestere tájékoztatójában összegezte 
az elmúlt időszakban végzett munkát, majd választ adott az írás-
ban kapott észrevételekre. Ezt követően átadta a szót a lakosságnak, 
akik megosztották észrevételeiket a megjelentekkel és választ kap-
tak kérdéseikre a városvezetéstől.

K Ö Z É L E T
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T Á J É K O Z T A T Á S

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 11-i ülésén vizsgálta felül a temetőkről
és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletét. 

A Felsőzsolcai GAMESZ – mint a köztemető fenntartója – megbízásából az üzemeltetői feladatokat továbbra is
Urszin László temetkezési vállalkozó látja el. A sírhelymegváltási, valamint a szolgáltatási díjak 2007 óta nem változtak,

kérésükre a sírásás díját a Képviselő-testület megemelte 2020. január 1-jétől. 

SÍRHELY MEGVÁLTÁSI DÍJAK 

Megnevezés Lejárati idő A
parcella

B
parcella

C
parcella Különleges

Egyes sírhely 25 év 25.664,- 12.376,- - 33.456,-

Kettős sírhely 25 év 51.332,- 24.748,- - 66.916,-

Egyes urnasírhely 25 év - - 11.000,- -

Kettős urnasírhely 25 év - - 20.000,- -

Urnafülke 25 év   9.168,- -   9.168,- -

Urnafülke dupla 25 év 17.000,- - 17.000,- -

2 személyes sírbolt 60 év 64.164,- 45.832,- - 70.832,-

4 személyes sírbolt 60 év 80.664,- 64.164,- - 85.832,-

6 személyes sírbolt 60 év 91.664,- 71.500,- - 95.832,-

Rátemetés (urnával) 25 év   5.000,-   5.000,- 5.000,-

Rátemetés alkalmanként 25 év 10.540,- 10.540,- - 10.540,-

           Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A szolgáltatások meghatározása:

– sírásás: a sír kiásása, a sír visszahantolása, a sírból kimaradó föld elszállítása és elhelyezése,
–  alapravatalozás: ravatalozó használat, a ravatalozó helyiség időbeni kinyitása, kitakarítása, a temetői berendezések rendelkezés-

re bocsátása (önkormányzati tulajdon),
– ravatalozó használat berendezésekkel: az üzemeltető berendezéseinek, kellékeinek más vállalkozó rendelkezésére bocsátása.

I.  A temetéssel összefüggő – a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján a temetést végző üzemeltető – által nyújtott alap-
szolgáltatás díjai:

1. Sírásás (hantolás, föld elszállítása és a föld elhelyezése) 25.000,-Ft + ÁFA/alkalom
Az alábbi díjtételeket nem kell megfi zetnie annak a felsőzsolcai illetőségű elhunyt hozzátartozójának, aki a Kegyeleti Közszol-
gáltatási Szerződésben lévő közszolgáltatóval végezteti a temetést. Külső vállalkozó által végzett temetés esetén az:
2. Alapravatalozás  8.333,- Ft + ÁFA/alkalom
3. Halott átvételi díj  2.500,- Ft + ÁFA/alkalom
4. Hűtési díj   1.667,- Ft + ÁFA/nap

II. A köztemetőben külső vállalkozó által nyújtott temetkezési szolgáltatást végzőket terhelő díjak
1. Létesítmény igénybevételi díj:   8.500,-Ft + ÁFA/alkalom

 más vállalkozó által történő szállítás és temetés esetén a vállalkozó fi zeti.
2. Síremlékállítással összefüggő, sírkőkészítő vállalkozó által fi zetendő temető fenntartási díj diff erenciáltan

a) Komplett gránit keret építése esetén       16.665,- Ft + ÁFA
b) Komplett műkő keret építése esetén          8.333,- Ft + ÁFA
c) Gránit fedlap és/vagy emlék elhelyezése esetén        8.333,- Ft + ÁFA
d) Műkő fedlap és/vagy emlék elhelyezése esetén        3.332,- Ft + ÁFA
e) Sírtisztítási -  javítási munkálatok          2.500,- Ft + ÁFA
Biztosíték           25.000,- Ft + ÁFA

3. Ravatalozó használat berendezéssel – gépzene nélkül –      28.000,-Ft + ÁFA

Tájékoztatás a köztemetői díjakról



13Z S O L C A I  H Í R M O N D Ó   •  2 0 19  D E C E M B E R

P R O G R A M A J Á N L Ó

„Az évek örömmel jönnek, ha jót hoznak...”
(Fekete István)

Ahogy elmúlik a karácsonyi sür-
gés-forgás és magunk mögött hagyjuk az 
esztendő utolsó heteit, egyre inkább a jö-
vőre hangolódunk. Ízlelgetjük a követke-
ző évszámot: 2020. Előbb csak kimondva, 
esetleg leírva, majd megtöltve tervekkel. 
Elhelyezve benne a következő 12 hónap 
önként vállalt és kötelezően ránk rótt 
teendőit. Sok még ilyenkor a bizonyta-
lanság, a kérdés és kétely, de az évente 
ismétlődő ünnepek, évfordulók biztos 
mérföldkövek, mutatják az irányt. Így van 
ez családi, baráti és közösségi események 
kapcsán is.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
interaktív irodalmi estre hívom Önö-
ket. Az alább található meghívó tanúsága 
szerint 2020. január 22-én Fekete István-
ra emlékezünk...KÖZÖSEN! Jó szívvel 
ajánlom januári olvasmányként Fekete 
István regényeit és/vagy az azokból ké-
szült fi lmek (újra)nézését: Tüskevár, Téli 
berek, A koppányi aga testamentuma, va-
lamint kedves állattörténeteit: Vuk, Kele, 
Bogáncs. Várom játékoskedvű párok (ba-
rátok/barátnők, szomszédok, házaspárok, 
munkatársak, családtagok: szülő-gyermek, 
nagyszülő-unoka) érdeklődését, akik azzal 
jelzik részvételi szándékukat a játékban, 
hogy hoznak magukkal egy Fekete István 

idézetet. (Maximum 5 mondatos legyen.) 
Előzetes jelentkezésre nincs szükség,
a rendezvény kezdése előtt kell leadni a 
választott idézetet. A benevezett párok 
egy Fekete István életével és munkáival 
kapcsolatos tesztet töltenek ki, mindazon 
információkat felhasználva, melyek az est
folyamán elhangzanak. A legjobban telje-
sítők jutalomban részesülnek. Természete-
sen nyitott a rendezvény azok előtt is, akik 
egy kellemes órát szeretnének eltölteni
Fekete Istvánra emlékezve.

Szeretettel várok minden kedves érdeklő-
dőt közös élményre, s hogy jó példát mu-

tassak, én is egy Fekete István idézettel kí-
vánok Önöknek áldott karácsonyt és ered-
ményes új esztendőt.

 „Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicső-
séget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó 
lámpafényt, meleget azoknak, akiket sze-
retek. Egy darab kenyeret, csendet, pár 
halk szót, jó könyvet és kevés embert. De 
az aztán Ember legyen!”

Mezei Marianna
igazgató

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár

JÁTÉK A KASTÉLYBAN 2020
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából
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P R O G R A M A J Á N L Ó
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