2021. NOVEMBER

FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRAINAK LAPJA

Közlekedésbiztonsági Nap

Karácsonyi
adománygyűjtés

Kultúra és sokszínűség – interjú
Lassúné Urbán Erikával, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
igazgatójával.

Energiahatékony
Önkormányzat
2021 díjat kapott Felsőzsolca Város
Önkormányzata.

Felsőzsolca Város Önkormányzata
karácsonyi adománygyűjtést szervez
a városban élő rászorulók részére.

5.oldal

2.oldal

3.oldal

HÍREK											 2. OLDAL

Címlapon
A Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság közösen rendezte meg a Közlekedésbiztonsági Napot, melynek keretein belül lehetőséget biztosítottak a
közlekedés szabályainak gyakorlására, valamint a változatos programok mellett ügyességüket is összemérhették a gyerekek.

Köszöntötték a szociális ágazat dolgozóit

A Szociális Munka Világnapja alkalmából köszöntötték az ágazat dolgozóit Felsőzsolcán
November 12. a Szociális Munka Világnapja. Ez az alkalom egyben a
közösség megbecsülésének jele is – írta Szarka Tamás polgármester
közösségi oldalán.
2016 decemberében döntött az Országgyűlés arról, hogy november 12.
a Szociális Munka Világnapja, mely nap a szociális szférában dolgozók
számára munkaszüneti nap, és egyben visszajelzés, hogy milyen fontos
munkát is végeznek.
Idősödő társadalmunkban egyre több embernek van szüksége segítségre.
Felsőzsolcán ezek az emberek bátran fordulhatnak a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ dolgozóihoz. Ezt az áldozatos munkát köszönte
meg az önkormányzat intézményrendszerében dolgozóknak városunk
polgármestere, amikor ezen jeles nap alkalmából köszöntötte a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató Központ munkatársait, akiknek jó egészséget és kitartást kívánt jövőbeni tevékenységükhöz!

Energiahatékony Önkormányzat lett
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Energiahatékony Önkormányzat 2021 díjat kapott Felsőzsolca
Város Önkormányzata.
A Virtuális Erőmű Program pályázatán, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola energetikai fejlesztésének köszönhetően részesült elismerésben az önkormányzat.
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. által
megítélt díjat október végén vette át Szarka Tamás polgármester
a Virtuális Erőmű Program jubileumi Parlamenti Díjátadó Gáláján, melynek fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnök úr, Dr.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony védnöksége mellett.
A díjátadó gálára Nagy György, az általános iskola igazgatója is elkísérte városunk polgármesterét.
A rendezvényen sor került továbbá Magyarország legnagyobb
klímavédelmi és fenntarthatósági szövetségének, a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség - hivatalos létrehozására is, melynek célja, hogy
támogasson minden olyan klímavédelmi törekvést, mely alkotó és
együttműködési szándékkal szeretne tenni a klímaváltozás ellen.
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Megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján
Az 1956-os emlékműnél az emlékezés virágainak elhelyezésével együtt
tisztelgett október 23-án a hősök előtt az önkormányzat, az intézmények
vezetői, a civil szervezetek képviselői és a lakosság.
A megemlékezésen Felsőzsolca város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében elmondta: „Emlékeznünk kell azokra, akik Magyarország függetlenségéért harcoltak, és tovább kell adnunk a következő generációnak, hogy miért voltak hősök az ’56-os fiatalok.”
Ezt követően Csöbör Katalin országgyűlési képviselő tartotta emlékező
beszédét. A Kegyeleti Parkban tartott megemlékezésen közreműködött
Kardos Katalin előadóművész, a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör és Csiszárik
István népzenész.
A megemlékezést követően a XX. Turulfutásra várták az érdeklődőket.
Déli harangszóval vette kezdetét a négy település közös megemlékezése a Turul Emlékműnél, ahol emlékező beszédet Sváb Antal, Szikszó város polgármestere mondott, majd a települések polgármesterei közösen
megkoszorúzták az emlékművet. A programsorozatot követően a
Bárczay-kastélyban megnyílt Varga Csaba fotográfus 56 Múlt és jelen - képes
időutazás című kiállítása.

Megrendezésre került a VII. Csomasz Tóth
Kálmán Egyházi Énekverseny
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, idén hetedik alkalommal tartották meg a Csomasz Tóth Kálmán Egyházi Énekversenyt,
melynek ismét a Felsőzsolcai Tagintézmény adott otthont.
A november 5-én megrendezett versenyre tizenegy iskola nevezett
összesen hatvankilenc tanulót, akik szorgalmasan készültek a megmérettetésre – olvasható az intézmény közösségi oldalán.
A szakmai zsűri tagjai: Szűcs Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zeneművészeti Karának docense és Cseh Olga, a Miskolci Bartók Béla
Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium elmélet tanárai voltak, akik
a három korcsoportban – általános iskola alsó és felső tagozat és
középiskola – a régi és új református énekeskönyv szabadon választott zsoltárával, vagy dicséretével induló diákokat értékelték.
A Csomasz Tóth Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai
Tagintézményét tizenkét növendék képviselte kiváló eredményekkel.
Arany minősítés szerzett: Béres Emília Réka, Béres Letícia Nóra,
Béres Zsófia Anna, Kovács Adél, Kulyassa Nóra, Pásztor Károly Rudolf,
Péntek Panni, Sárvári Melinda, Újházi Lili, Vékony Lili.
Ezüst minősítésben részesült Lukács Bodza Dorka.
Bronz minősítés kapott Káló Letícia Dzsesszika.
Gratulálunk nekik!

Karácsonyi
adománygyűjtés
Felsőzsolca Város Önkormányzata
karácsonyi adománygyűjtést szervez
a városban élő rászoruló családok
részére.
Szeretettel várjuk tartós élelmiszer
felajánlásaikat december 15. napjáig,
az Unió Coop Zrt. 405.sz. ABC-ben
elhelyezett gyűjtőponton.
Csatlakozzanak Önök is adománygyűjtésünkhöz, segítsünk közösen a
rászoruló családoknak!
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Szünidei Matiné – Halloweenre hangolódtak a gyerekek
Színes programokkal várta a kicsiket a városi könyvtár

Az ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep nemcsak az angolszász országokban népszerű, Magyarországon is nagyon szeretik a
gyerekek. Ennek kapcsán várták őket az őszi szünetben a könyvtárban
rendezett Halloween-partyra, ahol megismerkedtek a Halloween
eredetével és a hozzá kapcsolódó hiedelmekkel.
Nagy izgalommal, különböző ötletes, vicces és rémisztő jelmezekben érkeztek a gyerekek, akik a nap folyamán megtudták, hogy ezen
a napon miért faragnak tököt az emberek és miért lett a faragott
töklámpás az egyik szimbóluma az ünnepnek. A közel ötven gyermek kézműves foglalkozáson vett részt, ahol fakanál bábok - tökök,
vámpírok, boszorkányok – készültek; cukorkát kerestek és gyűjtöttek
a Bárczay-kastély udvarán, a jelmez verseny nyerteseit pedig könyv
ajándékkal jutalmazták.
A vidám rendezvényről minden gyermek apró ajándékkal és rengeteg
új élménnyel távozott.

Szent Márton nap

Idén is a libáké volt a főszerep az óvodában
Szent Márton püspök emléknapja, november 11., jeles dátum a népi
kalendáriumokban: ekkorra híznak meg a fiatal libák, érik meg az újbor.
Márton napjához számos időjóslás is fűződik: „ha Márton lúdja jégen
áll, karácsonykor sárban botorkál”, vagy „ha jókedvű Márton, kemény
lesz a tél”.
Óvodánkban mi is megismertetjük a gyerekeket a néphagyományokkal.
Ezek egyike Márton napja. – Számolt be Mag Zsolt Sándorné óvodavezető.
Témahét keretében mind a tíz csoportban, változatos tevékenységekkel
kedveskedtünk a gyerekeknek. Libás játékokkal, versekkel, énekekkel,
közmondásokkal ismerkedhettek meg. Kiállítást rendeztünk az óvoda
aulájában azokból a libás képekből, lámpásokból, amit a gyerekek a
hét folyamán készítettek. A témahét fénypontja a csütörtöki lampionos
felvonulás volt a Krisztina óvodában és a változatos libás játékok a Park
utcai székhelyen.
Megismerhették Szent Márton legendáját, megérkezett meseországból
Ludas Matyi, majd az alkalomhoz illő libazsíros kenyér várta a gyerekeket
és délután az érkező szülőket. Ezek a tevékenységek erősítették a társas
kapcsolatokat, a csoport összetartozását, egyéni képességeik fejlődését.

Síkosságmentesítés
a téli időszakban
Hasznos információk
a lakosság részére

Felsőzsolca Város Önkormányzatának 12/1993. (VII.3.) köztisztaság fenntartására
vonatkozó önkormányzati rendeletének rendelkezései szerint, az ingatlanok előtti
járdák, árkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége – tájékoztat a
Felsőzsolcai GAMESZ.
Ez magába foglalja a járda seprését, télen a hótól, jégtől való megtisztítását,
síkosságtól mentessé tételét. Az ingatlantulajdonosok a közút szegélyéig, vagy
az ingatlan határvonalától számított öt méterig kötelesek gondoskodni erről.
Az intézmény az úttestről és a fent említett két bekezdés kivételével végzi el a
város tisztántartását, a hó eltakarítását, illetve a síkosságmentesítést.
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Amikor a kultúra és sokszínűség találkozik

interjú Lassúné Urbán Erikával, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár új igazgatójával
Európa-tanulmányok
szakán
Európaszakértőnek tanult, majd kulturális menedzser
végzettséget is szerzett. Honnan ered ez a sokszínűség?
A világban érezhető állandó változás engem
mindig is folyamatos fejlődésre ösztönzött. Az
újdonságokhoz való alkalmazkodás sikeressége
attól függ, hogy képes vagyok-e fejlődni, újabb
ismereteket elsajátítani. Ez számomra azt jelentette, hogy szívesen ismerkedtem meg a vállalkozásfejlesztés svájci tapasztalataival vagy később
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása
idején a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán Európa Szakértői diplomát szereztem. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
támogatásának köszönhetően diploma munkám
témája az Észak-Magyarországi Régió fejlődésének lehetőségei, összehasonlítva a franciaországi
Lorraine Régió Európai Uniós területfejlesztési
tapasztalataival.
Hol született? Mesélne nekünk arról, hogyan
alakult ki a felsőzsolcai kötődés?
Miskolcon születtem és azóta is ott élek. Szeretem a nagyvárosokra jellemző, nyüzsgő kulturális
és társadalmi életet, de nem vagyok egy tipikus
nagyvárosi ember, életvitelszerűen kisebb közösségben érzem komfortosan magam.
Véleményem szerint az olyan városok, mint
Felsőzsolca földrajzi fekvésükkel és természeti adottságaikkal lakóik számára a jövőben új
lehetőségeket biztosíthatnak. A digitális fejlődésnek köszönhetően a tudás, az ismeretszerzés nem
lesz helyhez kötött, viszont a kisebb lélekszámú
településekre jellemző nyugodt, fenntartható és
környezettudatos életvitel egyre fontosabbá
válik az emberek számára.
A Külkereskedelmi Főiskolára járt Budapesten,
ahol francia-orosz nyelven diplomázott. Miért
választotta a külkereskedelmet és miért pont a
francia és az orosz nyelv?
Gyermekkoromtól kezdve nagyon érdekelt az
idegen nyelvek megismerése. A korosztályom
számára kötelező volt az orosz nyelv tanulása, melyet én kötelező volta és nehézsége
ellenére, nagy igyekezettel próbáltam elsajátítani. Középiskolás koromban kezdtem el tanulni a
francia nyelvet, ez már az én választásom volt.
Elbűvölt a nyelv könnyed dallamossága, a francia
kultúra és életérzés. A nyelvek szeretete miatt
folytattam tanulmányaimat a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán, de a képzésnek köszönhetően a protokoll ismeretek és a külkereskedelmi
szakmai tárgyak széleskörű gazdasági ismereteket is biztosítottak számomra.
Fontos önnek a fejlődés, szívesen képzi magát,
a főiskola elvégzése után Vállalkozásfejlesztés szakirányú végzettséget szerzett, aztán a
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi-Kar

Munkájában is sokszínű, számos pozícióban
kipróbálta magát, volt kulturális szervező,
ellátott kommunikációs, PR feladatokat is,
majd két évig Ön vezette Miskolcon a Művészetek Házát. Mely munkájára emlékszik vissza
legszívesebben. Melyek voltak az eddigi legnagyobb kihívások?
2009-től dolgozom a közművelődésben. A közművelődésben szükséges szakmai ismeretek
megszerzése érdekében folyamatosan vettem
részt képzéseken, konferenciákon, szakmai találkozókon. 2023. szeptemberétől tanulmányaim
folytatásaként a Debreceni Egyetem Kulturális
mediáció MA képzésén veszek részt.
Legszebb emlékeim Miskolc Megyei Jogú Város
második legnagyobb kulturális intézményében, a
Művészetek Házában eltöltött időszakhoz kötődnek, amikor is híres hazai és külföldi előadók közreműködésével különleges előadásokat szervezhettem. Legkülönlegesebb élményem az Indonéz
Köztársaság Magyarországi Nagykövetségével
együttműködésben megvalósult „Csodálatos
Indonézia” című kulturális, összművészeti előadás és népművészeti, gasztronómiai bemutató
volt. A rendezvénynek köszönhetően Indonézia
különböző vidékeinek hagyományos táncait,
csodálatosan színes népviseletét ismerhették
meg a jelenlévők és ízelítőt kaptak az indonéz
konyha specialitásaiból.
Ön nemrégiben lett a Felsőzsolcai Közösségi Ház
és Városi Könyvtár új vezetője. Milyen tervei,
céljai vannak, melyeket szeretne majd megvalósítani?
Nagy örömömre szolgál, hogy egy új területen,
a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
igazgatójaként folytathatom szakmai karrieremet. Úgy érzem, hogy az idáig megszerzett
közművelődési, szakmai tapasztalat és az az
elkötelezettség, amelyet a közösségfejlesztés

iránt egész pályafutásom alatt éreztem nagy
segítségemre lesz az elkövetkezendő időszakban
is. Mindig is fontos volt számomra a munkatársaimmal való nyílt, konstruktív kommunikáció, a
jó munkahelyi légkör, fontosnak tartom a segítő
vezetői attitűdöt. Jelenlegi pozíciómban is ezt a
stílust kívánom követni.
Hogyan látja most Felsőzsolcát? Szereti a
várost?
Örömmel tapasztalom, hogy Felsőzsolca város
vezetése komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a
város kulturális életében jelentős szerepet kapjanak a művelődő közösségek, a kulturális és
szociális civil szervezetek, oktatási intézmények,
kisebbségi önkormányzatok, az egyházak és a
városért tenni akaró polgárok. Jól működő, hagyományos rendezvények és modern, innovatív
kezdeményezések egyaránt megtalálhatók a város kulturális palettáján.
Nagy lehetőséget látok a Közösségi Ház és
Városi Könyvtárnak helyet adó, többszáz éves
Bárczay-kastély épületében, melyet modern
kulturális, közösségi térként új feladatokkal felruházva, új koncepció alapján a város lakóinak
aktívabb bevonásával szeretnék működtetni.
A város múltját és jelenét összekapcsolva aktív
együttműködést szeretnék elérni a városban működő civil szervezetekkel a naprakész információ
áramlással és ennek köszönhetően sikeres, új,
közösségi projektek létrehozásával.
A már bevezetett, jól működő városi kulturális
rendezvényeket folytatni kívánom és ha lehet
azokat szeretném még vonzóbbá tenni a városban élők számára, de új típusú közösségi alkalmak meghonosítása is a terveim között szerepel.
A kulturális célú gazdaságfejlesztéshez partnerként számítok a városban nagy közművelődési
tapasztalattal rendelkező, aktív civil szervezetekre és kisebbségi önkormányzatokra, hogy új perspektívák, innovatív gondolatok mentén tudjunk
közművelődési és kulturális témájú projekteket
elindítani.
Mesélne nekünk a családjáról, a személyes
terveiről? A munka mellett mivel tölti szívesen
az idejét?
Magamról annyit, hogy háromgyermekes édesanya vagyok. Mindhárom gyermekem elkezdte
a felnőtt életét, szépen haladnak szakmai karrierjükben és lelkesen építik családi életüket.
Életem legfontosabb eredményének azt tartom,
hogy sikerült elérnem, hogy gyermekeim céltudatos, sikeres, de a belső értékekre odafigyelő,
másokat tisztelő, segítő emberekké váljanak.
A családom mindig fontos szerepet töltött be az
életemben. Szabadidőmben szívesen kirándulok, kastélyok és a szakrális helyek látogatása a
kedvenceim, de nagyon szeretek kertészkedni,
fontos számomra a környezetvédelem és igazi
állatbarát vagyok.
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Közlekedésbiztonsági Nap Felsőzsolcán

Színes programokkal várták a látogatókat

A rendezvény egyik legfőbb célja az volt, hogy a család minden
tagját megszólítsa, hiszen, ha különböző módokon is, de mindenki
közlekedik, a szabályokat pedig az autósoknak, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is be kell tartani az utakon.
A délelőtt folyamán a rendőrség szakemberei interaktív előadás
keretében hívták fel a figyelmet a balesetmegelőzési eszközök
használatára, a kulturált közlekedés előnyeire. Új, innovatív közlekedési eszközök (e-roller, e-bike) kerültek bemutatásra, amelyeket
a rendezvényen résztvevők az erre az alkalomra felállított közlekedésbiztonsági pályán ki is próbálhattak.

Október végén Közlekedésbiztonsági napot rendeztek Felsőzsolcán, a nemrég átadott Vállalkozás Segítő Központ udvarán.
A Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság közös szervezésében megrendezésre kerülő esemény keretein belül volt lehetőség a közlekedés
szabályainak gyakorlására és a változatos programok mellett
ügyességüket is összemérhették a gyerekek.

A kisgyermekek kirakóval játszhattak, amelyen keresztül észrevétlenül tanulták a közlekedés biztonságos formáját, míg a nagyobbak
és a felnőttek örömmel tesztelték a motoros szimulátort. Természetesen gépkocsizó és motoros járőrök is részt vettek a rendezvényen, akiknek munkájába betekintést nyerhettek az érdeklődők és
felszereléseiket is szemügyre vehették. A kisebbek izgatottan ültek
a rendőrautóba, a rendőrmotorra, és nagy örömmel próbálták ki
a szirénát is.
Miközben az elektromos eszközökkel történő közlekedésből egy izgalmas verseny keretében a résztvevők összemérhették a tudásukat, a Vállalkozás Segítő Központban vendéglátással kedveskedtek. A verseny
végén a szervezők ajándékcsomagokkal jutalmazták a résztvevők
ügyességét a szombati közlekedésbiztonsági napon.

TeSzedd – Felsőzsolca ismét csatlakozott
a hulladékgyűjtő akcióhoz
Bár a városban az idei év fejlesztéseinek köszönhetően visszaszorult
az illegális szemétlerakás, a TeSzedd akcióban résztvevők így is sokat
tettek azért, hogy közösen megtisztítsák Felsőzsolca utcáit.
Az idei TeSzedd akcióban több mint százhúsz önkéntes vett részt
Felsőzsolcán. A Város Önkormányzata által koordinált szemétgyűjtéshez a lakosság mellett az önkormányzat intézményei és a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott, akik a
Sajó – part és környezete mellett, idén a város utcáit is megtisztították. Részükre a szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és zsákokat
a TeSzedd akció szervezői biztosították.
2019 tavaszán helyi, lakossági kezdeményezés eredményezett nagy
mértékű összefogást, melynek köszönhetően akkor kétszáz zsák
szemetet gyűjtött össze a lakosság a Sajó-part környezetében. Idén
tavasszal több lépést tett az önkormányzat az illegális szemétlerakók ellen (többek között illegális hulladéklerakók felszámolása,
kamera hálózat bővítése, sorompó kihelyezése). Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően láthatóan visszaszorult az illegális szemétlerakás a város kritikus pontjain.

Az intézmények vezetősége, dolgozói és a szülők is népszerűsítik ezeket az akciókat az iskolások körében, átérezve annak fontosságát, hogy
a jövő nemzedékének példát mutassanak.

"Nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra. Az ilyen akciókhoz
csatlakozva, és az ehhez hasonló saját akciók szervezésével szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a környezetünket csak közösen
óvhatjuk meg." – mondta Szarka Tamás polgármester.

Felsőzsolca szép és rendezett, tiszták a parkok és a terek. A városvezetés és a városüzemeltetés odafigyel, hogy a környezet komfortos
legyen, és a lakosság is jobban odafigyel arra, hogy ne szemeteljen,
illetve ne szennyezze a környezetet.

Fontos, hogy már fiatal korban felhívják a gyermekek figyelmét
arra, hogy közösen kell tenni a környezetért, melyért ők is felelősséggel tartoznak. Felsőzsolcán az oktatási intézmények is partnerek
ebben, ennek köszönhetően a szemléletformálás már itt is elindult.

Továbbra is kérik a lakosságot, hogy az illegálisan lerakott szemét
jelenlétét jelezzék az önkormányzat felé!
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Önkormányzati támogatás a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányságnak
Felsőzsolca Város Önkormányzata ötszázezer forint támogatásban
részesítette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot.
Az elmúlt időszak hatékony rendőri munkáját köszönte meg Szarka
Tamás, Felsőzsolca város polgármestere Dr. Kiss Attila megyei rendőr-főkapitánynak, akinek a részére ötszázezer forint támogatásról szóló adománylevelet adott át a polgármesteri hivatal dísztermében.
A tudatmódosító szerek hatása alatt álló emberek több alkalommal
történő megjelenése a városban komoly beavatkozásra adott okot,
melyben a helyi rendfenntartók és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság nyújtott segítséget. Ennek az együttműködésnek
köszönhetően javult a közbiztonság, amit a lakosság pozitív visszajelzései is megerősítettek – emelte ki a polgármester.
A polgármesteri keretből biztosított összeget a rendőrség felszerelések
és eszközök vásárlására fordítja.
Az adománylevél átadását követően a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet térfigyelő kameraközpontját is bemutatta városunk
polgármestere Dr. Kiss Attila főkapitány úr részére. A közelmúltban történt fejlesztéseknek köszönhetően a térfigyelő kamerák szintén nagy
segítséget jelentenek az itt élők vagyonbiztonságának megóvásában és
a jogsértések sikeres felderítésében.

Újra Sajó-parti Nemzeti Estek
Papp Ferenc beszámolója
első részében a nemrég megalakult intézet szervezeti felépítéséről,
feladatköreiről és az intézet életre hívásának szükségszerűségéről
beszélt. Utólag is kiderült, hogy a hivatalos tudományos élet elég mostohán, mondhatni felületesen foglalkozik a magyarság eredetének
kutatásával, mind a mai napig működnek a "finnugor reflexek". Pedig
az archeogenetikai és antropológiai kutatásoknak köszönhetően mára
egyértelmű, hogy a magyar a hunokkal rokon nép.
Szóba kerültek az intézet által október végén Budapesten megrendezett Világhódító hunok Európában és Ázsiában című tudományos konferencián elhangzottak is, melyek csak megerősítették a hun - magyar
rokonság tényét.
A tokaji származású fiatal régész, - aki több évet dolgozott a Herman
Ottó Múzeumban is - ezután beszélt az általa vezetett abasári feltárásról, ahol a hunoktól származtatott Abák nemzetségfői és uradalmi
központja volt, illetve Aba Sámuel királyi központja is.
Nyolc évnyi szünet után ismerős meghívó jelent meg a Város honlapján és a Facebook oldalakon. November 11-én, beszélgetős estre várta
a Közösségi Ház és Városi Könyvtár a felsőzsolcaiakat a Bárczay-kastély földszinti kiállítótermébe - ahol még látogatható az október 23-án
megnyílt, s valóban egyedi technikával előhívott fotókiállítás az 56-os
és a mai Budapestről - az újra életre hívott Sajó-parti Nemzeti Estek
eseményére.
Ezúttal Makoldi Miklós régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti
Kutatóközpontjának igazgatója volt a vendégem, aki a beszélgetés

Az est végén igazi különlegességben is része lehetett az érdeklődőknek, hiszen az elsők között foghatták kézbe azt a bronz korongot, mely
vélhetően avar pajzsot erősített, s a napokban került elő Szihalom
térségében.
Aki úgy gondolja, hogy szeretne naprakész lenni a Magyarságkutató Intézet tevékenységével, keresse fel honlapjukat, vagy Facebook
oldalukat, s szembesülhet azzal a tengernyi feladattal, mit rájuk bíztak,
s teszik a dolgukat mindenféle "felhajtás nélkül".
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A kitartás és a kemény munka meghozza a gyümölcsét
Tornai Zoltán, magyar bajnok, az MVSC igazolt judo versenyzője

tésűek) második helyezése, az október 30. Junior „B” országos bajnokság, Győr (2003-as születésűek között) hetedik helyezése, valamint a
november 13-án rendezett Cadet International Tournament (Európa
Kupa), Győr harmadik helyezése.
Sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy ilyen fiatalon, mégis hogyan
lehet ekkora eredményeket elérni? Kitartással és kőkemény munkával. Zoltán már a kezdetektől, kisiskolás korától hetente két-három
alkalommal járt edzésre. A további fejlődés azt követelte, hogy minden
hétköznap megtegye ugyanezt. Az iskolai szünidőben nem volt ritka a
napi kétszeri gyakorlás, edzőtáborban akár a napi három alkalom.
A rengeteg edzés és a versenyek mellett természetesen az iskolában
is bizonyítani kell, így elég szoros Zoltán napirendje, és bizony kevés
szabadidő marad minden egyébre.
Fontos célkitűzése, hogy az ifjúsági, junior és később a felnőtt judo-társadalomnak is értékes tagja legyen, de ez az egész természetesen nem
csupán a sportról szól. Ezek az ifjú sportolók már kisgyermekként megismerik egymást az egész országban, és a környező országok versenyzőivel is barátságok szövődnek. Sajnos a jelenlegi járványhelyzet erre is
rányomta a bélyegét, de azért keresni kell lehetőségeket, hogy mégse
álljon meg teljesen az élet.
Az eddigi tízéves pályafutás alapján kijelenthető, hogy megérte ez a
rengeteg munka. Megérte a fáradság, a lemondás, illetve mivel Zoltán
számára már életformává alakult a sportág szeretete, így sokkal több
örömet és szépséget talál benne.
Tornai Zoltán nevelő edzője: Nagy László
Jelenlegi edzői: Bartha Ákos és Kálmán Tibor
Köszönet jár továbbá a korábbi edzőinek is, társainak, akik sikereiben
segítették, támogatták az évek folyamán.
Tornai Zoltán, ifjú sportolónk, judo reménységünk 2005.10.21-én
született. A 2012-2013-as tanévben a miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában, első osztályos korában ismerkedett meg a judo-val,
méghozzá a Hell Miskolci Judo Club-ban.
Ebben az időben a korosztályos városi és regionális versenyek jelentettek számára bemutatkozási lehetőséget, ezeken a versenyeken számtalan érme született. Eleinte próbálták rendszerezni, számon tartani
az eredményeket, de azok mennyisége miatt ez gyakorlatilag lehetetlen lett. Országos Bajnokság, Országos és Regionális Diákolimpiák,
Magyar Kupák és nemzetközi versenyek Zoltán eredményeit megan�nyi éremmel gazdagították.
Ötödikes volt, amikor a Fráter György Katolikus Gimnáziumba felvételizett, ahol immár a tizedikes osztályba jár. Az idők folyamán egyesületet
kellett váltania, jelenleg az MVSC igazolt versenyzője.
A rendszeres és kitartó munkának mindig megvan az eredménye.
Természetesen nem minden versenyző lesz bajnok, de nem is ez a cél.
A legfontosabb, hogy erős, egészséges, fegyelmezett felnőttek legyenek a gyerekekből. A nagyobb korcsoportokban (serdülő, ifjúsági,
junior) egyre kevesebb a megmérettetések száma, viszont minden
versenynek rangja van.
A számtalan eddigi kiváló eredmény közül számára talán a legkedvesebb a magyar bajnoki cím, és a legutóbbi Európa Kupa harmadik hely,
de a többi versenyre is szívesen emlékszik vissza.
A 2021-es év legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik az október
10-i Ifjúsági „B” korcsoportos Országos Bajnokság, Eger (2005-ös szüle-
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56 Múlt és jelen – képes időutazás

Megnyílt Varga Csaba fotográfus fotókiállítása a Bárczay – kastélyban

Magyarországon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat székháza, a Megyeháza mellett, a Felsőzsolcán nyílt kiállítás ősbemutató is
volt, hiszen a lentikuláris technikával kidolgozott '56-os képeket eddig
még nem láthatta senki. Ez a kidolgozási mód teszi még különlegesebbé a
fotókiállítást, mivel az ezzel a technológiával kinyomtatott képek már
súrolják a 3D-s látvány érzetét.

A Felsőzsolcán, és ezzel egyidőben Washingtonban is megnyíló kiállításon megtekinthető fényképek több hónapos munka eredményei, melyet
alapos kutatómunka előzött meg.
Az 1956–ban, fotósok által megfotózott fekete-fehér anyagot, mely
döntő részben Nagy Gyula által készített képekből készült fotókból áll, a
Fortepan fotóarchívumából gyűjtötte össze Varga Csaba.

A kiállítás megnyitóján Felsőzsolca város polgármestere köszöntötte
Varga Csaba fotográfust, Haris László fotóművészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagját és a megjelenteket. „Büszke vagyok arra,
hogy a két művész úr itt lehet most Felsőzsolcán, és mi, akik ellátogatunk
ide a Bárczay-kastélyba, részesei lehetünk ennek az ősbemutatónak,
hiszen ilyen formában ezek a képek első alkalommal jelennek meg a
nagyközönség előtt.” - fogalmazott Szarka Tamás polgármester.

A művész célja az volt, hogy ezek közül körülbelül 100 képet – azokat
az utca részleteket, épületeket, amiket a fekete-fehér fénykép ábrázol
– lefotózzon Budapest utcáin. Ugyanabból a szögből, ugyanazzal a módszerrel, lehetőleg ugyanazzal a nyújtótávolsággal. Pontosan ugyanazt a
képet szerette volna megkapni, ehhez sok munkára és alapos kutatásra
volt szükség. Rájött, hogy a perspektíva és nyújtótávolság mellett fontos
ugyanazt a pontot is megtalálnia, ahol 1956–ban a fotós állt, mert ha
nem ugyan ott áll, akkor az arányok eltolódnak.

A kiállítást Haris László fotóművész nyitotta meg, aki gyermekfejjel maga
is fényképezett a forradalom napjaiban, és akinek kiállítását korábban
már láthattuk a Bárczay-kastélyban.
Haris László szerint a művészeknek különösen nagy a felelősségük a
történelmi hűség megőrzésében. Véleménye szerint egy mai embernek
kötelessége 1956 eseményeit és tanulságát tudatni közvetlen környezetével, családjával, és a világgal.

Varga Csaba így nyilatkozott a kiállításról – „Amikor nézzük az ’56-os
képet és egyszer csak átváltozik a kép és már a mai épületet látjuk, egy
hangulatot is hozunk elő, előhozzuk ’56 hangulatát egy picit.”
A Varga Csaba fotográfus képeiből nyílt tárlat december 17–ig fogadja a
látogatókat a Bárczay-kastély földszinti kiállítótermében.
Tekintsék meg Önök is!

GUPVI - A halál táborai - filmbemutató és emlékest

Bemutatták Felsőzsolcán a GUPVI - A halál táborai című dokumentumfilmet
A rendezvényt Fehér Tibor, a Megbékélésért Polgári Szövetség elnöke
nyitotta meg, a megjelenteket Fehér Attila, a szövetség elnökségi tagja, és
Szarka Tamás Felsőzsolca Város polgármestere köszöntötte. A film megtekintése előtt beszédet mondott Suskó Margit tiszteletbeli elnök, Benkő
Boróka pedig egy lágerverset olvasott fel.
A Moys Zoltán forgatókönyv-írónak és Vándor Attila rendezőnek köszönhető dokumentumfilm a szovjet hadsereg által elhurcolt közel 200 felsőzsolcai férfinek, és a többszázezer Gupvi és Gulag táboraiban szenvedőnek állít emléket.

A Megbékélésért Polgári Szövetség a Felsőzsolcai Rendezvények Házában
mutatta be a GUPVI - A halál táborai című dokumentumfilmet. A filmbemutatóval egyben emlékestet is tartottak, melyen a Felsőzsolcáról elhurcoltak mellett Zsíros Sándor helytörténészről, a Gulág- és Gupvi kutatók
Nemzetközi Társasága alapító tagjáról is megemlékeztek.
Nagy érdeklődés fogadta a Hazajáró stábja által készített filmet.
A meghívott vendégek és a lakosság mellett a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és a miskolci Földes Ferenc Gimnázium diákjai is részt
vettek a vetítésen.

Az 1944-es eseményekről, a fogságról több mint 50 éven át nem volt
szabad beszélni, a nyilvánosságra hozatal idejére pedig a túlélők létszáma
nagy mértékben csökkent.
A Megbékélésért Polgári Egyesület 2011 óta a túlélők felkutatásával,
zarándoklatokkal, kiadványokkal és a feldolgozott kutatási anyag digitalizálásával járul hozzá a múlt feldolgozásához.
A film a napjainkra csaknem eltűnt hiteles tanúkat szólaltatja meg, rajtuk
keresztül meséli el a közel 80 éves történetet. A filmvásznon dr. Bognár
Zalán és dr. Dupka György Gulág- és Gupvi kutatók is megszólaltak, levéltári adatokkal alátámasztva a filmben elhangzottakat.
A bemutatót követően előadások és kerekasztal beszélgetés keretében
nyílt lehetőség találkozni az alkotókkal, történészekkel és kutatókkal, akik
új könyveiket is bemutathatták.
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Megújult parkoló a Mester utcán

Négyszáz négyzetméter kapott szilárd burkolatot
Új, négyszáz négyzetméteres parkoló épült a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola mellett.
A beruházás több mint hat millió forintba került, melyet az önkormányzat
saját forrásból biztosított. A parkolót az iskolába érkező szülők is használhatják. Az eddigi zúzalékos parkoló helyett egy új, térkövezett terület várja
mostantól a Mester utcába érkezőket. Rövid idő alatt 400 négyzetméternyi
terület kapott szilárd burkolatot, ahol legalább 20 parkolóhelyet alakítottak
ki.
Már régóta felújításra szorult ez a parkoló, melyet a dolgozók mellett az itt
lévő iskolába érkező szülők is használnak. Most önkormányzati forrásból
sikerült a beruházást megvalósítani – mondta Szarka Tamás polgármester.
A Mester utcán jelentős a forgalom az iskola miatt. Az önkormányzat
számára fontos a lakosok, valamint az iskolába járó diákok biztonsága.
Felsőzsolca Város Önkormányzata felújította a kerékpárutat, ezzel is segítve
az iskolába járók életét és felújításra kerültek a járdák is, melyek szintén
biztonságosabbá teszik az intézménybe történő eljutást.

Kátyúzási munkálatok a város utcáin
Az elmúlt hetekben kátyúzási munkálatokat végeztek a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai.
A téli időszak beállta előtt különösen fontos a balesetek,
káresetek elkerülése érdekében az időjárás által is roncsolódott utak javítása.
A munkálatok megkezdését megelőzően felmérésre kerültek
azok a területek, ahol szükségessé vált a megrongálódott aszfalt
javítása. A felméréseket követően közel huszonöt helyszínen
végeztek kátyúzási munkálatokat, ezzel megszüntetve a
balesetveszélyes úthibákat, amelyek a mindennapi közlekedést
is akadályozzák.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Energetikai fejlesztések Felsőzsolcán
Megújul a konyha épülete

Elkezdődtek a Közétkeztetési konyha energetikai felújításának
kivitelezési munkái.
A Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül,
Felsőzsolca Város Önkormányzata 130 millió forint, százszázalékos
intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése”
című TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 azonosítószámú projekt
megvalósítására.
A projekt négy önkormányzati épület, GAMESZ irodaépület, GAMESZ műhely, Bárczay-kastély és a Közétkeztetési Konyha épületének energetikai fejlesztését teszi lehetővé.
Célja az energetikailag elavult, költséges üzemeltetés mellett
fenntartható épületek energiára fordítandó költségeinek jelentős
csökkentése, szem előtt tartva a racionális energiagazdálkodás
elősegítését is.
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Tájékoztatás – Kötelező a maszkviselés a polgármesteri hivatalban
A koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2021. november 10.
napjától visszavonásig a hivatal épületébe történő belépéskor kérik a
kihelyezett fertőtlenítő eszköz használatát, továbbá az orrot és szájat
folyamatosan elfedő maszk viselését - tájékoztat Dr. Bobkó Péter jegyző.

Pénzügy: 46/613-016, közterület-használat, településképi bejelentés, tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyintézés: 46/613-008,
anyakönyvi ügyintézés: 46/613-005, népességnyilvántartás, lakcímigazolási
ügyintézés: 46/613-010, lakossági bejelentések: 46/613-010.

A Polgármesteri Hivatal 2021. november 10. napjától személyes ügyfélfogadás során járványügyi védelmi intézkedéseket vezet be. Arra kérjük ügyfeleinket, hogy a romló járványügyi helyzet miatt a telefonos,
postai úton történő, vagy az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben:
Telefon: 46/613-000, E-mail: info@felsozsolcaph.hu, Cím: 3561 Felsőzsolca,
Szent István utca 20.

Ha a személyes jelenlét mégis elengedhetetlen, felhívjuk a Polgármesteri
Hivatal épületébe érkező ügyfelek figyelmét, hogy az épületben kötelező a
maszkviselés, belépéstől az ügyintézés teljes időtartama alatt, továbbá kérjük
és biztosítjuk a kéz fertőtlenítését.

Csak a legszükségesebb esetben válasszák a személyes ügyintézést,
az alábbi telefonszámokon történt telefonos egyeztetést követően:
Adó ügyintézés: 46/613-017, szociális ügyintézés: 46/613-009, 46/613010, kereskedelmi tevékenységgel (működési engedély, telepengedély)
kapcsolatos ügyintézés: 46/613-010, hagyatéki ügyintézés: 46/613-010.

Kérjük a Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfeleink megértését, türelmét,
a koronavírus járvány miatt hozott óvintézkedések betartását, a saját és a
mások egészsége védelmében.
Az intézmény látogatása során bevezetett szabályok betartásában köszönjük
az együttműködésüket. Az esetleges további intézkedésekről folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező
magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Ezekben segít az ÉRV Zrt. Fontos
a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelme, amely a belső hálózaton a felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának,
pótlásának teljes költségét a felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetők.
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük
az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az
ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A
helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál lássuk el megfelelő szigeteléssel, például hungarocellel, 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
gondoskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás, ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. Nem
csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek
az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli
hónapokra bezárjuk az ablakokat és ahol kell, kicseréljük a törött üveget.

Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk
meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.
Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem
folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség
folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói
vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor
ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.
Az ÉRV Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi
vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a
hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni 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 a szolgáltató munkatársai rendelkezésre állnak a nap
24 órájában egy ingyenesen hívható telefonszámon, a 06-80-22-42-42/
1-es mellékén, vagy a diszpecser@ervzrt.hu e-mailen.

Dr. Dudás Csilla háziorvos tájékoztatója a
Covid helyzetre vonatkozóan

Felhívás Felsőzsolca szépkorú
lakói számára

A Felsőzsolcai Egészségház háziorvosai kérik a kedves betegeket, hogy csak
előzetes telefonos vagy recepción keresztül történő bejelentkezéssel keressék fel háziorvosukat, a betegek rendelőben történő torlódásának elkerülése
érdekében. Az oltatlan pácienseknek javasolják az oltások mielőbbi felvételét, melyhez a regisztrációban segítenek a háziorvosi rendelőben. Javasolják,
hogy az oltás felvételéig kerüljék a tömeget, a maszk és a kézfertőtlenítő
használata csökkentheti a fertőződés esélyét.

„Megyek a vámra ügyemet intézni” - Sokak számára ismerős ez a
mondás. A lakosság körében olyan csodálatos nosztalgiaként
maradt meg ez a kijelentés, hogy a mai napig így használják.
Ennek felidézésére, az utókor számára szeretnék egy a vámházat jelző emléktáblát tervezni, és a pontos hely megjelöléséhez szükségem lenne korabeli
fotókra és adatokra.

A harmadik oltások beadása oltóponton történik. Időpont az EESZT-ben
foglalható, melyhez új regisztráció nem szükséges. A háziorvosi rendelőben segítenek az időpontfoglalásban, ha esetleg nem sikerülne önállóan.
Az oltópont orvosával közösen döntik el, hogy melyik legyen a harmadik
oltás. Ha köhög, náthás, lázas, ízeket, szagokat nem érez, mielőbb jelentkezzen
telefonon háziorvosánál. Az influenza oltások beadása folyamatos, és mindenki számára ingyenes. Háziorvosánál kérje az oltást!

Hol volt a Vámház? Mettől meddig működött? Mi volt a funkciója?
Minden információt köszönettel fogadok, a fényképeket természetesen vis�szaadom.
Elérhetőségem:
Spitzmüller Balázs
Tel: 06 46 383-803,06 20/559-0229;
E-mail: spitz41@t-online.hu
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Felsőzsolca
2021

Adventi Forgatag
Gyertyagyújtás a Hosök terén
November 28. vasárnap 16.00

1. Adventi gyertyagyújtás
- Szarka Tamás Felsőzsolca Város polgármesterének köszöntője
- Első adventi gyertya meggyújtása
- A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodás gyermekeinek műsora
- Ökumenikus ünnepi gondolatok

December 05. vasárnap 16.00
De

2. Adventi gyertyagyújtás - Mikulás a Hősök terén
- Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde óvodás gyermekeinek műsora
- Második adventi gyertya meggyújtása
- Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola növendékeinek műsora
- Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férr Népdalkör fellépése

December 12. vasárnap 16.00

3. Adventi gyertyagyújtás
- Karácsonyi kiállítás
- Harmadik adventi gyertya meggyújtása
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda növendékeinek műsora
- Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai
Tagintézményének növendékeinek műsora

December 19. vasárnap 16.00

4. Adventi gyertyagyújtás
- Szarka Tamás Felsőzsolca Város Polgármesterének ünnepi gondolatai
- Negyedik adventi gyertya meggyújtása
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanári énekkarának műsora
- Adventi vásár

Felsőzsolca
Város Önkormányzata

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

Önkormányzati fogadóórák
Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.
Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő:
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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