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Advent Felsőzsolcán
Karácsonyi játék
Felsőzsolcán!

Harmincöt év kitartó munkája a közigazgatásban – interjú
Dr. Kakas Zoltánnal.

Nagy sikerrel zárult a Felsőzsolca
Város Önkormányzata által meghírdetett kerékpáros rajzpályázat.

Karácsonyi játék Felsőzsolcán! Idén
is várjuk a Hősök terén készült karácsonyi hangulatú fotókat. Részletek a
harmadik oldalon!

5.oldal

2.oldal

3.oldal

HÍREK											 2. OLDAL

Címlapon
Az első gyertya meggyújtásával kezdetét vette az adventi időszak, mely
a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. A Szent András ünnepéhez legközelebb eső vasárnaptól Jézus Krisztus születésének napjáig, december 25-ig tart az adventi
karácsonyi előkészület.

polgármester

Kerékpáros rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat
Egy kerékpár volt a fődíj

A megépült kerékpárút kapcsán „Kerékpáros rajzpályázatot”
hirdetett az önkormányzat az óvodások körében, melyre a
kerékpározással kapcsolatos rajzokat várták.
A meghirdetett pályázatra tizenkilenc rajz érkezett. Ötletes és
szép rajzokat készítettek a gyerekek, melyek közül nehéz volt a
választás – mondta Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda vezetője.
A fődíjat – egy teljesen felszerelt kerékpárt – Hocza Benett nyerte,
melyet november végén adott át részére városunk polgármestere a Platthy Ida óvodában. A nyeremény átadása alkalmával az emléklapok is kiosztásra kerültek a résztvevő gyerekek
között, valamint megköszönték, hogy részt vettek a pályázaton.

Jó hírek a népdalkörök tájékáról
A Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör megtalálta új karnagyát Komár Krisztina személyében, melyről örömmel
tájékoztatta a népdalkörök sorsa iránt érdeklődő barátokat Várszeginé Kiss Katalin, a Rozmaring Népdalkör vezetője.
Tevékenykedésük folytonosságát Orosz László oszlopos taguk biztosította, aki az év utolsó fellépésének irányításával adta át feladatát
a fiatal, lelkes új karnagynak. Krisztinát szeretettel fogadták a dalostársak, szakértelméről, talpraesettségéről hamar bizonyságot kaptak. A korkülönbséget zökkenőmentesen hidalta át a közös szeretet
a népdalok iránt, ami neki szakterülete is. Bizalmat szavaztak neki,
és remélik innovatív, fiatalos ötleteivel, megújuló repertoárjukkal a
tavasz eljöttével a zsolcai közönség előtt is be tudnak mutatkozni.
Próbáikat a tervek szerint január közepétől, hétfőnként öt órától
tartják majd a Bárczay-Kastélyban, melyre minden korosztályt
szeretettel várnak.
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Elmaradt a Városi Adventi Koncert
Idén rendhagyó módon a Hősök terén csendültek volna fel a
karácsonyi dalok december 12-én Szécsi Viktória és Vízi Viktor
előadásában, azonban a már hagyománnyá vált városi adventi
koncertet idén a kedvezőtlen időjárás miatt sajnos nem tudta
megrendezni Felsőzsolca Város Önkormányzata.
A Harmadik adventi gyertya meggyújtása alkalmából szervezett
rendezvényen a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú
Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézménye mellett Szécsi Viktória és Vízi Viktor varázsoltak volna karácsonyi hangulatot a térre.
Szintén erre a délutánra Danyluk Emil fotókiállításával is készültek a szervezők, ám a viharos szél nem tette lehetővé a szabadtéri program megtartását, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztást adott ki, a 90 km/h fölötti széllökések
miatt.
A harmadik gyertyát Szarka Tamás polgármester gyújtotta meg a
szeles időjárás ellenére kilátogatók körében.

Támogatás az egyházaknak

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Felsőzsolcán működő három felekezeti egyház részére egyházanként 250.000, - Ft összegű támogatást biztosít.
A testület elé terjesztett javaslatának elfogadását városunk
polgármestere
tekintettel
az
egyházak
járvány
miatt elmaradt bevételei okozta nehézség miatt kérte.
Az indoklásában szerepelt, hogy az önkormányzat által szervezett
rendezvényeken rendszeresen közreműködnek a város szerves
részét képező történelmi egyházak felekezeti vezetői, így emelve
az események színvonalát.

A központi
konyha idén is
zárva tart
az ünnepek
alatt

Karácsonyi játék Felsőzsolcán!
Játssz velünk Felsőzsolca város közösségi oldalán és nyerj ajándékcsomagot!
Nyeremény játék keretében várjuk az adventi időszakban Hősök terén készült képeket
2021. december 22. és 2022. január 2. között a közösségi oldalunknak küldött
messenger üzenetben.
facebook.com/Felsozsolca.ph

A központi konyha 2021.
december 24-től 2022.
január 02-ig tart zárva –
tájékoztat a Felsőzsolcai
GAMESZ.
Az ünnepek után, 2022.
január 03-tól ismét szeretettel várnak mindenkit.
Az aktuális étlapokat
keressék weboldalunkon
az „ÉTLAPOK” menüpont
alatt!
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Az év legszebb virágoskertje és balkonja

Idén is szebbnél szebb kertekkel és balkonokkal neveztek a lakosok
Ebben az évben több mint háromszorosára nőtt a beküldött fotók száma, amelyekből kiválasztották az év legszebb virágoskertjét és virágos balkonját.
Ez is mutatja a lakosság növekvő érdeklődését a Felsőzsolca Város Önkormányzata által hirdetett legszebb
virágos kert pályázat iránt. A nyerteseket idén is szakmai
zsűri választotta ki. A díjazottak az elismerő okleveleket
és ajándékutalványokat, valamint a legszebb kertet és
balkont jelző táblákat a polgármesteri hivatal dísztermében vehették át.
A városban folyamatosan zajló virágosítási munkálatok,
faültetési programok mind azt a célt szolgálják, hogy Felsőzsolca valóban virágos város legyen.
A virágos kert kategóriában a harmadik helyezett Baranyi
Györgyné, második Barnóczki Lászlóné, míg első helyezett és idén a Legszebb Virágoskert - cím birtokosa Szabó-Hegedűs Judit lett.
A legszebb virágos balkon kategóriában harmadik
helyezett Lovász Gergelyné, második Papp Bertalanné, az
első helyezett pedig Tóth Angelika lett, a képen látható
meseszép virágaival idén a Legszebb Virágos balkon címet
is megnyerte.

Elhurcoltak emléknapja

Az 1944-ben málenkij robotra elvitt felsőzsolcaiakra emlékeztek november végén
Az esős időjárás nem kedvezett a technikai feltételeknek, így a Felsőzsolcáról elhurcoltak emlékére, a Kegyeleti Parkban tervezett
városi megemlékezés elmaradt.
A mintegy 200 felsőzsolcairól, akiket 1944 novemberében „kis
munkára”, málenkij robotra vittek a Vörös Hadsereg katonái, a
közülük hazatérőkről, akik lelkileg és testileg megtörten érkeztek,
egyénileg elhelyezett koszorúival emlékezett Felsőzsolca Város
Önkormányzata és a lakosság az elhurcoltak emlékművénél.

Találkozhattunk

A Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezetének beszámolója
Vendégünk volt Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Kurek Fanni a
megyei Vöröskereszt mentőtisztje, aki az újraélesztés fontosságáról tartott előadást. Laták Kamilla B.-A.-Z. megyei koordinátor önkéntesei pedig baleset szimulációs bemutatót tartottak, és Győrfi Pál közvetítette és elemezte a bemutatón
látottakat.
Beszélt a jelenlegi pandémiás helyzetről, az oltás fontosságáról, a mentősök
életéről, munkájáról és családjáról. Fiataljaink érdeklődéssel fogadták, hárman is
jelentkeztek, hogy ők mentősök szeretnének lenni. Alapszervezetünk megemlékezett a településünkön koronavírusban elhunyt embertársainkról mécsesekkel,
emlékdallal. Verset mondott R. Kárpáti Péter színész. Az estét Hevesi Tamás énekes zenei műsorával zártuk. Minden résztvevőnek almát kínáltunk ajándékba. A
rendezvényt a szigorú szabályok betartása mellett, limitált létszámmal tartottuk
meg. Alapszervezetünk és Laták Kamilla megyei koordinátor önkénteseivel gazdagítva együtt valósítottuk meg ezt az eseményt.

INTERJÚ
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Harmincöt év kitartó munkája a közigazgatásban
interjú Dr. Kakas Zoltánnal

Miskolci Tejipari vállalatnak, később a
Miskolci Városi Tanács munkatársa volt,
Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának
adó osztályát, később a Kazincbarcikai
Polgármesteri Hivatal adócsoportját vezette. Mely munkájára emlékszik vissza
legszívesebben, mire a legbüszkébb?
Úgy érzem, életem mindegyik szakaszát
szívesen idézem fel, a közelebbi volt tejipari kollégákkal a mai napig tartom a
kapcsolatot. A régi idők emlékei egyébként is mindig megszépülnek, de úgy
gondolom, aki nem fordít hátat a munkának, legyen az bárminemű, annak
sosem lesz olyan érzése, hogy a munkája kellemetlen vagy terhes. Büszkeségeim egyike a miskolci adó osztály,
ahol hatvan beosztott kollégával dolgoztam együtt, úgy érzem, sikeresen.

Ön a Berzeviczy Gergely Vendéglátóipari
Szakközépiskolában érettségizett, majd
a Miskolci Egyetem Állami- és Jogtudományi karán jogászként diplomázott. Ez
érdekes váltásnak tűnik, miért választotta a Vendéglátóipari szakmát, hogyan
lett mégis inkább jogász. Mesélne nekünk erről?
1982-ben érettségiztem a vendéglátóipari szakon, amely szakma azokban az időkben élte mélyrepülését.
Nem igazán volt vonzó számomra abban a környezetben kezdőként elhelyezkedni, a továbbtanulásra pedig
akkoriban kevés lehetőség adódott. Aktív
sportolóként akkori edzőm segítségével
a közelünkben működő tejipari vállalat
alkalmazottjaként helyezkedtem el, így
tudtam a délutáni edzésekre eljárni.
A sorkatonai szolgálat teljesítését követően 1986 évvégén egy kosárlabdás
csapattársam ajánlására kerültem a
Miskolc M.J. Városi Tanács egyik szervéhez, ahol megkezdődött a jogszabályokkal való szorosabb ismerkedés. Az
évek során egyre jobban megtetszett
ez a pálya, ambícióim 2000-re jutottak el odáig, hogy felvételt nyertem a
Miskolci Egyetem Jogi Karára. Levelező
szakon - munka mellett - 2005-ben, 41
évesen szereztem diplomát. Azóta kamatoztatom az ott szerzett ismereteket,
amelyek életpályám alakulásában is fontos szerepet játszottak.
Immár harmincöt éve dolgozik a közigazgtásban, pályája során dolgozott a

Teljesítmény-mutatóink az ország legjobb
három megyei jogú városa közé rangsoroltak bennünket. Büszkeségemként említhetem Kazincbarcikát is, ahol a rutin
és a tapasztalat alakította kis csoportunk
munkáját, és ahol arra is lehetőségem
nyílt, hogy a jelenlegi helyén működő
irodánk berendezésének tervezésében is
munkálkodhattam.
Jelenleg Hatósági Osztályvezetőként
tevékenykedik, mesélne nekünk egy kicsit a munkájáról?
Közigazgatási pályafutásom és feladataim 2020. márciusáig kimondottan a helyi
adókhoz, az adóhatósági tevékenységhez
kötődtek, ami az utolsó években megvallom, kissé rutinszerűvé vált számomra.
Hatósági osztályvezetőként - bár még
nem szakadtam el teljesen az adóktól
sem - teljesen megváltozott a feladatköröm, újabb és újabb kihívásokkal kell
szembe néznem.
Ebben a pozícióban számtalan feladat
ellátását kell biztosítani hat-hét munkatárssal. A településképvédelemtől kezdve
az ipari, kereskedelmi engedélyek kiadásán át a szociális és egyes gyámügyi feladatok ellátása, a rendészet feladatainak
koordinálása mellett, a hivatal belső iratkezelési tevékenysége is e körbe tartozik.
Az új munkakör új kihívásai újra lendületet adtak munkakedvemnek, amelyek a
még hátralévő éveimre szükséges kitartásomat serkentik. Beosztásom révén - a
háttérben - egy kicsit az egész város életének része lettem, jó érzéssel tölt el, ha
segíteni tudunk egy-egy probléma megoldásában.

Füzesabonyban született, de az élet
Felsőzsolcára vezette. Mióta él a városban? Miért pont Felsőzsolca? Van esetleg személyes kötődése?
Füzesabony szó szerint egy „állomás” az
életemben, ugyanis szüleim Miskolcon
éltek, és én egy Budapestre tartó
utazást megszakítva születtem a városban.
Feleségemmel is Miskolcon éltünk, és sokáig vágytunk egy csendes családi házra,
kis kerttel, nyugalommal. Sok-sok felkeresett közeli település és megtekintett
ingatlan után 2007-ben költöztünk Felsőzsolcára, amelynek az összképe összehasonlíthatatlan volt más városok, községek
miliőjével. Korábban csak vendégségben
jártunk itt néhányszor, egyéb kötődésünk
nem volt azelőtt.
Hogyan látja Felsőzsolcát, szeret itt élni?
A házunk egy viszonylag csendes, nem
forgalmas környezetben helyezkedik el,
az utcabeliek is rokonszenves emberek,
számos barátság is ide köt már, egyszóval szeretünk itt élni. A közösségi élet
az utóbbi években kezdett felpezsdülni a városban, igyekszünk minél több
rendezvényen részt venni, amelyek
felváltják a hétköznapok egyhangúságát.
Mivel tölti a szabadidejét? Van valami
hobbija? Mesélne nekünk a családjáról?
A szabadidő relatív fogalom, a ház
körüli munkát lehet szabadidő eltöltésnek
is tekinteni, de a szó szoros értelmében
valamely külön hobbinak nem hódolok.
Szeretem a krimiket filmen és könyvben egyaránt. Ha bárki otthon
keres, valószínűleg a konyhában vagyok, mert „Berzés” múltam folytán főzni-sütni is szeretek. Korábban
baráti körben némi sportra - foci, tenisz is jutott erő, de az elkopott porcikák már
egyre kevesebbszer engednek pályára
lépni.
Kedves feleségem a miskolci polgármesteri hivatalban dolgozik, s ha megemlíthetem, ő jövőre ünnepli a közigaztásban
töltött 35. évét. Pályáink egyszer régen
keresztezték egymást, így lett egy szimpla munkakapcsolatból egymás iránti örök
hűség. Kislányunk Lilla tavasszal fog érettségizni a Földesben, jó tanuló, büszkék
vagyunk rá.
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A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az Adventi Forgatagot
Közös adventi gyertyagyújtás a Hősök terén

ellenére is nagyon sokan kilátogattak a térre, ahol a műsort követően
forralt borral, teával és mézeskaláccsal láttak vendégül mindenkit.
A tér és a körülötte lévő terület idén is új dekorációs elemekkel
bővült. Egy teljesen egyedi Betlehem és egy fényszökőkút is hozzájárul
az ünnepre hangolódáshoz, tudtuk meg Szarka Tamás polgármestertől. Az adventi sétányt most is a helyi óvodák csoportjai által feldíszített
karácsonyfák alkotják és idén a gyerekek is díszíthetik a Hősök terén álló
tíz méter magas ezüstfenyőt, melyet a Kovács család adományozott a
városnak és a Gobal Kertransz Kft. szállított a helyszínre. A gyerekek és
felnőttek díszeik mellett elhelyezhették a fán a kívánságaikat is levél, vagy
rajz formájában. A polgármester bízik abban, hogy ezzel is új hagyományt
teremtenek a városban.

Az ünnepi fényeket az első vasárnapon 16 órakor kapcsolták fel, beszédet mondott Szarka Tamás polgármester, majd Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő asszonnyal közösen meggyújtották az első
gyertyát a város adventi koszorúján. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda adventi műsora után a történelmi egyházak képviselői adták
át ünnepi gondolataikat és lelki útravalóikat a várakozás időszakára.
Az Adventi Forgatag első közös gyertyagyújtáskor a zuhogó eső

Advent második vasárnapján, amikor a reményt szimbolizáló gyertyát
meggyújtotta városunk polgármestere az adventi koszorún, a Mikulás
is eljött. Ezt követően a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
Felsőzsolcai Tagintézményének műsora, a Szent István Katolikus Általános
Iskola diákjainak szavalata, valamint a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör karácsonyi dalcsokra költöztetett melegséget a téren
lévők szívébe. A Mikulás mesés környezetben hallgatta meg a gyerekek
verseit, dalait és adta át ajándékaikat. A közös fotók készítése után útra
is kelt, hogy gyerekek milliói arcára varázsoljon mosolyt a csizmájukba
rejtett ajándékokkal.

Adventi készülődés a reformátusoknál
Alexa Gábor lelkipásztor összefoglalója

A karácsonyt megelőző negyedik vasárnappal kezdődött az adventi időszak, melyben az Úr eljövetelét várjuk mi keresztyének, hiszen a szó
eljövetelt jelent. Az Úr eljövetelét várjuk az első karácsonyon személyes életünkbe, eljövetelét értünk földi életutunk végén és eljövetelét a
végidőkben majd a mennyből, ahol Jézusunk most is él és uralkodik. Gyakran halljuk tévesen, hogy az advent várakozást jelent, pedig a várakozás
csak következménye az ő biztos eljövetelének. Mi pedig nem tétlenül várakozunk, hanem aktívan, ebben az évben a tavalyihoz képest kicsit szabadban készülve külső- és belsőképpen.
Advent első vasárnapja idén azért is különleges volt számunkra, mert
ekkor vehettük első alkalommal használatba az 1948 után most megjelent
új Református Énekeskönyvet. Azóta már több új énekkel is megismerkedhetett gyülekezetünk, ugyanakkor öröm volt, hogy a város fenyőfájánál is
újból lehetett együtt ünnepelni ezen a napon óvodásokkal és szüleikkel,
városi intézmények vezetőivel, képviselőkkel, a testvérfelekezetek tagjaival. Advent harmadik vasárnapján a Kazinczy Refi diákjai ünnepi szolgálattal érkeztek a templomba, ahogyan az iskola küldöttsége járt Alsózsolcán
és Hernádkakon is. Az utolsó adventi vasárnap, ha az Úr akarja és élünk,
újra ökumenikus közösségben lehetünk együtt a Hősök tere gyönyörű
koszorújánál.
Gyülekezetünk tagjaival együtt ebben az időszakban kiváltképpen is
figyelünk az elesett, bajban lévő emberekre. Minden évben, csatlakozva a
Magyar Református Szeretetszolgálat szeretetdoboz akciójához tartós
élelmiszert és tisztító/tisztálkodási szert gyűjtünk mind a templomban,
mind a református iskolában, hogy az ünnepen, de talán még inkább a
számukra legszűkösebb január és február hónapban, lehetőség szerint
a legrászorultabbak se maradjanak élelem híján. Persze nem feledhetjük, hogy nem csak adunk, hanem kaptunk is az adventi időben, hiszen
a képviselő-testület döntéséről polgármester úr tájékoztatott, miszerint
mindhárom felekezet a járványhelyzet okozta nehézségek kompenzálásaként önkormányzati támogatásban részesül. Ezt szeretettel köszönjük,
hiszen nagy segítség ez akkor, amikor az istentiszteletek ebben az évben is
szüneteltek a tavaszi járványhullám idején. Hisszük, az önkormányzatnak
valódi tapasztalata, hogy nem csak kapni öröm, de önzetlenül adni is.

A gyülekezetünk Magvetők gyermek- és ifjúsági csapata is készülődik már
november elejétől, hiszen december 24-én a szentesti istentiszteleten ők
is szolgálni szeretnének hitvallást téve az értünk emberré lett Jézusról,
drága Megváltónkról verssel, énekkel, sőt mozgással.
Ez a sok készület, a szolgálatok, a jócselekedetek tudjuk, akkor nem
lesznek hiábavalóvá, ha e programok által még inkább valóság lesz
sokak számára, hogy Isten szereti a bűnbe jutott embert ma is, és
a Szabadítót, Jézust hozzájuk is elküldötte. A gyülekezet közössége
nevében kívánunk minden Olvasónak áldott karácsonyt, melyben az Úr
adventje-eljövetele személyes tapasztalattá válik, és kívánunk olyan
boldog új évet, ahol Isten gondviselő kegyelme továbbra is velük marad!
Ünnepi istentiszteleti rend a felsőzsolcai református templomban:
December 22-én és 23-án 17.30-tól bűnbánati istentisztelet
December 24-én 16.00-tól szentesti istentisztelet Magvetők szolgálatával
December 25-én karácsony első napján 9.00-tól úrvacsorás istentisztelet
December 26-án karácsony másod napján 9.00-tól istentisztelet
December 31-én óévi hálaadó istentisztelet 17.30-tól
Január 1-jén 9.00-tól újévi istentisztelet
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Karácsony a Felsőzsolcai Római katolikus templomban
Deli Lajos plébános üzenete
Tisztelt Felsőzsolcai Lakosok!
A tavalyi nehéz karácsonyi készület és ünnep után joggal reménykedtünk abban, hogy az idén már nem kell elzárkózva és félelemben
élve várni és ünnepelni karácsony ünnepét. Mégis, ma is folytatódik a
félelem a betegségtől, a vírustól, s az egyedülléttől az ünnepen. Továbbra is féltjük önmagunkat és szeretteinket, egyben azonban biztosak
lehetünk, a Fölöttünk levő ma is szeret bennünket, s Fia elküldésével,
tanúságot tesz arról, hogy ma is fontosnak tart minket.
Ez a karácsony, bármit is hoz számunkra, arról biztosít minket, hogy
Velünk az Isten, s Ő azt szeretné, ha mi is megértenénk az Ő közeledését, s válaszolnánk rá. Akkor biztos, hogy nyugodt és boldog karácsonyunk, ünnepünk lesz!
Várom Önöket Karácsony éjszakáján, éjfélkor az ünnepi misére,
Karácsony napján délelőtt tíz órakor, Karácsony másodnapján és
vasárnap, Szent Család ünnepén ugyancsak tíz órakor. Szilveszter napján este hat órakor tartjuk a hálaadást, és Újév napján tíz órakor lesz
az ünnepi szentmise templomunkban, amennyiben a vírus helyzet
miatt nem kell módosítani.
Szeretettel kívánok minden Felsőzsolcai Lakosnak kegyelmekben
gazdag karácsonyi ünnepet, s Isten áldásával kísért boldog újesztendőt!

Idén is ajándékkal kedveskedik az önkormányzat a hatvanöt
éven felüli lakosok számára
Az ebéd átvételére csak a megjelölt időpontokban van lehetőség! A járványügyi helyzetre való tekintettel, az átvételt igazoló
aláírás helyett, lakcímkártya felmutatása szükséges az átvételhez.
Arra kérnek minden hatvanöt éven felüli lakost, hogy azt elérhető helyre előkészíteni szíveskedjenek az átvétel elősegítése
érdekében.
A kiszállítás időpontja utcák szerint:
2021 december 16. csütörtök

Az adventi időszakban ajándékkal kedveskedik a hatvanöt éven
felüli lakosok számára az önkormányzat, ezzel is hozzájárulva az
ünnep hangulatához – tájékoztat Szarka Tamás polgármester.
A tavalyi évhez hasonlóan a karácsony közeledtével, advent
idején meleg étellel támogatjuk az időseinket. A Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival közösen, ünnepi ebéddel ajándékozzuk meg a 65. életévüket betöltött felsőzsolcai lakosainkat advent negyedik vasárnapja előtt.
Az ebédet 2021. december 16-án és 17-én, tíz órától szállítjuk
ki az 1200 fő jogosult részére, akik Felsőzsolcán állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Akác u., Almáskert u., Arany J. u., Állomás u., Árpád fejedelem
u., Balassi u., Barackos u., Bartók Béla u., Bem J. u., Berzsenyi
D. u., Bocskai u., Bodzás u., Deák F. u., Kastély u., Kavicsbánya
u., Kenderföld u., Kertekalja u., Kodály Z. u., Kossuth u., Kőrösi
Cs. S. u., Mocsár u., Móricz Zs. u., Ovit állomás telep, Rétföld u.,
Rózsa u., Széchenyi u., Táncsics M. u., Toldi M. u., Vörösmarty
M. u., Zöldfa u., Zrinyi M. u.
2021 december 17. péntek
Ady E. u., Béke u., Bólyai J. u., Dózsa Gy. u., Dragonov tanya,
Eperjesi u., Gózon L. u., Görgei u., Hősök tere, Hunyadi J. u.,
Jókai u., József A u., Kassai u., Kazinczy u., Kölcsey F. u., Mátyás
K. u., Mártírok útja, Mester u., Mikszáth K. u., Muzsinszki u.,
Nagyszilvás u., Ongai u., Park u., Petőfi u., Radnóti M. u., Rákóczi u., Sajó u., Sport u., Szent István u., Szent L. u.
Jó egészséget, áldott, szeretetben töltött, békés karácsonyt
kívánunk mindannyiuknak!
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Advent az óvodánkban

Mag Zsolt Sándorné óvodavezető írása

Az adventi időszak az év legszebb időszaka, amit áthat a várakozás és a készülődés. Az ünnepi készülődésbe azonban nem
csak az tartozik bele, hogy kitakarítjuk a házat, finom ételeket
főzünk, ajándékot veszünk. A lelkünket is ünnepi díszbe kell öltöztetnünk, az ünnepet elsődlegesen belsőnkben kell megélnünk, magunkévá tennünk az ünnep meghittségét.
Mi is, itt az óvodában várakozással telve készültünk a decemberre, mely a legmeghitteb napokat hozza el hozzánk minden
évben. Az adventi koszorún hétről-hétre meggyújtjuk a gyertyákat, az óvodát adventi díszbe öltöztetjük. Minden csoport
apraja-nagyja átéli a várakozás örömét, miközben folyik az
ünnepi készülődés.

Az ünnepi időszak első állomása a Mikulásvárás. December
3-án a Krisztina óvodába, december 6-án pedig a Park utcai
óvodába látogatott el a „nagyszakállú”. A gyermekek nagy
örömmel és izgalommal várták az érkezését.
Versekkel, dalokkal készültek, melyet elő is adtak, cserébe pedig
mindenki egy finomságokkal teli csomag boldog tulajdonosa
lett. A Mikulást integetve útnak engedtük remélve, hogy jövőre
ismét ellátogat hozzánk.
Megszokott óvodai életünket, az évek során kialakított
gyakorlatainkat,
hagyományainkat
jelentősen
átalakította a kialakult járványhelyzet. Sajnos így idén, a tavalyi
évhez hasonlóan, zárt ajtók mögött ünnepeljük az adventi napokat. A világ zaját kizárva törekszünk arra, hogy a nehézségek
ellenére is ünneplőbe tudjuk öltöztetni kis csemetéink lelkét.
Minden csoportban nagy örömmel készülődnek mind a gyermekek, mind a felnőttek.
Az óvoda épületét körbe lengi a karácsony jellegzetes illata.
A fenyőág, a narancs, a fahéj mellett mézeskalácsillat is terjeng
a levegőben, hiszen több csoportban is sül a finom karácsonyi
sütemény. Közösen éneklünk, mondókázunk, tevékenykedünk,
miközben hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk és családias,
meghitt ünnepet teremthetünk óvodánkban.
A decembert talán nem véletlenül hívják az „Álom havának”,
hiszen a gyermekek számára egyfajta varázslatot és az áhított
ajándékokról szóló álmodozást is magában foglalja. Talán ezért
is áll a szívükhöz oly közel.
Magam és a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda nevében
kívánom mindenkinek, hogy a december az álom hónapja
legyen!
Meghitt, békés ünnepeket mindenkinek!
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Közmeghallgatást tartott Felsőzsolca Város Önkormányzata

December elsején tartották meg a közmeghallgatást a Rendezvények Házában
irányult, miszerint „az önkormányzat, hogyan kívánja megoldani az ott élő idősek bevásárlását a bolt hiányában.” – Ugyan
az önkormányzatnak sem hatásköre, sem illetékessége nincs
az üzletek, kereskedelmi egységek kialakítására vonatkozóan,
abban viszont segíti a lakosságot, hogy az idősek részére történő
bevásárlásban – ahol szükséges és másképpen nem megoldható – a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai
készséggel állnak rendelkezésre, ahogyan eddig is.

Első napirendi pontként a jelenlévők meghallgathatták Szarka
Tamás polgármester tájékoztatóját, melyben az elmúlt időszakot összegezte és beszámolt a következő időszak feladatairól,
fejlesztéseiről, terveiről.
A tájékoztatót követően a polgármester megválaszolta az előzetesen írásban beérkezett lakossági kérdéseket. Ez alkalommal három megkeresés érkezett az önkormányzathoz: A Kertekalja utca csapadékvíz elvezetésének problémája, melyre a
következő csapadékvíz elvezetés fejlesztésre kiírt pályázatok
jelenthetnek megoldást.
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület részéről kérdésként hangzott el, hogy „Milyen fejlesztési elképzelései vannak az önkormányzatnak?” – A honlapon megtalálható a képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Program, a Rendezési Terv, az
arculati kézikönyv és a Helyi Esélyegyenlőségi Terv is, melyek
tartalmazzák a fejlesztésekre vonatkozó információkat. Érdeklődtek továbbá az önkormányzat zöld programjáról, közösségfejlesztési elképzeléseiről, városközpont kialakítási tervéről. –
A zöld programmal kapcsolatosan tájékoztatást kaptak a „100
db fát Felsőzsolcára” polgármesteri fásítási programról, mely
rövid idő alatt teljesítette a meghatározott darabszámot és azóta is bővül, hiszen ez évben is több mint ötven darab fa került
elültetésre a város különböző területein. A zöldfelületek megőrzése mellett, annak növelése is célja az önkormányzatnak az
élhető város kialakítása során.
Rendezvényekkel kapcsolatos észrevételük, mely szerint „a
lakossághoz nem minden formában jut el az információ” –
az önkormányzat által ismert probléma. Ennek megoldásán
folyamatosan dolgoznak, és az önkormányzat rendelkezésére
álló platformokon /weboldal, hivatalos facebook oldal, Zsolcai
Hírmondó, ZsolcaTV, továbbá a városban és intézményekben
kihelyezett plakátok/ folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
A rendezvények látogatottsága is igazolja a kellő tájékoztatást,
hiszen a Családi Forgatag, vagy az Alma Feszt is „teltházas”
rendezvények voltak a járványügyi szabályok betartása mellett.
A harmadik kérdés a Kassai utcai Unió Coop bezárásából
kialakult környékbeli lakosokra vonatkozó problémára

Ezután a Felsőzsolcán élők tehették fel kérdéseiket. Az első
hozzászóló kérte a testület tagjait, hogy számoljanak be az
elmúlt évben végzett személyes tevékenységükre vonatkozóan, megköszönte az önkormányzat által a Férfi népdalkör
részére nyújtott támogatást, de szó esett a lokálpatriotizmus
fejlesztéséről, a város szépítésének tervszerű végzéséről és
a Sajó-part fejlesztéséről a vízi sportokat kiemelve, továbbá
kérte az értelmiséggel történő kiemelt foglalkozást, a járdák,
utak, kerékpárút felújításának, bővítésének folytatását.
Szarka Tamás polgármester megerősítette, hogy az elkezdődött fejlesztéseket folytatni kívánják. Elmondta, hogy a felhívások, pályázatok útján folyamatos a tehetséggondozás a
városban, a lokálpatriotizmus kapcsán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a városban működő lokálpatrióta kör szervezeti
formában folytatja tovább tevékenységét, így ugyanis még
többet tehetnek a városért.
A Sajó-part fejlesztésével kapcsolatos felvetésre Dr. Pásztor
Tünde képviselő asszony reagált. Elmondta, hogy ezen területek fejlesztésére csak a tulajdonosi helyzet tisztázása, valamint
a tulajdonosok hozzájárulása után van lehetőség, azonban
azzal is tisztában kell lenni, hogy ez nem egyszerű feladat
mivel nem önkormányzati területről van szó. Azon felül, hogy a
jelentős rész állami terület ártéri jellegéből kifolyólag, szintén
jelentős mértékben magántulajdonosok tulajdonát is képezi.
Ezt követően polgármester úr tájékoztatást adott a Kassai
utcán kialakításra kerülő gyalogátkelőről, melynek terveztetése megkezdődött, és az utcában gondot okozó gyorshajtással
kapcsolatos intézkedések elindításáról is beszámolt. Megtudtuk, hogy a Petőfi utca és Nagyszilvás utca közötti járdaszakasz
rendbetételét pályázati forrásból kívánja megvalósítani az
önkormányzat.
A második hozzászóló a posta valószínűsíthető munkaerőproblémáját vetette fel, mivel nem teljes létszámmal látják el
a feladataikat, így a postára érkezők az utcán, hosszú sorokban
várják, hogy elintézhessék ügyeiket, valamint a Kegyeleti Park
fejlesztésére vonatkozóan kérte padok kihelyezését.
A felvetett témákban Szarka Tamás polgármester a posta
részére történő jelzésről és az ügyben történő előrelépés
kéréséről biztosította a lakosságot, a padok kihelyezését pedig
– a temető mintájára – a Felsőzsolcai GAMESZ által kívánják
elvégezni.
A közmeghallgatás zárásaként felhívta a figyelmet a fogadóórák tartására és arra, hogy kérdéseikkel, javaslataikkal
keressék az önkormányzatot bizalommal, majd mindenkinek
áldott adventi készülődést kívánt.
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2022-es szabadság naptár
Bár az évből még van néhány nap hátra, a következő évet
tervezők részére mutatjuk a 2022-es szabadság naptárat. Mikor
nem kell menni dolgozni és mikor tervezhetünk pihenőnappal?
Mikor lesznek munkaszüneti napok és háromnapos hétvégék?
Naptárunkból kiderül.
Január 1. szombat, újév napja, munkaszüneti nap.
Március 14. hétfő, pihenőnap, Március 15. kedd, nemzeti
ünnep, itt 4 napos hosszú hétvége lesz.
Március 26. szombat, munkanap, áthelyezett munkanap.
Április 15. péntek, nagypéntek, Április 18. húsvét hétfő - itt 4
napos hosszú hétvége lesz.

Május 1. vasárnap, a munka ünnepe, munkaszüneti nap.
Június 6. hétfő, pünkösd - 3 napos hétvége lesz.
Augusztus 20. szombat, az államalapítás ünnepe, munkaszüneti nap.
Október 15. szombat, munkanap, áthelyezett munkanap.
Október 23. vasárnap, az 56-os forradalom ünnepe, munkaszüneti nap.
Október 31. hétfő, pihenőnap, november 1. kedd, mindenszentek - 4 napos hétvége lesz.
December 24. szombat szenteste, december 25. vasárnap,
december 26. hétfő, karácsony - 3 napos hétvége lesz.
Január 1. vasárnap, újév, munkaszüneti nap.

VISSZADO-nyomtatvány

2021. december 31-ig nyilatkozhat az adó-visszatérítéshez
Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek,
visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó,
ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a kifizetők és más adatszolgáltatásra kötelezett szervek adatszolgáltatása, valamint a
magánszemélyek nyilatkozata szerint rendelkezésre álló adatok alapján 2022. február 15-ig teljesíti a jogszabály szerinti
kiutalási kötelezettségét.
Mire szolgál a VISSZADO?
A VISSZADO benyújtásával lehet nyilatkozni a jogosultságról
az adó-visszatérítésre és a kiutaláshoz szükséges adatokról
(belföldi bankszámlaszám vagy postai cím).
Ki jogosult adó-visszatérítésre?
Az, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult
és 2021-ben összevont adóalapba tartozó vagy ekho szerint
adózó jövedelmet szerzett vagy bejelentett kisadózó.
Kinek nem kell nyilatkoznia?
Aki családi pótlékot kap, nem kell nyilatkoznia, mert az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a kiutaláshoz szükséges adatokat.
Kinek kell nyilatkoznia?
Azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV
rendelkezésére ahhoz, hogy 2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.
Meddig lehet nyilatkozni?
A VISSZADO-t 2021. december 31-ig lehet beküldeni.
Hogyan lehet benyújtani a VISSZADO-nyilatkozatot?
A legegyszerűbb, online benyújtás - A NAV által ismert adatokkal előre kitöltött VISSZADO a NAV honlapján az Szja-visszatérítés rovatból (https://szjavissza.hu), a Nyilatkozat gombra

kattintva, ügyfélkapus azonosítással érhető el.
Amennyiben valakinek ügyfélkapu regisztráció szükséges, azt
személyesen bármely regisztrációs szervnél, a területileg illetékes kormányablakban, vagy elektronikusan a 2016. január
1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában kezdeményezheti a https://ugyfelkapu.gov.
hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.
A VISSZADO papíron is kitölthető, postán és személyesen is
benyújtható. A VISSZADO letölthető és kinyomtatható a NAV
honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. A kitöltéshez és beküldéshez használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is.
Mivel jár a benyújtási határidő elmulasztása?
A NAV nem utalja ki az adó-visszatérítést előlegként 2022.
február 15-ig, ha a magánszemély az év végéig nem nyilatkozik, és ezért a NAV nem ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor a jogosult a 21SZJA adóbevallásában igényelheti
az adó-visszatérítést 2022. május 20-ig.
Az adó-visszatérítésről további információk a https://szjavissza.hu oldalon érhetők el.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Magyar Kultúra Napja
2022

A Felsőzsolcai Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Tisztelettel meghívja Önt a Magyar Kultúra Napja alkalmából
2022. január 21-én, 17 órakor tartandó rendezvényére.
„Impressziók, tájélmények” – Törő Irén festőművész kiállításának
megnyitása.
Köszöntőt mond: Szarka Tamás Felsőzsolca város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Goda Gertrúd művészettörténész
Nemzeti Színház művésze kedvenc verseiből ad elő.
Lajos András, a Miskolci Nem
Közreműködik: a Festive Brass Rézfúvós Együttes
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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.

IMPRESSZUM
Szerkesztőség:
Felsőzsolca, Szent István
u. 20.
Tel.: (46) 613 000
A kiadványt szerkesztette:
Vincze Ágnes

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikathirdetéseiket az alábbi
e-mail címre várjuk:
vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu
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