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

Hogyan épült a családi vállalko-
zásból nemzetközi cég? – interjú  
Harsányi Zsolttal, az AXIÁL Kft. tulaj-
donos - ügyvezetőjével.

5.oldal 2.oldal 3.oldal

Átadta új telephelyét az AXIÁL Kft.  
A beruházás során műhelyterület,  
főépület eladótérrel, gépbemutató  
terület és mosó került kiépítésre. 
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Karácsonyi játék 
Felsőzsolcán! 

Mikulás a városházán



Címlapon
A Mikulás idén két napon át tartott fogadóórát a gyerekeknek. Kicsik és 
nagyok egyaránt izgatottan várták a Télapó látogatását. A gyerekek ver-
sekkel, dalokkal készültek, melyeket előadtak a Mikulás nagy örömére. 
Az ünnepi előadásokat követően a Mikulás átadta ajándékait, majd a 
szánján visszatért az Északi-sarkra.

HÍREK              2. OLDAL

Felsőzsolca Város Önkormányzata a felsőzsolcai történelmi egyhá-
zakkal összefogva a korláthelmeci testvértelepülés egyházközsége 
részére egy Honda típusú aggregátort adományozott. 

A három felekezet és az önkormányzat közös adománya az új eszköz, 
mely a parókián és a templomban fogja biztosítani az áramellátást. 

Felsőzsolca Város polgármestere Tóth Éva elöljáró asszonnyal egyez-
tetve plusz egy áramfejlesztőt vásárolt polgármesteri keretéből, 
mely a helyi óvoda áramellátását fogja biztosítani.

Az aggregátorokat december elején juttatták el Korláthelmecre, ahol 
nagy örömmel fogadták az adományokat.

Testvértelepülési összefogás 
Aggregátorokat kapott Korláthelmec

A közelgő ünnepek alkalmából 
Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében 

áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!



Átadta új telephelyét Felsőzsolcán az AXIÁL Kft.
Több mint háromhektáros területen alakí-
totta ki új telephelyét az AXIÁL Kft. a Felső-
zsolcai Ipari Parkban.

A beruházás során műhelyterület, főépü-
let eladótérrel, hidegraktár, fűtött alkat-
részraktár, MANAX géptároló, gépbemu-
tató terület és mosó került kiépítésre, 
továbbá közel hétezer négyzetmétert bur-
koltak térkővel.

A többek között új és használt mezőgaz-
dasági gépek, erőgépek, mezőgazdasági 
alkatrészek, építő- és raktártechnológiai 
gépek értékesítésével, gépbérlet és bér-
munka szolgáltatással, valamint szerviz- és 
műszaki háttérszolgáltatások nyújtásával 
foglalkozó cég az évek során az egyik legdi-
namikusabban fejlődő magyar vállalkozás-
sá nőtte ki magát. 

Már nemcsak hazai, hanem külföldi  
érdekeltségekkel is rendelkezik. Idén a fel-
sőzsolcai beruházással együtt a cég több 
telephelyén is bővítések indultak.

Az ünnepélyes átadón Szarka Tamás,  
Felsőzsolca Város polgármestere, Csöbör 
Katalin, a térség országgyűlési képviselő-
je és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium 
miniszterhelyettese 

köszöntötte a vendégeket. A köszöntő 
beszédeket előadások követték, majd a 
nemzeti színű szalag átvágására a meg-
hívott üzleti partnerek jelenlétében  
került sor.

3. OLDAL       HÍREK

Karácsonyi játék Felsőzsolcán! 
Játssz velünk Felsőzsolca város közösségi oldalán és nyerj ajándékcsomagot! 
Nyereményjáték keretében várjuk az adventi időszakban Hősök terén készült képeket
2022. december 22. és 2023. január 2. között a közösségi oldalunknak
küldött messenger üzenetben.
facebook.com/Felsozsolca.ph

Játékra fel!

A Technológiai és Ipari Miniszté-
rium (TIM) bejelentése alapján a 
következő munkaszüneti napokkal 
tervezhetünk. 2023-ban nem lesz 
áthelyezett munkanap, egyetlen 
szombaton sem kell dolgozni. 

Január 1., vasárnap, újév.
Március 15., szerda, nemzeti ün-
nep.
Április 7., péntek, nagypéntek.
Április 10., hétfő, húsvét.
Május 1., hétfő, a munka ünnepe.
Május 29., hétfő, pünkösd. 
Augusztus 20., vasárnap, nemzeti 
ünnep.
Október 23., hétfő, nemzeti ün-
nep.
November 1., szerda, minden-
szentek.
December 25., hétfő és 26., 
kedd, karácsony.
2024. január 1., hétfő, újév.

Munkaszüneti napok 
2023-ban

Karácsonyi zárva tartás a 
Központi Gyermekkonyhán

A Központi Konyha 2022. december 24-től 2023. január 01-ig zárva tart – tájékoztatott a 
Felsőzsolcai GAMESZ. 

Az ünnepek után, 2023. január 2. napjától ismét várják az étkezőket.



HÍREK              4. OLDAL

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Babusgató Baba-Mama Klub egy újabb iz-
galmas családi délelőttre várta a családokat a Vállalkozás Segítő Központban. A gyerekek és 
a szülők a „Mikulás, hol vagy?” című zenés meseelőadást láthatták. 

A két kis manó, Barta Viola Mária színész és Zsekov Éva Mónika hegedűművész, a téli erdő-
ben elindultak a Mikulással, de a sok kis erdei állat mindig feltartotta őket, így elveszítették 
a Mikulást. Az erdőben sok kaland várta őket. A mese végére megtalálták a Mikulást, aki a 
várakozó, csodálkozó, tágra nyílt szemű és szívű gyermekeket a zsákjában hozott ajándékok-
kal megajándékozta. 

A rendezvény végén a gyerekeknek lehetőségük volt a hangszereket is kipróbálni, a Mikulás 
pedig megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzájuk. 

Mikulás, hol vagy?  
A Babusgató Baba-Mama Klubba is megérkezett a Mikulás

Városunk szépkorú polgárát, Kóczi Zoltánnét köszöntötték 90. születésnapja 
alkalmából. Rózsika nénihez a jubileumi köszöntésre Szarka Tamás polgár-
mester és Dr. Bobkó Péter jegyző érkezett, hogy az ünnepelt részére átadják 
Magyarország Kormánya és Felsőzsolca Város Önkormányzatának emléklap-
ját.

A még mindig aktívan dolgozó Rózsika néni, büszkén mesélt családjáról, 
unokáiról és dédunokáiról. 1988-as nyugdíjazását követően könyvelőként 
tevékenykedett, és bár szűkebb körben, de a mai napig aktívan végzi köny-
velői tevékenységét. Mindennapjai során rendszeres használója az internet-
nek és a közösségi médiának.

Jó egészséget kívánunk Rózsika néninek!

Köszöntés

Nagy sikert aratott a nótaest 
Az idén  húsz éves Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő  
Magyar nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi Csoportja több, 
mint tizennégy éve meghatározó szervező, integráló tényezője a tér-
ségnek - e két Hungarikum – a magyar nóta és az operett népszerű-
sítésének. 

A november 12-i gálaműsoruk eddigi működésük talán legsikeresebb 
produkciója volt a kétszázhatvan fős lelkes és hálás közönséggel – tá-
jékoztatott Farkas Miklós, az egyesület elnöke és Fehér Attila, a nóta-
csoport vezetője.



5. OLDAL       INTERJÚ

AXIÁL Kft., egy családi vállalkozásból épülő birodalom 
interjú Harsányi Zsolttal, a cég tulajdonos – ügyvezetőjével

Az AXIÁL Kft. folytatja telephelyfejlesz-
tési programját, melynek keretében  
Felsőzsolcán épített korszerű telephelyet.  
A beruházás kapcsán Harsányi Zsolttal, az 
AXIÁL Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. 
A rendszerváltás után, 1991-ben mind-
össze 100 000 Ft törzstőkével alapították 
meg az AXIÁL Bt-t, amely 1992-re vált 
családi vállalkozássá, napjainkra már 
cégcsoporttá nőtte ki magát. Mesélne 
nekünk erről az útról? Mik voltak a cég 
életében a legnagyobb mérföldkövek? 

1990-ben friss diplomával a zsebemben 
a Bajai Kukoricatermelési Rendszernél 
kezdtem el dolgozni szervizmérnökként. 
A rendszerváltás következtében válságba 
került hazai mezőgazdaság – ne felejtsük, 
1991-et írtunk akkor – már nem igényel-
te a düledezőben lévő NDK-ból és az ösz-
szeomlás szélén álló Szovjetunióból az új 
gépeket, így munkahelyem is megszűnt. 

Ha új gépre nem is, de a régi – zömmel 
keleti gyártmányú – gépek üzemelte-
téshez legalább alkatrészekre egyre na-
gyobb igény mutatkozott, erre alapozva 
egy társammal megalapítottuk az Axiál 

Bt.-t. Kevés megtakarított pénzünket  
a vállalkozásba fektetve Csehországból  
Zetor alkatrészeket, NDK-ból pedig az 
itthon hiánycikknek számító gép – és 
motortartozékokat, kurrens alkatrésze-
ket tudtunk beszerezni, sokszor kilóra is. 
E fizikailag is aktív ténykedésünk során, 
minden fillér jövedelmünket visszafor-
gatva, képesek voltunk vállalkozásunkat 
fokozatosan megerősíteni. 
Ekkorra már sikerült cégünket országos 
hálózattá fejlesztenünk, illetve a társ  
kivásárlásával lényegében a mai csalá-
di vállalkozás alapjait megteremtenünk. 
1995-ben megpróbáltam inkább Európa 
nyugati része felé venni az irányt, mely-
nek köszönhetően első francia műtrágya-
szórók forgalmazását további gépes már-
kák követték palettánkon.
Növekvő piaci részesedésünk nem ke-
rülte el a nagy német mezőgépgyártók 
figyelmét sem, így lett az AXIÁL Kft. 2000-
től a CLAAS kizárólagos magyarországi 
forgalmazója, 2002-ben pedig a FENDT 
traktorok is bekerültek a választékunkba. 

Az AXIÁL Kft. az évek során az egyik leg-
dinamikusabban fejlődő vállalkozássá 
vált, nemcsak hazai, hanem külföldi ér-
dekeltségekkel is rendelkezik. Amellett, 
hogy a meglévő telephelyeiket felújítják, 
számos új telephelyet hoznak létre, töb-
bek között városunkban. Miért pont Fel-
sőzsolcára esett a választásuk? 

Mivel a régióban Miskolcon volt telephe-
lyünk, próbáltunk a város vonzáskörzetén 
belül maradni és olyan telket keresni, 
amely könnyen megközelíthető. A felső-
zsolcai telephely minden elképzelésünk-
nek megfelelt, ráadásul a polgármester 
úr is nagyon szimpatikus ember.

Idén májusban történt meg az alapkő-
letétel, és a kész telephelyet november-
végén ünnepélyesen átadták. Milyen 
szolgáltatásokat, termékeket érhetnek 
el az érdeklődők az újonnan megnyílt 
telephelyen?

Mezőgazdasági – és építőgépeket, tar-
goncákat fogunk értékesíteni, illetve 
alkatrészellátást és szervizszolgáltatást 
biztosítunk. Emellett az említett gépek 
bérbeadásával és bérmunkával is foglal-
kozunk. Gépfinanszírozást, gép – és nö-
vénybiztosítást is kínálunk, és elmondha-
tom, hogy a nálunk kötött – az időjárási 
kockázatok kezelésére szolgáló – növény-
biztosítások száma is folyamatosan nö-
vekszik, tehát partnereink elégedettek a 
kárrendezéssel. 

A munkálatok során biztosan sokszor 
járt Felsőzsolcán, mik voltak a tapaszta-
latai? Milyen volt az együttműködés az 
önkormányzattal?

Az országban tizenkilenc telephelye van 
az AXIÁL Kft.-nek, mindenhol nagyon 
együttműködő az önkormányzat. Felső-
zsolcán különösen segítőkészek mind a 
polgármester úr, mind a hivatalban dol-
gozók. 

Milyen további fejlesztéseket tervez-
nek? Mik a céljaik a jövőre nézve? 

Jövőre az ország három különböző régi-
ójában tervezünk fejlesztést, építkezni 
szeretnénk Székesfehérváron, Pécsett és 
Szolnokon. Célunk pedig továbbra is a 
közép-európai mezőgazdasági, építőipari 
és raktár-technológiai igényeket géppel, 
bérgéppel, bérmunkával, szervizzel alkat-
résszel, valamint finanszírozással gyorsan 
és hatékonyan kiszolgálni.



A HÓNAPBAN TÖRTÉNT        6. OLDAL

Adventi készülődés 
Az óvodai adventi készülődésről Mag Zsolt Sándorné intézményvezető számolt be

Dalokat énekelve érkeztek a gyerekek a városháza díszter-
mébe december 5-én és 6-án. A Mikulás érkezése előtt Petra 
manóval gyakorolták a verseket, dalokat, majd a polgármes-
ter vezette körbe őket a polgármesteri hivatal épületében. 
Miután minden irodába beköszöntek, a polgármester irodájá-
ban időzhettek, míg mindenki kipróbálta, milyen is a városve-
zető székében ülni. A hivatali bejárás végén a Mikulást is sike-
rült megtalálniuk a gyerekeknek. A kezdeti szégyenlősség után 
feloldódva énekeltek és verseltek, ki egyedül, ki csoportosan. 

A délelőtt az óvónők közreműködésével kézműves foglalkozással 
folytatódott. Ezalatt a Mikulás elmondta, minden évben nagyon 
várja a gyerekeket, akik egyre hosszabb kívánságlistával készülnek 
a találkozásra. Elárulta, sok verset, dalt és kívánságot hallott már, 
de mindig meg tudják lepni, ha kívánságról van szó. Kedden az 
általános iskolák első osztályos tanulói érkeztek a fogadóórákra, 
akik izgatottan készítették a Mikulást ábrázoló alkotásokat az óvó-
nők és tanítónők segítségével, és örömmel énekeltek. A Mikulás 
meghallgatta a gyerekek verseit, dalait, fotózkodott a kicsikkel, és 
átadta ajándékát mielőtt visszatért az Északi-sarkra.

Mikulás a Városházán 
Két napon át tartott fogadóórát a Mikulás a gyerekeknek.

Szeretettel vár minden felsőzsolcai polgárt december 18-án 16 órától az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesület az önkormányzat adventi vásárához csatlakozva a Hősök 
terén. A negyedik gyertyagyújtás alkalmával lehetőség lesz erdélyi termékek: ször-
pök, lekvárok, kávé, parajdi só, valamint gyógyító eszenciák vásárlására is.

Az egyesület elnöksége nevében Farkas Miklós kéri a tagokat, valamint a tag-
szervezeteik tagjait, hogy az egyesület pavilonját felkeresve vegyék át karácsonyi  
csomagjukat és üdvözlő levelüket.

Adventi vásár

Az adventi időszak talán az egyik leginkább várt ünnep mind az óvodá-
sok, mind az óvodai dolgozók körében. Ezen az éven újra lehetőségünk 
nyílik arra, hogy adventi vásárt tartsunk az óvodában, ahova a szülőket 
is szívesen várjuk. 

Ezen a meghitt ünnepen még inkább fontos az összetartozás érzésé-
nek erősítése, melyre a legjobb alkalom egy közös program az óvoda 
falain belül.  Az óvodánk díszítése mellett, leginkább arra törekszünk, 
hogy ünneplőbe öltöztessük kis csemetéink lelkét is. Minden csoport-
ban nagy örömmel készülődnek mind a gyermekek, mind a felnőttek. 
Az óvoda épületét körbelengi a karácsony jellegzetes illata. A fenyőág, 

a narancs, a fahéj mellett mézeskalács illat is terjeng a levegőben, 
hiszen több csoportban is sül a finom karácsonyi sütemény. Közösen 
éneklünk, mondókázunk, miközben hálásak vagyunk, hogy együtt le-
hetünk és családias, meghitt ünnepet teremthetünk óvodánkban. 

Az év minden napján adunk egy kicsit magunkból a gyerekeknek, és ők 
is adnak nekünk magukból egy kicsit - ami lehet nem is olyan „kicsi” – 
talán a legnagyobb ajándék, amit adhatunk és kaphatunk. Magam és a 
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda nevében kívánom mindenkinek, 
hogy a december az álom hónapja legyen. Meghitt, Békés Ünnepeket 
Mindenkinek!



7. OLDAL       AKTUÁLIS

November 27-től újra várja az érdeklődőket az Adventi  
Forgatag Felsőzsolcán. A négy hét alatt színes programok, vásár, 
gasztronómia, szabadtéri programok, kézműves foglalkozások 
és Adventi koncert várja a látogatókat a rendezvény helyszíne-
in. Idén negyedik alkalommal rendezik meg az Adventi Forgata-
got Felsőzsolcán, mely a gyertyagyújtást megelőzően, adventi  

készülődéssel vette kezdetét. Advent jelképe az adventi koszo-
rú, amit rendszerint fenyőgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy 
gyertya közül minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg. A 
gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot, egyben a 
hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A Vállalko-
zás Segítő Központban rendezett készülődésen ilyen koszorúkat, 
asztaldíszeket készíthettek a lakosok, illetve elsajátíthatták a mé-
zeskalács díszítés fortélyait. 

Az első gyertya meggyújtására koradélután került sor a rendez-
vény központi helyszínén, a Hősök terén. A hagyományoknak 
megfelelően felkapcsolták az ünnepi díszkivilágítást, – ahogyan 
arról korábban beszámoltunk –, az energiatakarékosság jegyé-
ben. Szarka Tamás polgármester ünnepi beszédét követően a Fel-
sőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda adta elő adventi műsorát. A 
gyerekek versekkel és dalokkal készültek, így segítve az ünnepre 
hangolódást a megjelenteknek. A műsort a történelmi egyházak 
képviselőinek ökumenikus adventi áhítata követte, mely alkalmat 
biztosított a lelki felkészülés megkezdésére, hogy a várakozás 
időszakában ne csak otthonunkban, de magunkban is rendet te-
gyünk.

A második gyertyagyújtás alkalmával a Szent Miklós Görögkatoli-
kus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagintézménye, a Felsőzsolcai 
Szent István Katolikus Általános Iskola, a Rozmaring Népdalkör és 
a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör, valamint Béres Zsófia adventi mű-
sorát tekinthették meg az érdeklődők. Ezen a délutánon mégis a 
térre érkező Mikulást várták a legjobban a gyerekek. A bátrabbak 
közös fotót is készíthettek a Mikulás-házban, miközben megosz-
tották vele kívánságaikat.

Elkezdődött az ünnepi időszak 

A költő visszatér 
Előadás a Református templomban  
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Petőfi Klub újabb 
előadására várta a közönséget a Református templomba. A progra-
mok lehetőséget biztosítanak a kulturális értékekkel való találkozásra, 
a művelődésre, amivel felidézhető a reformkor szellemisége, amikor a 
hazai nyelv és irodalom művelése nem csupán kulturális ügynek, ha-
nem hazafias tettnek is számított. A népiesség viszonylag széles társa-
dalmi-irodalmi mozgalommá vált, amely Petőfit országos szinten tette 
ismertté és népszerűvé. 
Petőfi Sándor szinte üstökösként robbant be a 19. század magyar va-
lóságába. Üzeneteit közérthetően fogalmazta meg, így vált a kulturális 
élet megkerülhetetlen szereplőjévé és a szabadságharc legjelentő-
sebb alakjává. A rendkívül érzékeny és már korán önállóságra kény-
szerülő költő maga választotta magyarságát és művészi hivatását is. 

A Zene a Fiatalokért Egyesület és a Black Rose Project közös előadá-
sában „A költő visszatér” című előadás a Petőfi Sándor 200 Program 
keretében a Petőfi Klub Kárpát-medencei Hálózata országos program-
sorozaton belül valósult meg. A programsorozat nemcsak az anyaor-
szági, de a külhoni nemzettársainkat is bevonva fogja össze a magyar-
ságot. Célja, hogy az ország és a Kárpát-medence minden szegletébe 
elvigyék Petőfi Sándor életművének és pályafutásának emlékezetét, 
vele együtt a reformkor és a forradalmi idők hangulatát és szellemi-
ségét. 

A Zene a Fiatalokért Egyesület egy olyan kezdeményezés, amely le-
hetőséget kínál a zene és az éneklés iránt érdeklődőknek arra, hogy 
képezzék tudásukat, gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. 

Az előadáson közreműködtek Kiss Alexandra és Gyányi István éneke-
sek, valamint Vass Fruzsina, Zsila Noémi, Bede Róbert és Papp Ákos 
táncosok. 

Az előadásban megidézték Petőfi Sándor személyének, tetteinek nagy-
ságát, dalokon keresztül, néhány prózai részlettel és verssel hangsú-
lyozták a magyarság összefogásának, összetartozásának fontosságát.
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"Az ember a test és a lélek egysége" 
Alexa Gábor, a felsőzsolcai reformátusok vezetője

Alexa Gábort mindenki ismerheti a  
városban, hiszen jövő januárban 
lesz tíz éve, hogy a Felsőzsolcai  
Református Egyházközséget veze-
ti, s emellett a református általános  
iskola lelkipásztora. 

Szülei nem voltak kifejezetten valláso-
sak, de egyház idegnek sem. Gyermek-
korától kezdve gyakran járt istentiszte-
letre, nagyon szeretette, ennek ellenére 
sokáig nem fogalmazódott meg benne, 
hogy egyszer majd lelkipásztor legyen. 
Kisgyermekként barlangkutató szeretett 
volna lenni, továbbtanuláskor azonban 
már az orvosira jelentkezett, végül az 
ELTE biológia-kémia szakán kezdte meg 
tanulmányait. 
Már ekkor is érezte magában Isten el-
hívását a lelkészi szolgálatra. Szüleivel 
közös döntést hozva kezdett el készül-
ni a teológiai felvételire, hogy immár 
ott folytathassa tanulmányait. Az első 
év nem volt könnyű, hiszen számos 
nyelvet kellett elsajátítania, görö-
gül, latinul, héberül, angolul is tanult.  
Később Mezőcsáton helyezkedett el a 
gyülekezet második lelkipásztoraként.  
Kilenc éven keresztül szolgált itt, mia-
latt négy évig a Geleji gyülekezetet is 
vezette. Közben tovább képezte ma-
gát, elvégezte a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetem vallástanári  
szakát. Azt vallja, hogy az ember a test és 
a lélek egysége.

Felsőzsolcára először iskolalelkész-
ként került, érkeztekor elődje, Tar Sán-
dor hosszas szolgálat után nyugdíjba  

szeretett volna vonulni, így adódott, 
hogy mind a felsőzsolcai, mind az alsó-
zsolcai gyülekezet őt kérte fel lelkipász-
torának. A kezdeti időszak különleges 
volt számára, mert az induló reformá-
tus iskolában azon dolgozhatott, hogy a  
református arculatot kialakítsák. Az egy-
házközségi szolgálatot hivatalosan 2013. 
január 1-től kezdte meg a két gyülekezet 
közösségében. Szeretettel fogadta min-
denki, úgy emlékszik vissza, hogy nagy 
nyitottsággal, várakozással néztek rá. 

A legfontosabb az volt a számára, hogy a 
gyülekezet épüljön, növekedjen, és egy-
fajta missziós területként támaszkodjon 
az induló református iskolára. Már akkor 
is nagy figyelmet fordított a fiatalokra, 
arra, hogy ne legyen kényszer az isten-
tisztelet látogatása a diákoknak, ma is 
csak egy alkalom az elvárt. A felsőzsolcai 
gyülekezet egy ösztöndíjat is alapított, 
amely külön jutalmazza azokat a gyere-
keket, akik a tanév során legtöbbet láto-
gatták a református istentiszteleteket. 

Alexa Gábor csodálatos, áldásos időszak-
ként gondol vissza ezekre az évekre, mert 
láthatta mindkét gyülekezet fejlődését, 
gyarapodását. Felsőzsolcán sok fiata-
labb korosztályból való is becsatlakozott 
a gyülekezethez köszönhetően a refor-
mátus iskolának. A mai napig kiemelten 
foglalkozik a fiatalokkal, iskolalkészként 
is elhivatott, minden héten tartanak 
hétkezdő istentiszteletet a diákoknak. 
Hittan órákat tart, továbbá nyári táboro-
kat is szervez. Véleménye szerint a mai 
felgyorsult világunkban a fiatalok felé is 
egy kicsit másként kell fordulni. Nekünk, 
felnőtteknek is meg kell próbálni lelassí-
tani, hogy ezzel is követendő példát mu-
tassunk. 

Bár Alsózsolcán él, Felsőzsolca sok szem-
pontból különleges hely a számára, 
nemcsak a természeti szépsége miatt, 
a közösség összetartó ereje miatt is ki-
emelkedő. Örömmel látja, hogy Felső-
zsolcán sok gyermek jár istentiszteletre, 
figyelnek, érdeklődnek, sőt, egy-egy be-
széd után szívesen fordulnak hozzá kér-
déseikkel. Fontosnak tartja, hogy minden 
esetben megtalálják az összhangot a vá-
ros más közösségeivel, segítsék egymást. 
Egyházként, ha társadalmi eseményre 
hívják őket, szeretettel vesznek részt.  
A civilek hozzáállása és összetartása Fel-
sőzsolcán egyedülálló. Nagyon sok segít-
séget kapnak az önkormányzattól, aho-
gyan a város többi felekezete is. 

A családjáról nem beszéltünk még, pedig 
a szálak itt is összeérnek. 

Felesége, Gyöngyi intézményi lel-
kész a miskolci MÁON Reformá-
tus Szeretetotthonban, ahol  a  
középsúlyos értelmi fogyatékosokat se-
gíti, s bár feladata nem mindig könnyű,  
nagyon szereti a munkáját. A család 
egysége, összhangja fontos a lelkipász-
tor számára. "Istentől ajándékba kapott 
három gyermekünk békességben, szere-
tetben és hitben való nevelése nagyon 
fontos mindkettőnk számára.” – mondja.

Egy évben egyszer legalább egy hetet 
közösen pihennek, üdülnek, amikor  
kizárólag egymásra figyelnek, kikapcso-
lódnak. A természet szeretete gyermek-
korától meghatározó része az életének, 
ha idő és alkalom adódik, kirándulnak, 
töltődnek. 

A kérdés, hogy Felsőzsolcát, vagy Alsó-
zsolcát kedveli jobban, sosem merült fel 
benne, hiszen gyermekeik szeretetében 
sem tesznek különbséget, így a gyüleke-
zetek is egyformán szerethetők. A felső-
zsolcai gyülekezet meglátása szerint egy 
izgalmas gyülekezet. Mindig jelennek 
meg új arcok, jönnek a szülők, jönnek 
a gyermekek. Emellett Felsőzsolca egy 
vonzó település a környéken és úgy látja, 
hogy sok ideköltöző az itteni meggyöke-
rezését abban is keresi, ha voltak refor-
mátus gyökerei, megkeresi az egyházkö-
zösséget. 

Felsőzsolcán együtt vannak az istentisz-
teleten a fiatalok és az idősek. "A temp-
lom ilyenkor olyan, mint szív a testben, 
ahol rendszeresen mind összegyűlünk, 
feltöltődünk, és indul a vérkeringés, me-
gyünk a hétköznapokba Isten áldásával." 

Szabadidejében szívesen olvas, köny-
vespolcán a szórakoztató irodalomtól a 
szépirodalmon át a verses kötetekig min-
dent megtalálhatunk. Közel állnak hozzá 
azok a művek, amelyek a hittel való vívó-
dást fejezik ki.

Karácsony közeledtével őt is utoléri a  
rohanás, mindenki kapkodva készül, a 
lelkipásztor ilyenkor arra gondol, hogy 
József és Mária pont ugyanezt élte meg, 
hiszen amikor megérkeztek Betlehembe, 
az emberek már minden szálláshelyet 
elfoglaltak, Máriának és Józsefnek egy 
istállóban kellett megszállniuk, a csoda 
mégis megtörtént.

Hiszi, hogy a lázas készülődés, a túlhaj-
szolt idők után végül mind megérkezünk. 
Az igazi  csoda nálunk, közöttünk is meg-
történhet, találkozhatunk Jézussal, csak 
be kell fogadnunk őt a szívünkbe.
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Első napirendként a jelenlévők és a Zsolca TV nézői meghallgathatták Szarka 
Tamás polgármester tájékoztatóját az elmúlt év fejlesztéseiről, támogatásairól, 
eseményeiről, valamint az önkormányzat gazdálkodásáról. Részletesen ismer-
tette a helyi adók bevételeit, amelyek a tervezettnél jobban alakultak az idei 
évben. A polgármester tájékoztatott a következő időszak feladatairól, különös 
tekintettel az önkormányzatot és intézményeit érintő megemelkedett rezsi 
árakról, valamint az MVK Zrt.-vel kötött megállapodásról. 

Beszámolt továbbá az idei évben megvalósult, valamint elnyert pályázatokról 
is.  
Második napirendként a képviselő-testület tagjai tartották meg beszámolóju-
kat az utóbbi időszakban végzett munkájukról.
Harmadik napirendként a Felsőzsolcán élők tehették fel kérdéseiket. Sor került 
a levélben feltett kérdések megválaszolására is a város polgármestere által, 
aki felhívta a figyelmet az önkormányzat médiafelületeinek – weboldal: www.
felsozsolca.hu, hivatalos facebook oldal: facebook/Felsozsolca.ph, Zsolcai Hír-
mondó, ZsolcaTV, továbbá a városban és intézményekben kihelyezett plakátok 
– figyelemmel kísérésére, valamint az önkormányzat részére küldött jelzések 
ezen felületeken történő eljuttatására, hiszen ezeken minden – a várost érintő 
hír, esemény – megosztásra kerül a lakosság tájékoztatása érdekében.

A közmeghallgatás alkalmával ketten éltek a tájékoztatás kérésének lehető-
ségével. A Rózsa utcát érintően a köztisztaság, a gyorshajtás, valamint a ka-
merahálózat fejlesztése kapott figyelmet. Köztisztaság tekintetében az erre 
vonatkozó rendeletre hívták fel a figyelmet, mely magában foglalja az ingatlan 
tulajdonosok kötelességeit. A gyorshajtás problémájának megoldása céljából 
sebességkorlátozó tábla kihelyezését kezdeményezték, és a kamerahálózat fej-
lesztéséről is tájékoztatást kaptak a jelenlévők. A második jelentkező a Kőrösi 
Cs. S. utcában található élelmiszerüzlettel kapcsolatos lakossági észrevétele-
ket osztotta meg, és kért segítséget ezek megoldásában. A terület magánjel-
legére tekintettel a környéken lakók képviselőit a tulajdonossal történő közös 
egyeztetésre invitálta városunk polgármestere a mindenki számára megfelelő 
megoldás megtalálása érdekében. További kérdések és észrevételek hiányában 
áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva zárta a közmeghallgatást.

November utolsó napján közmeghallgatást tartott Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

Bursa Hungarica 2023 
A felsőoktatási intézményekben tanuló felsőzsolcai fiatalokat támogatja az önkormányzat
Felsőzsolca Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága elbírálta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat.  
A pályázati felhívásban megjelölt határidőig tizennégy „A” típusú pályázat 
érkezett.
Az érvényes pályázatokból tizenkét fő pályázatát támogatja az önkor-
mányzat, így a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók havi 5.000 
Ft támogatásban részesülnek. A támogatás folyósításának időtartama két 
tanulmányi félév (tíz hónap). 

Két fő pályázata elutasításra került, mivel pályázatuk nem felelt meg a 
kiírásban meghatározott feltételeknek. A korábbi években megítélt „B” 
típusú pályázat két főt érint, esetükben a megítélt havi 5.000 Ft összegű 
támogatást a továbbiakban is folyósítja az önkormányzat.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kere-
tében az önkormányzat éves szinten összesen 700.000 Ft összeget fordít 
a felsőoktatási intézményekben tanuló felsőzsolcai fiatalok támogatására 
tanulmányaikhoz sok sikert kívánva.

Az iparűzési adó jövő évi változásairól - aktualitások a helyi adók területén
Az Országgyűlés 2022. november 22-én elfogadta az adóval kapcsolatos admi-
nisztráció egyszerűsítését, valamint az európai uniós jogharmonizációt célzó 
adómódosításokat tartalmazó 2022. évi XLV. törvényt.
Kiemelendők az átalányadózást érintő egyszerűsítések. Az új KATA választására 
nem jogosult egyéni vállalkozók számára az átalányadózás jelenti az alternatív 
adózási formát.

2023-tól az adózási mód választásánál figyelembe kell venni, hogy az egyéni 
vállalkozók tárgyévi várható bevétele ne haladja meg a minimálbér tízszeresét, 
a kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozó esetében a mini-
málbér ötvenszeresét. Az egyéni vállalkozóknak jelenthet egyszerűsítést a he-
lyi iparűzési adó fizetésének egyszerűsített meghatározása, amelynek révén az 
érintett kör nagyrészének a jövőben bevallást sem kell majd tennie, mindössze 
évente egyszer megfizetni az adót. Az új szabályt bármely iparűzési adó alanya 
alkalmazhatja, amelynek évi bevétele nem több, mint 25 millió forint, illetve 
kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén 120 millió forint. 

A székhely, telephely szerinti iparűzésiadó-alap önkormányzatonként, bevé-
teltől függően, sávosan differenciált lesz. 12 millió forint nettó árbevételig az 
iparűzési adó alapja 2,5 millió forint, a 12 és 18 millió forint közötti bevételi 
sávban 6 millió forint, valamint 18 és 25 millió forint bevétel között, illetve - 
kiskereskedő átalányadózó esetén - 120 millió forint bevételig 8,5 millió forint 
lesz. A fizetendő adó tehát - 2%-os iparűzési adóval számolva - 50 ezer, 120 
ezer és 170 ezer forintos adókötelezettséget jelent. Ha az adóév 12 hónapnál 
rövidebb, akkor a fentiektől eltérően az adókötelezettség napjai alapján, 

napi arányosítással kell a kötelezettséget kiszámolni.
Az ismertetett adóalap-megállapítás választását a kisvállalkozó az adóévet 
megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napjáig, azaz általános esetben először 2023. május 31. napjáig jelent-
heti be az adóhatósághoz.

Legközelebb azonban adóbevallást akkor kell benyújtania, ha a vállalkozó be-
vétele a sávhatárt átlépi, vagy adóköteles tevékenységét a településen meg-
szünteti. Az egyszerűsített tételes iparűzési adóalapmegállapítást alkalmazó 
alanyoknak az adófizetésen túl egyéb teendőjük nem lesz.

A módszer alkalmazása választható, viszont a teljes évre és valamennyi adókö-
telezettséggel érintett településre vonatkozik. A vállalkozó ezen kívül tovább-
ra is választhatja az adóalap hagyományos kimunkálását, az annak megfelelő 
adófizetést és az adóbevallás évenkénti benyújtását is.

Az iparűzési adó vonatkozásában további lényegi változás, hogy az adót 2023. 
évtől ismét mindenkinek 2%-os adómértékkel kell teljesíteni. Nem változtak 
azonban városunkban más adónemek 2023. évre vonatkozó mértékei. A ma-
gánszemélyeket terhelő kommunális adó továbbra is 5.000.- Ft/ingatlan/év, 
míg a vállalkozások építményadója 1.000.-Ft/m2/év.

Az ingatlanok vonatkozásában azok számára keletkezett bejelentési kötelezett-
ség, akik folyó évben ingatlan tulajdonjogát, haszonélvezeti jogát szerezték 
meg, vagy ellenkezőleg, ezek szűntek meg az idei évben. A változásokról szóló 
adatbejelentési kötelezettség határideje 2023. január 15. napja.
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Szolgáltatásaink:

Kedd-Péntek: 9-17
Szombat: 9-13

Vasárnap-Hétfő: Zárva

- Egyedi virágcsokrok megrendelésre
- Élő és művirágos kompozíciók 
- Rendezvények dekorálása
- Esküvői dekoráció
- Ajándéktárgyak 
- Összeültetések 
- Asztaldíszek

Nyitvatartás:

Gréta Virág és Ajándék
Felsőzsolca, Szent István 78. 2. üzlet (Vállalkozást Segítő Központ)
Tel.: 06 20 266 75 80
facebook.com/gretavirag02
Kövess minket facebookon az újdonságokért!
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Áldott, békés 
Karácsonyi 

Ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

boldog új évet 
kívánok a felsőzsolcai  

lakosságnak!

Macsuga Roland
képviselő
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