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Együtt búcsúztattuk az évet



Címlapon
Takács Nikolas teltházas adventi koncertjén karácsonyi dallamokkal 
búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az új esztendőt. 
A Felsőzsolcai Római Katolikus templomban sokan gyűltek össze, 
hogy meghallgathassák Takács Nikolas varázslatos előadását.

Újabb elismerésben részesült az önkormányzat
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Köszöntés

Városunk szépkorú polgára, Spisák Lajos, január 1-jén ünnepelte 90. 
születésnapját. Köszöntésére az év első munkanapján, január 2-án 
került sor.
A jubileumi köszöntésre Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó 
Péter jegyző érkezett, akik Magyarország Kormánya és Felsőzsolca 
Város Önkormányzatának emléklapját is átadták az ünnepeltnek.

Jó egészséget és szerettei körében eltöltött hosszú, boldog életet 
kívánunk!

Felsőzsolca Város Önkormányzata ismét részt vett a Virágos Magyar-
ország környezetszépítő versenyben, melyen a zöldfelület-fejlesztés és 
-fenntartás terén tanúsított elkötelezett munkájáért a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség elismerésben részesítette.

Idén 29. alkalommal adták át a legvirágosabb településeknek járó elis-
meréseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campu-
sán tartott ünnepélyes díjkiosztón, 2022. november 18-án. 

Az ország legjelentősebb környezetszépítő versenye során rekordszámú 
jelentkezés mellett 339 önkormányzat, ebből 32 határon túli jelentkező, 
összesen 439 - köztük a Felsőszolca Város Önkormányzata - pályázatát 
bírálta el az elmúlt hónapokban a közel 150 tagú szakmai zsűri, közülük 
kerültek ki most a szakmai elismerésben részesített pályázók.

A Virágos Magyarország 2022-es győztesei között több mint 50 díj talált 
gazdára, Felsőzsolca Város Önkormányzata pedig a zöldfelület-fejlesztés 
és fenntartás terén tanúsított elkötelezett munkájáért a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség elismerésében részesült.

Külön köszönjük a város lakóinak, hogy gyönyörű kertjeikkel, balkonjaik-
kal, portáikkkal mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Felsőzsolca még szebb 
és virágosabb legyen!

Szombaton is várja olvasóit a Városi Könyvtár
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtára havonta két 
alkalommal szombatonként is várja az olvasóit 8:00 órától 12:00 óráig 
– tájékoztat Farkas Tünde könyvtárvezető.   

Szombati nyitva tartás: 2023. január 14. és január 21., február 4. és 
február 18., március 4. és március 18., április 1. és április 15., május 6. 
és május 20., június 3. és június 17., július 1. és július 15., augusztus 5. 
és augusztus 26., szeptember 9. és szeptember 16., október 7. és októ-
ber 21., november 4. és november 18., december 2. és december 16.
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Vízkereszt környékének kedves szokás a lakások, házak megszentelése. 
A házszentelés egy újévi jószándékot, egységet és szeretetet megújító 
családi áldás, mellyel Istenre bízzuk otthonunkat, magunkat, gyerme-
keinket és szeretteinket. 

A hagyomány szerint az idei év is a Városháza épületének megszen-
telésével kezdődött városunkban. Január 6-án, Vízkereszt napján, a 
hagyományokat folytatva a történelmi egyházak helyi képviselői meg-
szentelték a hivatal épületét, és kérték Isten áldását az ott dolgozókra.

Vízkereszti népszokás a karácsonyfa leszedése is, és ettől a naptól kez-
dődően tart a farsang, a karneválok ünnepi időszaka, hamvazószerdá-
ig, február 22-ig, vagyis a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt 
kezdetéig. A húsvét 2023-ban is hosszú hétvége, négynapos ünnep 
lesz nagypéntektől húsvéthétfőig, azaz április 7-10-ig.

A lakásszentelés általában Vízkereszt ünnepe környékén aktuális, de 
más időpont is alkalmas. Az újonnan épült ház, lakás első szentelése 
különleges, egyedi imádság készült rá, de utána évente el lehet végez-
ni a lakásszentelést.

Felsőzsolca Város Önkormányzata

rendezvénysorozathoz csatlakozva,
várja azon házaspárok jelentkezését, akik 2023-ban ünneplik

 1., 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35.,
40., 45., 50., 55., 60. … házassági évfordulójukat.

Néhány mondatban fogalmazzák meg, Önök szerint mi a jó 
házasság titka, vagy írják meg tanácsukat a jól működő 
házassághoz.
Amennyiben szeretnének, fotót is csatolhatnak, melyet a februári 
hírmondóban megjelentetünk.
A felhívásra jelentkező jubiláló párok ajándékban részesülnek.
A jelentkezés alkalmával adják meg nevüket, házasságkötésük A jelentkezés alkalmával adják meg nevüket, házasságkötésük 
időpontját és elérhetőségüket.
A borítékra írják rá: Házasság hete

Gyerekek:
A Házasság hete alkalmából „Szelfizz a családdal!” című fotópályázatot 
hirdetünk gyerekek részére. Minden beküldő gyerek ajándékban részesül. 
Jelentkezés alkalmával adják meg a gyerek nevét és elérhetőséget. 
A borítékra írják rá: „Szelfizz a családdal!”

Jelentkezés és a gyerekek fotóinak beküldése:
Jelentkezési határidő: 2023. február 9. csütörtök
E-mail: hazassaghete@felsozsolcaph.hu
Személyesen, illetve postai úton: Felsőzsolca Város Önkormányzata részére 
eljuttatott levélben a 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. postacímen.
Jubiláló párok jelentkezése telefonon: 06 46 613 000

www.felsozsolca.hu         Felsozsolca.ph  

polgármester

A Házasság hete 

Hivatal szentelés Felsőzsolcán
Az idei év is a Városháza épületének megszentelésével kezdődött városunkban

Elhunyt XVI. Benedek nyugalmazott pápa   

Kilencvenöt éves korában, december 31-én 9 óra 34 perckor elhunyt 
XVI. Benedek nyugalmazott pápa, aki 2005 és 2013 között volt a római 
katolikus egyház feje - jelentette be a Vatikán. Az elhunyt pápát január 
2-án a római Szent Péter-bazilikában ravatalozták fel, a hívők ezután 
búcsúzhattak el tőle.

II. János Pál halála után a bíborosi konklávé a 2005. április 18-19-i, alig 
huszonhatórás – az egyháztörténet egyik legrövidebb – tanácskozása 
után Joseph Ratzingert választotta meg a 265. pápává. Az új egyházfő, 
aki 1730 óta a legidősebben, 78 évesen ülhetett Szent Péter trónjára, 
az első világháború alatt regnáló XV. Benedek után választotta a XVI. 
Benedek nevet.
Személyében nyolcadik alkalommal, 480 év után került ismét német 
a katolikus egyház élére, és a pápák avignoni fogsága óta először for-
dult elő, hogy egymás után kétszer választottak nem olasz pápát. XVI. 
Benedek a modern kor első egyházfője volt, aki 600 év után először 
lemondott a pápaságról. Ferenc pápa megválasztását követően a saját 
magának kijelölt nyugalmazott pápa címmel visszaköltözött a Vatikán-
ba, ahol a Mater Ecclesiae kolostorban élt. 
Utoljára 2020 júniusában mutatkozott a nyilvánosság előtt.
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Ökumenikus imahét
Idén is három alkalommal várták a híveket a történelmi egyházak helyi képviselői

2023. évben az ökumenikus imahét anyagát az Egyesült Államokban 
működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények cso-
portja választotta és dolgozta ki. Mottója: „Tanuljatok meg jót csele-
kedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17). 

„Ézsaiás/Izajás azt tanította, hogy Isten mindig, mindannyiunktól, tisz-
tességet, igazságot vár el az élet minden területén.
Mai világunkra is sok tekintetben jellemzők azok a megosztottságból  
fakadó kihívások, amelyekkel Ézsaiás/Izajás szembesített prédikációi-
ban. Az igazság, az erényesség és az egység Isten minden egyes ember 
iránti mély szeretetéből fakad. Ez van Istennél a középpontban, ő ezt 
várja az emberek egymás közötti kapcsolataiban.” – olvasható az ima-
heti füzetben.

A több mint száz éves hagyománnyal rendelkező Ökumenikus Ima-
hét rendezvénysorozat első alkalmával január 16-án, hétfőn 17 óra-
kor a római katolikus templomban találkozhattak a hívek. A második 
alkalomra január 18-án, csütörtökön a görögkatolikus templomba, a 
harmadik, záró alkalomra pedig január 20-án, pénteken a református 
templomba várták az érdeklődőket a helyi történelmi egyházak kép-
viselői.

Az időseknek ünnepi ebéddel készült az önkormányzat, míg a gyere-
kek és családok részére adománygyűjtést szerveztek decemberben. 
Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Felsőzsolcai Családokért Ala-
pítvány évek óta részesei a karitatív felhívásoknak, idén közös akciót is 
indítottak a városban élő családok segítéséért.

Szinte már hagyomány Felsőzsolcán, hogy karácsony előtt ünnepi 
ebéddel kedveskednek azoknak a helyieknek, akik betöltötték a 65. 
életévüket. Az ünnepi étkek kiszállításában idén harmadik alkalom-
mal az intézmények dolgozói, a település jegyzője Dr. Bobkó Péter, és 
Szarka Tamás polgármester vállalt szerepet. December 15-16. napján 
utcáról utcára és házról házra járva teljesítették az 1280 adag meleg 
étel kiszállítását.

Azonban nem csak az idősekre gondoltak az ünnepek közeledtével, 
hanem a nehezebb sorsú családokra is, akik számára tartós élelmi-
szergyűjtést és cipősdoboz akciót szervezett az önkormányzat és a 
Felsőzsolcai Családokért Alapítvány. Az összegyűlt élelmiszereket és 
ajándékokat még az ünnepek előtt eljuttatták a családokhoz, akik 
örömmel fogadták a meglepetéseket. 

„Örülök annak, hogy nagyon sok doboz gyűlt össze. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy Felsőzsolcán ilyen sokan adományoznak és ilyen 
sokan segítik a lakosságot, illetve a nehezebb sorsú felsőzsolcaiakat.” 
– mondta Szarka Tamás polgármester.

A közös munkával decemberben is sok családnak biztosítottak tartós 
élelmiszerből és játékokból összeállított csomagokat, és az ajándékok 
mellett Mikulás-csomagokkal csaltak mosolyt a gyerekek arcára. 

„A Felsőzsolcai Családokért Alapítvány egyik elsődleges célja, hogy a 
helyi családokat próbálja meg támogatni. Szeretnénk az őket ért kihí-
vásokat a leghatékonyabban kezelni. Valljuk, hogy itt helyi szinten, is-
merve a többieket tudunk majd mi is segíteni azoknak, akik itt élnek.” 
– mondta Dr. Varga Krisztina, az alapítvány elnöke.

Bár a karitatív tevékenységek kiemelt időszaka az év vége, fontos, 
hogy az önzetlenségre és a segítségre egész évben szükség van.

Karitatív december 

Emelkednek az étkezési térítési díjak
A környezetünkben tapasztalható kedvezőtlen gazdasági változások kö-
vetkeztében az étkezési térítési díjak emelése vált szükségessé. 

A Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2022. 
(XII.14.) sz. határozata alapján a térítési díj mértéke az intézményi dol-
gozók és az egyházi fenntartású intézményben dolgozók részére brut-
tó 905,-Ft/adag, míg a vendégétkezők esetében bruttó 962,-Ft/adag  
árban került meghatározásra.  

A Felsőzsolcai GAMESZ tájékoztatja a Központi Gyermekkony-
hán étkezőket, hogy a kedvezőtlen gazdasági változások követ-
keztében emelkednek az étkezési térítési díjak.
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Polgármesteri beszámoló 
Szarka Tamás összefoglalója az elmúlt esztendő történéseiről

A 2022-es évben is folyamatosak voltak a 
fejlesztések a városban. Több beruházás 
kivitelezése fejeződött be, illetve bizonyos 
projektek esetében - köszönhetően a gyors 
szakmai előkészületeknek – a közbeszerzési 
eljárások után újabb fejlesztések valósulnak 
meg idén is. Ilyen például a bölcsőde épí-
tése, amely esetében az építési engedély 
meglétét követően azonnal megkezdődik a 
projekt tényleges megvalósítása. 

A tavalyi évben épületeink energetikai fej-
lesztései is lezárultak, melynek köszönhető 
a mostani fűtési időszakban érezhető jóté-
kony hatás. A rolleresek, biciklisek részére 
készült skateparkot is birtokba vehették 
a fiatalok, mely azóta közkedvelt hely lett 
az ilyen jellegű sportot kedvelők számára. 
Újabb utak, járdák, és parkolók is megújul-
tak városunk forgalmasabb szakaszain. 

Az elavult buszvárók helyett modern, biz-
tonságosabb utasvárók épültek, továbbá 
városunk két helyszínén is felújításra kerül-
tek, valamint új elemekkel bővültek a ját-
szóterek.
Minden pályázati lehetőséget megragad-
tunk ennek köszönhetően rendezvényeink 
jelentős részét is ilyen forrásokból valósítot-
tuk meg. 

Úgy gondolom a kulturális és közösség fej-
lesztésben is tudtunk előre lépni 2022-ben. 
Számos kulturális programmal, felhívással 
kedveskedtünk lakosainknak. Sokszínű ren-
dezvények megvalósításával építettük a kö-
zösséget.
Gondoltunk a fiatalabb és az idősebb kor-
osztályra is. A nyári táborok szervezése sok 
fiatalt vonzott, de a Bárczay-kastélyban 
megrendezett eseményeket is sokan láto-
gatták. Nagy érdeklődés volt a Családi for-
gatagra, gyermeknapra, Almafesztre és ter-
mészetesen a jubileumi Városnapra is. 

Az adventi időszakban is színes programok-
kal készültünk, gyertyagyújtásainkra több 
százan látogattak el. Sokan várták a Hősök 
terén a Mikulást, de a Városházán is nagy 
örömmel fogadták őt a gyermekek. 

Civilek szervezeteink is sokat tettek a kö-
zösségért

A felsőzsolcai szervezetek számos rendez-
vénnyel színes programokkal gazdagították 
kulturális és közösségi életünket. A teljes-
ség igénye nélkül a férfi, női népdalkörök, 
a Zsolca táncegyüttes, a Felsőzsolcai Csalá-
dokért alapítvány, a Péntek 17 egyesület, a 
sport klubok, mind-mind sokat tettek a vá-
ros közösségéért.  

Jubileumok éve

A 2022-es évben több jubileum is volt.  
Elsőként említeném Felsőzsolca várossá 
avatásának 25. évfordulóját, ahol is június 
utolsó hétvégéjén kitüntetéseket adtunk 
át, emellett számos programmal, látvá-
nyos színpadi produkciókkal ünnepeltük az 
eseményt. Két iskolánk is jubilált, a tavalyi 
évben emlékeztünk meg fennállásuk 10. év-
fordulójáról. A Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat is ünnepelt, ők 20 éve működnek 
a településünkön.   

Erősödtek és megújultak a testvértelepü-
lési kapcsolatok

Városunk legnagyobb rendezvényét a test-
vér településeink delegációikkal és fel-
lépőjükkel is megtisztelték. A városnap 
alkalmával több évtizedes kapcsolatokat 
erősítettünk meg, mely számomra egy 
rendkívül megható élmény volt. A múlt év-
ben sikerült több határon túli településre 
eljutnunk képviselve városunkat. 

Ahogy annak idején ígértem, rendkívül 
mozgalmas volt a tavalyi esztendő a progra-
mokat illetően is, hiszen csak pár eseményt 
említettem, de ha tételesen felsorolnám 
bizony hosszú lenne sor. Ehhez kellett azon 
intézmények, kollégák segítsége, akik aktí-
van kivették részüket a megvalósításban. 
Ezúton köszönöm mindenki munkáját.  

Stabil volt a gazdálkodás 2022-ben 

Folyamatosan figyeltük a költségvetésünk 
alakulását, hiszen a kialakult rezsiválság mi-
att fegyelmezett végrehajtásra volt szükség. 
A képviselő-testület előirányzatokat módo-
sított annak érdekében, hogy a megnöve-
kedett költségek ne okozzanak problémát a 
2022-es gazdálkodásunkban. Ennek köszön-
hetően sikerült megőrizni stabil gazdálko-
dásunkat. 

A tervek jelentős részét sikerült teljesíteni, 
hiszen növeltük bizonyos támogatásaink 
összegeit, például: középiskolások támoga-
tása, emellett új támogatási formák, mint a 
nyelvvizsga támogatás került bevezetésre. 
Beruházások is történtek valamennyi intéz-
ményben. Ennek keretében vásároltunk egy 
furgont és egy nagyobb kapacitású sósszó-

rót, mely a GAMESZ által végzett munkákat 
segíti. 
Aki mostanában a 3-as számú úton elhagyja 
Felsőzsolcát láthatja, hogy ipari parkunkban 
országos hírű vállalkozások jelentek meg, 
valamint komoly beruházás indult meg és 
jelenleg is zajlik az iparterületeinken. 

Tervek, elképzelések - bizakodva, pozitívan 
nézünk a 2023-as évre

Továbbra is fontosnak tartom, hogy csak 
olyan beruházások valósuljanak meg, me-
lyek valamilyen igényt elégítenek ki és 
amire igazán szükség van. Ezen elképzelés 
mentén örömhírrel szolgálhatok, hiszen két 
pályázati döntésről is hivatalos értesítést 
kaptunk. 
Így a csapadékvíz projektről, mellyel váro-
sunk egyik legmélyebb pontjáról tudjuk 
megoldani a csapadékvíz elvezetést, és a 
városrehabilitációs projektről, mely keretén 
belül többek között a városkép szempontjá-
ból negatívan festő városrészt tudjuk meg-
újítani, számos program elemmel kiegészít-
ve.
Szintén az év végén született megállapodás-
nak köszönhetően a Miskolc városával meg-
kötött szerződés értelmében városunkban 
kizárólag CNG és elektromos buszok fogják 
szállítani az utasokat. 
Az ez évi költségvetésünknek komoly össze-
get jelent a kormány több mint negyvenhá-
rom milliós rezsi támogatása. Csöbör Katalin 
képviselő asszonnyal többször egyeztettünk 
a felmerülő feladatokról, pályázati lehető-
ségekről, akinek ezúton köszönöm együtt-
működését. 
Fejlesztések terén is vannak tervek, ugyan-
is folytatni kívánom a járda felújításokat, 
intézményeink korszerűsítését, a polgár-
mesteri hivatal épületének ügyfélbarátabb 
kialakítását. 
Környezetünk védelmére, szépítésére szin-
tén nagy hangsúlyt kívánok fektetni, gon-
dolva a virágosításra, faültetésekre. 
Vannak fejlesztési elképzeléseim az energe-
tikai megújulások terén is. Foglalkozunk a 
korábbi, több mint egy évtizedes termál kút 
ügyével, hőszivattyús rendszerek kialakítá-
sával, ledes közvilágítással, és vannak konk-
rét fejlesztési javaslatok smart intézmények 
kialakítására is. 

A rendezvénynaptárunk tartalmasnak 
mutatkozik ebben az évben is
A korábbi évek hagyományaihoz híven idén 
is valamennyi rendezvényünk megtartását 
tervezzük, gondolva itt a gyermeknapra, 
Családi forgatagra, Almafesztre, Kastély 
koncertekre, közösségi szalonnasütésekre. 
Ami számomra nagy öröm, hogy társadalmi 
szervezeteink is nagyon aktívak, és egyez-
tetve velük is, bízom benne, hogy egy sike-
res, eredményes esztendő lesz a 2023-as év 
is.
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Meghitt Advent

Advent harmadik vasárnapján ismét gyertyagyújtásra várta a 
lakosságot az önkormányzat a Hősök terén, ahol meggyújtották 
a harmadik adventi gyertyát a város koszorúján. A Hősök tere 
most is megtelt, nagy volt az érdeklődés a programok iránt.  

A gyertyagyújtás Csöbör Katalin országgyűlési képviselő kö-
szöntőjével vette kezdetét, majd a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola és Óvoda növendékeinek előadása után képvi-
selő asszony és a város polgármestere meggyújtották a harma-
dik gyertyát a város adventi koszorúján.

Idén első alkalommal a Zsolca Táncegyüttes Betlehemezését is 
megtekinthették az érdeklődők. A táncosok koreográfiájukkal 
megelevenítették Jézus születését, ezzel megteremtve a kará-
csonyváró hangulatot. 

Ezt követően a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Mű-
vészeti Iskola felsőzsolcai növendékeinek csengettyű előadását 
hallhatták a forgatagra látogatók, majd a rendezvény végén 
átadásra kerültek az önkormányzat által hagyományteremtő 
szándékkal hirdetett Adventi dekorverseny díjai is.

Amatőr kategóriában a legszebb dekor készítője Soltész  
Mariann, míg profi kategóriában Zavodni Gréta, a Gréta Virág 
és Ajándék üzlet tulajdonosa lett. A kézműves munkák szép-
ségét a kiállítás alkalmával tekinthették meg a rendezvényre 
látogatók.

Felsőzsolcára is megérkezett a „betlehemi láng”. A lángot idén 
is Szarka Tamás polgármester hozta el a városba, és gyújtotta 
meg róla a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján, hogy 
a város lakói hazavihessék azt.

A hagyomány szerint, a betlehemi láng fogadására és átadásá-
ra immár 13. alkalommal rendezett ünnepséget a Miskolci Grá-
ciák Egyesülete a miskolci Nagyboldogasszony Minorita temp-
lomban. A lángot idén hatodik alkalommal adták át a megye 
polgármestereinek is, akik lakosaiknak adhatták azt tovább.

Az Adventi Forgatag idei utolsó rendezvénye keretében a térre 
kilátogatók a gyertyagyújtást követően hallhatták a polgármes-
ter, majd a történelmi egyházak képviselőinek ünnepi gondo-
latait és Mátyus Luca előadásában Ady Endre: Karácsonyi rege 
című versét. A rendezvény záró műsorát ez alkalommal is a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanári énekkara 
adta. 

Mintha csak most történt volna, hogy felkapcsolták az ünne-
pi fényeket a Hősök terén és az első gyertya meggyújtásával 
kezdetét vette az adventi ünnepvárás. Pedig ma már a farsangi 
időszakban vagyunk.
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Nyereményjátékkal kezdődött az 
új év Felsőzsolcán

Már hagyomány, hogy a közösségi oldalunkon meghirdetett 
nyereményjáték keretében várja Felsőzsolca Város Önkor-
mányzata az adventi időszakban készült képeket.

A felhívásra az oldalunk részére messengeren beér-
kezett képek 2023. január 3-9. között lájk gyűjtésben  
vettek részt.

A legtöbb lájkot a Pallai-Hok Vivien által küldött kép gyűjtötte, 
aki nyereményét, a részére összeállított ajándékcsomagot a 
polgármesteri hivatalban vette át.

Nyereményéhez gratulálunk!

Takács Nikolas Adventi koncertje 

Karácsonyi dallamokkal örvendeztette meg a közönséget  
december 16-án Takács Nikolas a Felsőzsolcai Római Katolikus 
templomban. 

A város vezetősége az adventi várakozás időszakát kívánta még 
varázslatosabbá tenni a koncertre látogatók számára. A zon-
gorával kisért adventi koncert rengeteg érdeklődőt vonzott.  
A művész saját szerzeményein kívül magyar és külföldi dalokkal 
bűvölte el a közönséget, kérdésünkre pedig azt is elárulta, hogy 
ő hogyan készül az ünnepekre. Takács Nikolas 1986. június 26-
án született Galánta városában, Csehszlovákiában.

Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, nyolc évesen részt vett 
a Pop Aréna tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanul-
mányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasz-
szikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenei 

Stúdió dzsessz-ének szakára járt. ”Csendbeszéd” című dalával A 
Dal című műsor döntőjébe jutott.

Tompos Kátyával közösen több teltházas koncertet adott a 
MÜPA-ban a The Great Hungarian Songbook koncertsorozat 
keretein belül. 2013-ban az Eurovíziós dalverseny hazai váloga-
tóján, a Dal című műsorban előadta a “Sorry Seems to be the 
Hardest Word” című dalt.
A magyar jazzélet kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt 
együtt zenélni: Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, 
Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 

Az elkészült interjút, valamint a koncertet a megújult Felsőzsol-
caTV youtube oldalán, illetve weboldalunkon:
a www.felsozsolca.hu oldalon tekinthetik meg.
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A bizalom és a nyitottság a legfontosabb
Majoros Flórián őrsparancsnok, a Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője

Majoros Flórián őrsparancsnok, a Felsőzsol-
cai Rendőrőrs vezetője Miskolcon született 
1971-ben. Az általános iskolát, valamint  
középiskolai tanulmányait Miskolcon végez-
te. 1986-ban költözött Felsőzsolcára. 

A sorkatonai szolgálat évei a határőrségnél 
teltek 1992-1993-ban, onnan egyenes út ve-
zetett a rendőri hivatáshoz. A kérdésre, hogy 
miért választotta ezt a hivatást, azt feleli, min-
dig is érdekelte a nyomozói munka, kezdetek-
től fogva szerette az izgalmas kihívásokat. 

Majoros Flórián r. alezredes rendőri szolgála-
tát 1993-ban nyomozóként kezdte a Miskolci 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. Kez-
detben a betörési alosztályon tevékenyke-
dett, leginkább vagyon elleni bűncselekmé-
nyeket derített fel. Ez a két és fél év nagyon 
mozgalmas időszak volt számára. Rengeteget 
tanult, kollégái, felettesei mind nagy hatással 
voltak rá, remek csapatként működtek. 1996-
ban az életvédelmi alosztályon tevékenyke-
dett, ekkor zsarolással, rablással kapcsolatos 
ügyeket göngyölítettek fel a csapatával.
Ezt követően 1998-ban megbízást kapott a 
Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoki fel-
adatainak ellátására. Akkoriban kevesebb 
település tartozott az illetékességi terület-
hez, kisebb létszámmal dolgoztak. 2000-ben,  

miután elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola Bű-
nügyi Szakát, kinevezésre került. 2002-ben 
bővítette tudását, elvégezte a Rendészeti  
Vezetőképző tanfolyamot. 

2008. januárjától a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Felderítő Osztály osztályvezető-helyettesi 
feladatait látta el. 2009. októberétől a Miskol-
ci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osz-
tályvezető-helyettesi feladatainak ellátásával 
bízták meg, 2010-ben osztályvezetőnek ne-
vezték ki. Ezt követően 2016. szeptemberétől 
a Diósgyőri Rendőrőrs megbízott, majd 2018-
tól kinevezett vezetője lett.

2020. januárjától a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
őrsparancsnoki feladatkörét látja el. Az eltelt 
szolgálati évek alatt a bűnügyi, valamint köz-
rendvédelmi terület minden szakirányával 
megismerkedett, szakmai tudása elmélyült. 

Munkáját nagy tapasztalattal, megbízhatóan, 
pontosan és hatékonyan végzi. A város lakói 
szívesen fordulnak hozzá ügyes-bajos dolga-
ikkal, mind kollégáival, mind a polgárokkal 
kiváló kapcsolatot ápol.

A munkában töltött időszak alatt sok minden 
változott, már tizenhat település, három vá-
ros, Felsőzsolca, Alsózsolca és Onga, került az 
illetékességük alá, immár negyvenezer lakos-
sal. 

Éves szinten akár ötszáz esetet is kapnak,  
oldanak meg. 
A rendőri munka az évek során átalakult, 
véleménye szerint olykor nehezebb is, de az 
informatikai háttér és a tapasztalatok támo-
gatják a munkájukat. Régebben nem voltak 
térfigyelő kamerák, ez napjainkban segít fel-
deríteni a bűncselekményeket.

Egy-egy érdekes esetre visszaemlékezve ki-
emeli, amikor Miskolcon, egy valutaváltóban 
több személy ellen elkövetett rablás ügyében 
nyomozott. A sértett a szembesítéskor nem 
ismerte fel az elkövetőt, a gyanúsított azon-
ban igen, véletlen elszólása miszerint: „Nem 
rabolta ki, csak kikapta a pénzt a kezéből” se-
gített megoldani az ügyet. 
Szintén emlékezetes eset volt, amikor egy tö-
rött szárnyú baglyot mentettek meg a felső-
zsolcai rendőrök. A bejelentő hölgy elmond-
ta, hogy a kertje végében az árokban egy 
sérült bagoly van. A madár végül jó kezekbe 
került, a Mályi Természetvédelmi Egyesület 
gondoskodott róla.

Több évtizede hobbija a vadászat. A hagyo-
mányőrző szokásokat a mai napig nagy becs-
ben tartja, hiszen a vadászat volt a magyarság 
legősibb életfoglalkozása. A vadászat egyidős 
az emberiséggel, amely az ősidőkben lét-
fenntartó tevékenység volt. 

Kulturális értékei, hagyományai fennmaradá-
sában a vadászok közösségének elsődleges 
szerepe, hogy a birtokában lévő tudást átad-
ja az ifjabb generációnak. A vadászok életét 
sajátos szertartások kísérik. A vadászhagyo-
mányok és rítusok által az összetartozás fon-
tosságát, a természet, az állatok, különöskép-
pen a vad iránt érzett tiszteletünket fejezik 
ki. Mindemellett szeret kertészkedni, fontos 
számára a fizikai erőnlét, régebben heti há-
romszor is edzett, illetve motorozott. 

Szeret Felsőzsolcán élni, a kisvárosias han-
gulat, az összetartozás fontos számára. Ren-
geteg a beruházás, szépül a város, szemmel 
látható a fejlődés, ami a munkája során is 
nagy segítség. Házas, felesége fodrász Felső-
zsolcán, két gyermeke van, lánya a kormány-
hivatalban dolgozik, fia harmadéves jogi  
tanulmányait végzi az egyetemen. 

Kikapcsolódás számára a vadászat, és a ker-
tészkedés, de egy-egy jó film is feltölti. Érdekli 
a gasztronómia, jól főz, specialitása a pörkölt 
készítése, de ha a tepertőt kell kisütni, abban 
is jeleskedik. Talán, majd ha nyugdíjba megy, 
elmélyül a főzés rejtelmeiben, s kiaknázza az 
ízekben megbúvó izgalmakat is. 
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Szilveszter után a pirotechnikai termékek használatának általános szabályairól 
Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető tájékoztatása
Az új év köszöntéséhez kapcsolódó zajos és nem 
veszélytelen pirotechnikai termékek használatá-
nak apropóján érdemes felidézni az ide vonatkozó 
jogszabályi előírásokat. Fontos tudnunk, hogy év 
közben, mely kategóriába tartozó tűzijátékot bir-
tokolhatjuk és használhatjuk legálisan. 

A pirotechnikai terméket annak kockázati szintje, 
valamint jellemzői (nettó hatóanyag-tartalom, 
biztonsági távolság, zajszint) alapján különböző 
osztályokba sorolja a polgári célú pirotechnikai te-
vékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendelet.

A szórakoztató célra szánt pirotechnikai termé-
kek-tűzijáték első osztályát képezik a nagyon ala-
csony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel 
járó, akár lakásban is használható eszközök (torta-
gyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó).

A második osztályba tartoznak a szintén alacsony 
kockázattal és alacsony zajszinttel járó, de a sza-
badban lévő behatárolt területen való használatra 
szánt termékek (római gyertya, röppentyű, tűzfor-
gó, vezető-pálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán).

A harmadik osztályba sorolt termékek közepes 
kockázattal járnak, a szabadban lévő nagy, nyílt 
területen való használatra szánták, amelyek zaj-

szintje nem ártalmas az emberi egészségre (ma-
gas hatóanyag-tartalmú rakéták).
A negyedik osztályt a nagy kockázattal járó, kizá-
rólag pirotechnikus által használható és kezelhető 
termékek képezik, amelyek zajszintje nem ártal-
mas az emberi egészségre. 
Az I. osztályba tartozó pirotechnikai terméke-
ket már a 14. életévüket betöltött személyek 
is megvásárolhatják, birtokolhatják, és az év 
bármely időszakában akár fel is használhatják.  
E termékeket a 14. életév alattiak csak nagykorú 
személy felügyelete mellett használhatják fel. 
A II. osztályba tartozó tűzijáték megvásárlásához, 
birtoklásához, a 16. életév betöltése szükséges. 
Ezek tárolhatók, és a használati útmutatóban 
foglaltak szerint - egész évben - legálisan felhasz-
nálhatók. A 16. év alattiak szintén csak nagykorú 
személy felügyelete mellett használhatják e kate-
góriába tartozó tűzijátékokat.

A III. osztályba tartozó tűzijátékot csak nagyko-
rú személyek vásárolhatják kizárólag december 
28-a és 31-e között, 3 kg nettó hatóanyagtarta-
lom mértékig. A termék használati és kezelési 
útmutatójának tartalmaznia kell a magánszemély 
általi engedélyhez nem kötött felhasználható-
ság  időtartamát, amely december 31-én 18.00 

órától, a rákövetkező újév napja 06.00 óráig tart.  
A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai 
osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a 
vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki 
ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítá-
sa nélkül visszavenni.
Egyik osztályba sem sorolható be a petárda, 
amely csak nagy hanghatást kelt, annak bármilyen 
célú használata egész évben tilos!
A leírt termékek szabályosan csak engedéllyel 
rendelkező kereskedőtől szerezhetők be.
A pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabály-
sértések elkövetését a szabálysértési törvény 
szankcionálja. Aki a pirotechnikai termékek elő-
állítására, forgalmára, tárolására, szállítására, 
felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására 
vonatkozó előírásokat megszegi, százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A közterü-
let-felügyelő a helyszínen ötvenezer forint bírsá-
got szabhat ki.

Ajánlott a következők figyelembevétele: 
felhasználás előtt tájékoztassuk a lehető legszé-
lesebb környezetünket, házi kedvenceinket a fel-
használás idején tartsuk zárt helyen, használat 
során fokozottan figyeljünk a magunk és mások 
testi épségére, vagyontárgyaira.

Adónaptár 2023 - Határidők a helyi adók területén 
Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető tájékoztatása
Több helyi adózást érintő változás is életbe lépett 2023. január elsején. A régi 
és az új KATA adóalanyok a 2022. adóévi helyi iparűzési adóbevallásukat május 
31-ig adhatják le a NAV-on keresztül, a korábbi január 15-ei határidő helyett. 
A helyi adók az önkormányzatiság megteremtésének alappillérét képezik, ezek 
az önkormányzat saját bevételei. Ezekből biztosítják a közszolgáltatásokat és 
tudnak fejleszteni, például a beruházások saját forrásait is ebből teremtik meg 
Felsőzsolcán. A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az adóév elején a Helyi adók 
naptárával kívánja segíteni az adózókat, hogy mikor, milyen helyi adókötele-
zettséggel kapcsolatos teendőjük lehet idén.

A Helyi adók naptára:
Építményadó: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésé-
re, továbbá változásbejelentés. Adókötelezettséget érintő változás különösen 
az alapterület módosulása, az építmény átminősítése. Adóköteles az Önkor-
mányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló épület, 
épületrész. Bejelentési határidő: január 15.
Magánszemélyek kommunális adója: adatbejelentés az adókötelezettség ke-
letkezésére, megszűnésére, illetve adókötelezettséget érintő változásbejelen-
tés. Adóköteles a magánszemély tulajdonában álló vagy vagyoni értékű jogával 
terhelt lakóingatlan, illetve telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában 
álló lakás bérleti joga.Bejelentési határidő: február 25.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld bérbeadásából   származó 
jövedelemadó kifizetőt terhelő bevallása. Bejelentési határidő: március 20.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld bérbeadásából származó 
jövedelemadó magánszemélyt terhelő bevallása, amennyiben nem kifizetőtől 
származik a bevétele, és nem minősül adómentes jövedelemnek.

Adóköteles, így adóbevallásra kötelezett az az adóalany, aki az Önkormányzat 
illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából: kifizetőként a bérbe-
adónak adóköteles bérleti díjat fizet ki, illetve bérbeadó magánszemélyként 
adóköteles jövedelmet szerez. Adóbefizetési határidő: folyamatos
Az adóbefizetés jogcíme: termőföld   bérbeadásából   származó   jövedelem-
adó. 

A kifizető a levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig köteles megfizetni, 
a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig.
Adóbefizetési határidő: március 15.

Az adóbefizetés jogcíme: I.   félévi   helyi   iparűzési   adóelőleg / tételes  
iparűzési adó. Az I. félévi építményadó, illetve magánszemélyek kommunális  
adója. Adóbevallási és befizetési határidő: március 31.

Adóbevallás jogcíme: Talajterhelési díj bevallása.
Adóbefizetés jogcíme: Bevallott talajterhelési díj megfizetése.
Talajterhelési díj bevallására és befizetésére kötelezett az az adóalany, aki a 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Adóbevallási, befizetési és vissza-
térítési igény bejelentési határidő: május 31.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: A 2022. évi helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtása, ezen belül az adóalap egyszerűsített meghatározási módjának vá-
lasztása. Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalko-
zási tevékenység.

Adóbefizetés, visszaigénylés jogcíme: a 2022. évben megfizetett iparűzési 
adóelőleg és a tényleges adó pozitív különbözetének megfizetése, a túlfizetés 
visszaigénylésének kezdete. 
Eltérő üzleti év esetén az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napja 
értendő. Adóbefizetési határidő: szeptember 15.

Adóbefizetés jogcíme: 
A II. félévi helyi iparűzési adóelőleg / tételes iparűzési adó, a II. félévi építmény-
adó, illetve kommunális adó.
Bejelentési határidő: folyamatos 

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: 
Desztillálóberendezés megszerzése, elidegenítése, vagy adatváltozás (tartási 
hely címe, használója) esetén a vásárlást vagy eladást, illetve a bejelentett ada-
tokban történő változást követő 15 napon belül. 
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A VEGYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:

CSÜTÖRTÖK: Akác u., Állom
ás u., Arany János u., Árpád fejedelem

 útja, Barackos u., Bartók Béla u., Bem
 József u., Bocskai István u., Bólyai János u., Deák Ferenc u., Dózsa György u., Eperjesi u., Gózon Lajos u., Görgey Artúr u., Hősök tere, Hunyadi János u., Jókai M

ór u., Kacsa köz, Kassai u., 
Kastély u., Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., Liba köz, M

ártírok útja, M
átyás király u., M

ester út, M
ikszáth Kálm

án u., M
óricz Zsigm

ond u., Nagyszilvás u., Ongai út (főút), Park u., Petőfi Sándor u., Radnóti M
iklós u., Rákóczi Ferenc u., Rózsa út, Sajó u., Sport út, Szatm

ári Király Pál u., Széchenyi 
István u., Szent István u., Szent László u., Zrínyi M

iklós u.

SZERDA: Ady Endre u., Alm
áskert u., Arnót u., Balassi Bánit u., Béke u., Berek u., Berzsenyi Dániel u., Bódva u., Bodzás u., Epres u., Ipari park, Ipari út, József Attila u., Kavicsbánya u., Kazinczy Ferenc u., Kenderföld u., Kertalja u., Kölcsey Ferenc u., Kőrösi Csom

a Sándor u., M
ocsár u., Rétföld u., 

Szállítók útja, Szeles u., Szikszai u., Táncsics u., Toldi M
iklós u., Turul u., Vörösm

arty M
. u., Zöldfa u.

PÉNTEK: Alm
áskert u.Arnóti út, Balassi B. u., Béke u., Berek út, Berzsenyi D.u., Bódva út, Bodzás u., Bólyai J. u., Epres út, Gózon L. u., Ipari út, Kavicsbánya u., Kazinczy F. u., Kenderföld u., Kertekalja u., Kossuth L. u., Kőrösi Cs. S. u., M

átyás K. u., M
ester u., M

ocsár u., Ongai u., Park u., Radnóti M
. 

u., Rétföld u., Sport u., Szállítók útja, Széles út, Szent L. u., Szikszai út, Táncsics M
. u., Toldi M

. u., Turul út, Vörösm
arty M

ihály u., Zöldfa u.

CSÜTÖRTÖK: Ady E. u., Akác u., Állom
ás u., Arany J. u., Árpád fejedelem

 u., Barackos u., Bartók B. u., Bem
 J. u., Bulgárföld, Dózsa Gy. u., Eperjesi u., Görgey Artút u., Gyár u., Hősök tere, Hunyadi J. u., Jókai M

. u., József A. u., Kacsa köz, Kassai u., Kastély u., Kodály Z. u., Kós Károly u., Kölcsey F. u., 
Liszt Ferenc u., M

ártírok u., M
ikszáth K. u., M

óricz Zs. u., Nagy szilvás u., Petőfi S. u., Rákóczi F. u., Rózsa u., Sajó u., Szathm
ári Király Pál u., Széchenyi I. u., Szent I. u., Szent-Györgyi Albert u., W

ass Albert u., Zrínyi M
. u..

A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:



Változnak a SZÉP kártya szabályai

11. OLDAL       KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Megszűntek a SZÉP-kártya-zsebek. Egy számla maradt, amelyen összeadód-
tak a korábban feltöltött összegek, amelyek immár szabadon felhasználha-
tók. A változás két és fél millió kártyafelhasználót érint.

A munkáltatók évente 450 ezer forintot adhatnak béren kívüli juttatásként 
SZÉP-kártyára, amelyet mostantól még egyszerűbben lehet elkölteni. Meg-
szűntek ugyanis a SZÉP-kártya-zsebek. Ez azt jelenti, hogy már csak egy 
számla maradt, melyre 2023. január 8-án átvezették a korábban feltöltött 
összegeket, amelyek ezen összeadódtak és már szabadon felhasználhatók.

A tavaly október 15-e előtt feltöltött összegeket érdemes májusig 31-ig elköl-
teni, mert utána egyszeri 15 százalékos, de legalább 100 forint díjat vonnak 
le a kártyákon lévő fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére. 

Az ezt követő időszakban egy évig használhatók fel a kártyára utalt összegek 
teljes mértékben, egy éven túlmenően már 15%-os egyszeri díjat von le a 
bank. A most életbe lépett könnyítésről minden kártyatulajdonost tájékoz-
tattak, a bankokban az átállás zavartalan volt.

EGY ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK

A pályázati adatlap letölthető:
www.felsozsolca.hu

Facsemetét ajándékoz Felsőzsolca Város Önkormányzata
a 2022. január 1. és 2022. december 31. között született 

felsőzsolcai gyermekeknek és családjaiknak.

Jelentkezni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
és lakcímkártyájának másolatával lehet
az info@felsozsolcaph.hu e-mail címen.

Jelentkezési határidő:
2023. február 28.
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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.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felső-
zsolca, Szent I. u. 20.

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

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!

IMPRESSZUM
Szerkesztőség: 
Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Tel.: (46) 613 000
A kiadványt 
szerkesztette: 
Vincze Ágnes 

Felelős kiadó: 
Felsőzsolca Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikat, hirdetései-
ket az alábbi e-mail címre várjuk: 
media@felsozsolcaph.hu
ISSN 1587-7310

HIRDETÉSI 
TARIFÁINK
2.000 Ft/megjelenés (60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés (120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés (A4-es oldal) 
Az árak az ÁFÁ-t  
nem tartalmazzák.


