2021. MÁRCIUS

FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRAINAK LAPJA

Hív a tavasz!

Az egészség a legnagyobb kincsünk.
Interjú Dr. Somogyi Magdolnával,
Felsőzsolca háziorvosával.
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Csendes koszorúzással emlékezett az
önkormányzat az idei évben a Hősök
terén.

Ültessünk virágot otthon! Új tavaszi
kezdeményezés Felsőzsolcán.
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Címlapon
Március elseje a meteorológiai tavasz kezdete. Megérkezett a jó
idő, hiszen napok óta hosszabb-rövidebb időre, de kisüt a nap.
Ilyenkor a legjobb a szabadban sétálni, így nem meglepő, hogy a
Sajó-part, valamint az új játszótér élettel teli. Ezeket a területeket a
GAMESZ folyamatosan fertőtleníti.

Csendes koszorúzással emlékezett az önkormányzat
Rendhagyó emlékezés a Hősök terén

Koszorúzással emlékezett az önkormányzat március 15-én, délelőtt
a Hősök terén. Tekintettel a járványügyi helyzetre a megemlékezésre az ünnepi műsor mellőzésével
került sor.
Az emlékezés koszorúját Szarka
Tamás polgármester helyezte el
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
asszony társaságában, így tisztelegve a
márciusi ifjak, és elődeink előtt.

Gólyahír
Spitzmüller Balázs írása

„Idén ismét rendhagyóan emlékezünk,
ugyanis mindennél előbbre való a
lakosság védelme és az egészség
megőrzése. Kérem lakosainkat, hogy
szánjanak néhány percet otthonaikban a megemlékezésre. A haza minden előtt.” – tette közé közösségi oldalán a polgármester.

Várjuk a tavaszt, a természet ébredését, a költöző
madarak visszatérését. A korábbi években Felsőzsolcán négy-öt gólyafészek is volt. Az utóbbi időben ezek
eltűntek. Tudomásomra jutott, hogy Borsodban 1520 %-kal csökkent a gólyaállomány.

A mostani várakozás nagy izgalommal tölt el,
mert az utóbbi években nem született gólya a településünkön. Így előfordulhat, hogy egy otthontalan
gólyapár fog rátalálni a gondosan, komfortosan elkészített fészekre.

A gólya populáció javítása érdekében 2020.10.30-án
fészektartó oszlopot állítottunk városunk segítőkész
lakóival.
A műfészket szakember építette és helyezte el.

Várjuk és reméljük, hogy a hamarosan érkező
kedves, megszokott madarak szívesen elfoglalják, és
derűt hoznak életünkbe.
A jövőben jobban vigyázzunk rájuk!

Köszöntés
A húsvét, mint a tavasz, a reménység,
az újjászületés ünnepe idén is megérkezik. Erre készülnek már kicsik és nagyok
egy-egy
festett
tojással,
barkával,
igazi ünnepi hangulatot varázsolva az
otthonokba. Van okunk az örömre!
Krisztus feltámadt! Engedjük be a feltámadás, a
remény és a tavasz örömét az életünkbe!
Ennek reményében kívánok Önöknek áldott
húsvéti ünnepeket Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében!
Szarka Tamás
polgármester

Március
15.
minden
magyar
számára az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emléknapja.
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Egy életre szóló ajándék

Ültessünk fát gyermekeink jövőjéért!
Felsőzsolca Város Önkormányzata pályázat útján biztosított lehetőséget
a városban élő kisgyermekes családok részére, hogy díszfát igényeljenek, melyet a gyermekük tiszteletére magánterületükön ültethetnek el.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt időszakban is sok gyermek
született városunkban. Nekik és családjaiknak szerettünk volna lehetőséget nyújtani, hogy részt vehessenek az „Egy életre szóló ajándék” pályázatunkban, melyben a 2020. január 1. és 2020. december 31. között született
gyermekek családjai vehettek részt – mondta Szarka Tamás polgármester.
Ez a pályázat is része annak a polgármester által kezdeményezett nagyszabású fásítási programnak, melynek keretében az önkormányzat hirdeti meg a növények igénylésének
lehetőségét. A telepítésre kerülő növények három fajtája került meghatározásra, melyek közül a szülők választhatták ki, melyiket szeretnék
otthonukban elültetni. Az ültetéshez szaktanácsadást is biztosítottak.

Rókák veszettség elleni immunizálása
Elkezdődött a helyi vakcinázás

Az Európai Unió támogatásával idén is sor kerül az ország 27.423 km2-es
területének vakcinázására. A várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási
kampányt a NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.
A rókák veszettség elleni immunizálására a helyi vakcinázási kampány időtartama alatt 2021. március 29 – április 3. között kerül sor.
A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az
ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani – ebzárlat - és csak pórázon szabad
közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés!
Ez alapján az ebzárlat és a legeltetési tilalom 2021.
március 29 - április 19-ig tart.

Illegális áramvételezés

Engedély nélküli csatlakozásokat szüntettek meg

ÜLTESSÜNK VIRÁGOT OTTHON!

12 ingatlanon szüntették meg az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
munkatársai az engedély nélküli csatlakozásokat. 2021.
március 4-én az ÉMÁSZ Hálózati Kft. munkatársai helyszín biztosítás vonatkozásában kértek közreműködést
a rendőrség, a rendészet, és a polgárőrség részéről.

Felsőzsolca Város Önkormányzata mindazoknak, akik
igénylik, virágmagokat és vetőmagot juttat el a
rendelkezésre álló mennyiség erejéig.
Kezdeményezésünk célja, hogy minden korosztályt
megmozgatva, a fiatalok és idősebbek egyaránt
hasznosan töltsék idejüket biztonságban, otthon,
kertjeikben, mégis a friss levegőn.
A legszebb virágos kertekről beküldött képeket a
hírmondó későbbi számaiban meg is mutatjuk.

A bejelentés szerint a Táncsics utcán, több ingatlanon
illegálisan vételezték az áramot. A szakemberekkel
karöltve a bejelentés valódisága a helyszínen megállapítást nyert – tájékoztatott Opalkó Dávid, a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet munkatársa.
Összesen 12 engedély nélküli csatlakozás
került megszüntetésre emelőkosaras gépjármű segítségével, hat helyszínen azonnali jegyzőkönyvet vettek fel a szakemberek a további eljárás lefolytatása céljából. A szolgáltató a
jogsértésekkel kapcsolatban eljárást kezdeményezett.

Igényeiket
2021.
április
22.
napjáig
a
maradjotthon@felsozsolcaph.hu e-mail címre, illetve a
06 46/613-000-ás telefonszámra várjuk!
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Óvodai beiratkozás

Hasznos információk nem csak szülőknek
A 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2021. május 05.-től –
május 18.-ig minden hétköznap 7.30-16.00 óráig biztosít lehetőséget az intézmény székhelyén (Park utca 3.) és telephelyén (Szent István utca 43.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda.
A jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig
betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A beiratkozáshoz a
szülő hozza magával a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot, a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát, és az óvodai jelentkezési lapot, amely az óvoda
honlapján érhető el: http://www.zsolcaovi.hu
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2021. június
17.
Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel
eltérő központi intézkedés születik, arról külön tájékoztatást adunk.

Beiratkozás a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába
A 2021. évben tankötelessé váló gyermekek első évfolyamára
történő beiratkozására 2021. április 15-én 8.00-16.00 óráig,
valamint április 16-án 8.00-16.00 óráig nyílik lehetőség a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskolában.
Az általános iskolai felvételről való döntést 2021. április 23. napjáig
hozza meg az intézményvezető. A 2021/2022. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozásról közleményében tájékoztat a
Tiszáninneni Református Egyházkerület, mely közlemény az intézmény
és a város honlapján is elérhető.

Koronavírus
Sajtóközpont
A 1818-as telefonszámon
kérhető az adatok pontosítása

Az oltandók a 1818 telefonszámon és e-mailen is kérhetik a
pontatlanul regisztrált adatuk javítását.
Ha valaki az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta
meg adatait, és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatot
tapasztal, akkor az ingyenesen hívható 1818 telefonszámon
vagy az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail címen kérheti a
regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását.

Elérhető a lakossági
elégedettségi kérdőív
Felsőzsolca Város Önkormányzata a lakosság véleményét
kéri a média felületeinek használatáról.
A felmérés célja, a lakosság olvasói, felhasználói igényeinek
minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása.
A kérdőív a http://www.felsozsolca.hu/?page=varosi_hirek_bovebb&id=1763 linken érhető el.
Kérjük, kitöltésével segítse munkánkat!
Közreműködését előre is köszönjük!
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INTERJÚ

Interjú Dr. Somogyi Magdolna háziorvossal
Az egészség a legnagyobb kincsünk
Pályafutását

Miskolcon,

intenzív

osztályos

orvosként,

illetve

altatóorvosként kezdte. Miért választotta az orvosi hivatást?
Nem tudom azt mondani, hogy gyerekkoromtól orvos szerettem volna
lenni. Nyolcadik osztályos koromban arra vágytam, hogy óvónő legyek.
Abban az időben még létezett óvónőképző szakközépiskola Berettyóújfaluban egy osztállyal, ahova nem vettek fel, Így választották szüleim
az egészségügyi szakközépiskolai képzést, ahol csecsemő és gyermekápolói gyakorlat is volt. Az volt a terv, hogy érettségi után jelentkezem
az óvónőképző főiskolára. A középiskolában nagyon aktív Vöröskeresztes életet éltem: önkénteskedtem a Vöröskeresztes irodában, elsősegélynyújtó tanfolyamokat tartottam gimnáziumokban, kollégiumokban
diákoknak, iskolai csapatunk bejutott az országos elsősegélynyújtó versenyre.

Jelenleg 1640 páciensem van. Távkonzultációval, és amennyiben korona-

Az orvosi pálya felé a középiskolai fizika tanárom terelt. Egyszer magá-

vírus fertőzés gyanúja nem áll fenn, előzetes előjegyzés utáni személyes

hoz hivatott, sohasem felejtem el, mit mondott: ”Ne pocsékold az idődet

konzultációval történik a rendelés. A távkonzultáció magában foglalja az

mindenféle „hülyeségre”! Tessék többet foglalkozni a felvételi tárgyakkal!

email-en, sms-ben, telefonon, vagy messengeren történő kommunikációt.

Inkább arra koncentrálj! Így nem fognak felvenni az orvosi egyetemre!

A koronavírus járvány előtt nagyon ellene voltam az ilyen fórumokon törté-

Elmondtam a szüleimnek, hogy mit mondott a tanár néni, és Ők rám

nő rendeléseknek. Számomra fontos, hogy lássam a beteget. Már csak egy

bízták a döntést. Azt mondták, ha ezt választod, mi mindenben támoga-

vérnyomásmérés is rengeteg információt ad: nem sápadt-e, nem verejtéke-

tunk. Úgy gondoltam, megpróbálom. Visszagondolva azt kell mondanom,

zik-e, ritmusos-e a szívműködése, stb.

ez nem más, mint a Jóisten terelgető közreműködése. Egyetemi éveim alatt
is mindig mellettem állt. Valamiért az volt a terve velem, hogy orvos legyek.
Mesélne nekünk erről az időszakról?

Bizonyára folyamatosan csörög a telefonja, rengeteg az oltással kapcsolatos kérdés. Önöknél milyen ütemben, rendszerben haladnak az oltások?
Igen, szinte folyamatosan telefonálok. Van akinek az aktuális panaszára

Végzés után aneszteziológusként kezdtem dolgozni. Pár hónapig a

igyekszem tanácsot adni, van aki a leletét szeretné megbeszélni, van aki

Vasgyári, majd a Megyei Kórházban. A váltás oka az volt, hogy férjemmel

oltással kapcsolatban érdeklődik, hogy mikor kerül már sorra. Az oltások

akkor indult közös életünk. Mivel hiányszakmában dolgoztam, a Megyei

a Kormányhivatal által meghatározott rend szerint történnek, az általuk

Kórházban kaptunk egy kis szolgálati garzon lakást. Már akkor is központi

biztosított oltóanyaggal a rendelőben , vagy oltópontra való beküldési le-

aneszteziológiai és intenzív osztályként dolgoztunk, azaz forgó rendszer-

hetőséggel.

ben. Vagy a műtőben altattunk, vagy intenzív osztályon osztályos munkát
végeztünk. A műtői munkát nagyon szerettem, az intenzv osztályos munka
lelkileg nagyon megviselt. Mivel szinte minden műtétes szakma műtőjében
megfordultam, nagyon érdekes volt az a munka, különösen fiatalként!

Ön hogyan viseli a megnövekedett terhelést? Mivel kapcsolódik ki?
Jut ideje a családjára, unokájára is?
Mostanában gyakran van, hogy délelőtt rendelünk, délután oltunk, majd
oltást szervezünk. Ez nagyon fárasztó, különösen mentálisan. Sajnos sok-

Miután férjhez ment és megszületett két fia, nagyobb hangsúlyt fektetett

szor „hazaviszem” a munkát. Otthon sokat gondolkodom tovább a napi

a családra, háziorvosként helyezkedett el. Miként került Felsőzsolcára?

feladatokon. Unokámra sem jut annyi idő amennyit szeretnék, bár abból

Igen, amikor az embernek gyereke lesz, minden átértékelődik. Ha gyereket

sohasem elég. Nagyon várom a jó időt, hogy munka után többet lehessek a

kellett altatnom, szinte szorongtam. Már nem kihívás, hanem teher volt az

szabadban, például a kertemben.

ügyelet. Egyszer egy készenléti behíváskor kisebbik fiam odaállt az ajtó elé

Hogyan látja a jövőt? Milyen tanácsokat adna azoknak, akik szeretnék

és azt mondta: „ Anya, ne menj! Mondd azt a bácsinak, hogy nem mész!„

megőrizni az egészségüket, erősíteni az immunrendszerüket?

Mindketten sírtunk. Egyre többször gondolkoztam azon, hogy váltanom
kell. Így esett a választásom a háziorvosságra. Hogy miért Felsőzsolca?
Miskolcon, illetve a vonzáskörzetében éppen itt volt akkor szabad praxis.
A betegek ellátása a koronavírus-járvány előtt is komoly feladat volt,
most azonban még nehezebb. Hogyan működik a rendelés?

Kihívásokkal teli nehéz időszak ez mind a betegeinknek, mind az egészségügynek egyaránt. Bizakodva tekintünk a jövőbe, reméljük rövidesen jóra
fordul minden. Vigyázzunk magunkra és óvjuk egymást!
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Télűzés az óvodában

Mag Zsolt Sándorné óvodavezető beszámolója
„ Itt a farsang, áll a bál… „- énekelték nemrég vidáman a mosolygós
arcú gyerekek. De elérkezett az idő, hogy végre elkergessük a telet
és várjuk a tavasz érkezését. A melegen cirógató napsugár, a kibújt
hóvirágok azt üzenik, hogy elég volt a hidegből. Szorgalmas munkába
kezdtek a gyerekek, kiszebábot készítettek, csörgő-zörgő eszközöket
barkácsoltak és közben tavaszi dalokat énekeltek, verseket mondogattak.
Olyan szavakkal, kifejezésekkel bővült szókincsük, melyeket manapság
már ritkán vagy egyáltalán nem használnak az emberek. Zöld óvoda
lévén természetes és újra hasznosítható anyagokat használtak, melyeket korábban gyűjtögettek.
Fontos, hogy az óvodások megismerjék a jeles napokat és a hozzájuk
kapcsolódó néphagyományokat. A kiscsoportosok még nem ismerték
ezt a szokást, így kíváncsian várták a napot, amikor nemcsak filmen,
de élőben is részesei lehetnek. A nagyobbak minden évben készülnek a kiszebáb égetésre, mely a téli időszak végét jelzi, bízva a tavasz
eljövetelében. A téltemető népszokás, a kiszézés nem más, mint a kiszebáb elégetése. A kisze többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb, melyet kici, kiszőce, kicerice, banya néven is emlegettek.
A bábu a különböző magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség
megszemélyesítője lehetett. Gondűző cédulákat tűztek rá, elégetésével e kellemetlen dolgokat igyekeztek távolra küldeni maguktól az
emberek. A gyerekek hangszerekkel, csörgőkkel, dobokkal, saját készítésű hangkeltő eszközökkel jól felszerelkezve vonultak ki az udvarra, s
miközben lelkesen rázták és ütögették azokat, kiabálták:

„Jöjjön a tavasz, menjen a tél!” Hamarosan lángra kapott a bábu, a
magasba szálló füstje magával ragadta a telet!
„Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll,
Tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár,
Mire a füstje eloszlik
A hideg köd szétfoszlik
Egész kitavaszodik!”
Az elhamvadó tűz körül megszólalt a mindenki által kedvelt dal:
„Tavaszi szél vizet áraszt…”
Csengő hangjuk szárnyalt és messzire elhallatszott.
Ne szomorkodj tél, decemberben újra várunk, csak akkor kicsit több
havat hozzál a gyerekeknek!

Meglepetés és vidámság a Rozmaring táján
Várszeginé Kiss Katalin, a Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör elnökének beszámolója
Nehéz időket élünk. A bezártság,
távolságtartás, a társaság nélkülözése különösen azokat érinti
nehezen, akik összeszokott közösségként rendszeresen megosztották élményeiket egymással, és
élénk társas-életet éltek.
Az otthonaikba szorult népdalkörösök is hónapok óta csak telefon,
illetve egyéb elektronikus formában tartották-tartják egymással a
kapcsolatot. Ezért is óriási öröm
minden találkozás, esemény
számukra. Most ennek apropóját
Szarka Tamás polgármester adta,
aki évről-évre személyesen, az
énekpróbák alkalmával köszöntötte kis ajándékkal a Rozmaring
Népdalkör asszonyait a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

Sajnos most nincsenek énekpróbáink, de a figyelmesség idén
sem maradt el. A kis ajándékok
március 8-án érkeztek meg hozzám,
az egyesület vezetőjéhez, s egy
biciklis kirándulás keretében dalos
segítőmmel el is juttattam minden
hölgytársam otthonába.
A meglepetést és a személyes
találkozást, a kis eszmecserét a
„rács mögött” óriási örömmel
fogadták barátaink.
Asszonyaink most erős hittel,
Covid-mentesen, oltásra várva,
őrzik magukban a tüzet, a reményt,
hogy minél előbb újra működni fognak a közösségi fórumok, s
akkor készen álljanak a közös
ünneplésre, együttlétre.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Hulladékmentesítés Felsőzsolcán

343 köbméter illegális hulladékot szállítottak el a városból
közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének) elősegítése.
A környezetünk és az élhető város szempontjából is kiemelten fontos,
hogy Felsőzsolcán és környékén megszűnjenek az illegális hulladéklerakók. Ennek a kezdeményezésnek a részeként nyújtott be a város
pályázatot a kormány által kiírt program keretében.

Közel öt millió forintot nyert Felsőzsolca a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázaton, amelyből a felsőzsolcai és ongai körforgalomnál lévő
területeket is megtisztították az elmúlt években illegálisan lerakott
szeméttől.

Városunk összesen 6.943.766,- Ft támogatást nyert el a pályázaton.
A megvalósítás időszaka 2021. január 15. -2021. február 28. között
volt. A hulladékmentesítés keretében illegális hulladéklerakó került
felszámolásra a felsőzsolcai körforgalomnál, az ongai körforgalomnál,
az Akác utcán, Liszt Ferenc utcán, a Kossuth utca végén, valamint a
Kavicsbánya u. – Vörösmarty u. és Almáskert u. – Kavicsbánya u. környékén. Az elszállított hulladék mennyisége 343 m3 volt, ami 7 db 30
m3-es, és 19 db 7 m3-es konténert jelentett. Jellemzően háztartási
hulladékot és építési törmeléket szállítottak el az érintett területekről.
A hulladék összegyűjtését a Felsőzsolcai GAMESZ dolgozói végezték,
a konténerekbe rakodás kézi és gépi erővel történt. A konténereket a
MiReHu Nonprofit Kft. biztosította. A hulladékgazdálkodással foglalkozó társaság telephelyén a hulladékok szakszerű kezelése megfelelő
műszaki védelemmel ellátott területen valósult meg. A négy helyszínre a tiltó táblák kihelyezése is megtörtént.

A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók érdekében a
„Tisztítsuk meg az Országot” projektre pályázati felhívást tett közzé a
települési önkormányzatok számára.
A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon,

A városvezetés kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett hulladékot, ne helyezzék el közterületen, hanem adják le a MiReHu Kft. által üzemeltetett gyűjtőpontokon, ahol ingyenesen átveszik
azokat. Vigyázzunk városunk tisztaságára!

Sporthírek, szintet lépett a BTE Felsőzsolca
Szala Ákos összefoglalója

A cél a regionális tehetségközpontok szakmai és szervezeti fejlődésének elősegítése, az azokban folyó munka ellenőrzése és teljesítmény
alapú finanszírozásának kialakítása.
Az elnökség a Double Pass objektív visszajelzései alapján választotta ki
azokat az utánpótlásműhelyeket, amelyek területi alapon segítik elő a
legtehetségesebb fiatalok kiválasztását és fejlődését.

Az MLSZ által egész országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatában Kiemelt Körzetközpontnak minősítették a
BTE Felsőzsolca klubot.
Klubunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a munkánkat, fejlődésünket
elismerve országos szinten Kiemelt Körzetközpontnak minősítették.
Az MLSZ kialakítja az egész országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatát.

Mit is jelent ez?
A Körzetközpontok (KK) elsősorban a grassroots/amatőr és az elit
utánpótlás-képzés között helyezkednek el egyfajta hídként, és az lesz
az elsődleges feladatuk, hogy a játékosok foglalkoztatása gyermekkorban a lakóhelyhez közel indulhasson el. Ezekben a központokban
történik a futball megszerettetése a gyermekekkel, majd a tehetségesebb gyermekek kiválasztása és „feladása” a Tehetségközpontokba
(TK).
A piramis legalján az a mintegy 1400 amatőr klub található, melyek
fő feladata, hogy minél több gyermeket csábítsanak a labdarúgásba
és orientáljanak a Körzetközpontba. Nem állhatunk le, még több a
munka, még nagyobb a felelősség, és még több a focizni szerető
gyermek– olvasható a klub közösségi oldalán.

PORTRÉ											 8. OLDAL

Fókuszban a gyermek

Ismerjük meg Mag Zsolt Sándorné, Gyöngyi óvodavezetőt
1968-ban született Felsőzsolcán ahol azóta is él. Pedagógus pályafutását közvetlenül gimnáziumi tanulmányai befejezése után kezdte el
Felsőzsolcán az 1. számú Napközi Otthonos Óvodában, ahol ő maga
is felcseperedett. A tanítóképző főiskolán folytatta tanulmányait, s
hogy szakmai tapasztalatait bővítse, az alsózsolcai általános iskolában
dolgozott egy éven keresztül.
Már ekkoriban érezte, hogy az óvodás korosztály áll hozzá a
legközelebb, ezért 1992 augusztusától ismét Felsőzsolcán, a 2. számú
Napközi Otthonos Óvodában helyezkedett el. Mindig is erre a
pályára készült, kislányként kedvenc játéka az „óvodás” volt, ilyenkor
sorba rendezte a babáit, és ő volt az óvó néni. Szívesen pesztrált kisebb
gyerekeket a környezetében, soha eszébe sem jutott, hogy más is
lehetne.
Anyanyelvi fejlesztő és korrekció szakosító oklevelét 1994-ben vehette
át a sárospataki Comenius Tanítóképző Intézetben. Ebben az évben
született meg kislánya, Dóra. A gyermekével otthon töltött idő is
hasznosan telt, hiszen ekkor végezte el a Hajdúböszörményi Wargha
István Pedagógia Főiskolán az óvodapedagógia szakot. 1997-től már
képesített óvónőként folytatta óvodapedagógusi pályafutását, ma ő
az intézmény vezetője.
Örömmel emlékszik vissza gyermekkorára, amikor még kevesebb
lakója volt a városnak, és szinte mindenki ismert mindenkit. Az utak
nem voltak mindenhol aszfaltozva, a legtöbb háznál gazdálkodtak,
reggel és délután az utcán vonultak a tehenek a rétre, majd vissza. A
gyerekek, ahogyan ő is, a Krisztina óvodába jártak, hiszen akkoriban
egy óvoda volt a településen.
Mag Zsolt Sándorné segítségével készült el pedagógiai programjuk a
helyi sajátosságokat figyelmbe véve, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülve. Ebben megfogalmazzák céljaikat, feladataikat,
valamint azt is, milyen óvodát és milyen gyermekeket szeretnének
nevelni. A program fontos része az egészséges életmód alakítása, az
érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása,
valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés, az iskolára való felkészítés.
Vezetésével az eltelt évek során több pályázatot is nyertek, környezettudatos magatartásuk kialakulását segíti Zöld Óvoda címük, és nemrég bekapcsolódtak a Boldog Óvoda programba is.
Egy éve a Covid első hulláma váratlanul érte az óvoda vezetőjét
és munkatársait, de gyorsan kellett reagálniuk. Azonnal ügyeletet
szerveztek, koordinálták az online munkavégzést, a fertőtlenítést, a
folyamatos tájékoztatást, valamint a kapcsolattartást gyerekekkel,
szülőkkel. Emellett amiben tudtak, a város vezetését is segítették.
Szórólapot hordtak, ételt osztottak, bevásároltak az idősebb lakóknak.
A kiscsoportosaik befogadása sem úgy zajlott, ahogy tervezték, a
megszokottnál ritkábban, illetve alig találkozhattak a szülőkkel. Mag
Zsolt Sándorné számára fontos a személyes kapcsolat, ezért nagyon
várja, hogy visszakaphassák a járvány előtti életüket, aktivitásukat.

Az óvodákban jelenleg ügyeletet tartanak azon gyerekek számára,
akiknek a szülei nem tudják biztosítani a felügyeletüket. Az épületben és az udvaron folyamatos a fertőtlenítés, az óvodapedagógusok
online tartják a kapcsolatot a családokkal, online továbbképzéseken vesznek részt, valamint kutatják azon pályázati lehetőségeket,
melyekkel tovább bővíthetik óvodai életüket.
Az óvoda munkatársai alkalmanként a Zsolca Tv-ben is szerepelnek, óvodapedagógusaik mesét mondanak, a gyermekek versekkel
köszöntik a település lakóit egy- egy jeles napon.
A város vezetése napjainkban nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre,
játszóterek, bicikliutak épülnek, virágosítás és számos egyéb projekt
van és volt folyamatban. Kiemelkedő a közösségépítés, bár a jelenlegi
járványhelyzetben most ezt személyesen nem tudják megvalósítani.
Számos kulturális, szórakoztató és testmozgással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programot szerveznek minden korosztályt elérve.
Intézményvezetőként terveik megvalósításához folyamatosan figyeli
a pályázati lehetőségeket.
Aki ismeri Gyöngyit, tudja, hogy évek óta a mozgás rabja. A munka
mellett ez tartja őt egyensúlyban. Számára a zumba az a testedzés,
amit napi szinten űz barátai körében. Sajnos a mostani helyzet
miatt ezt most nem teheti meg, így marad időnként a magányos futás.
Szereti a jó könyveket és van egy hat hónapos kiskutyája, akivel jókat
szoktak játszani. Optimista ember, azt vallja, mindig mindenre van
megoldás, ezt tanulta a szüleitől. Bízik a vírológusokban, orvosokban.
„A jövő szép lesz, kilábalunk ebből a helyzetből és újra mehetek
zumbázni… Alig várom!”
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AKTUÁLIS

Éltető kincsünk a víz
Dr. Pásztor Tünde írása

Az elmúlt esztendőben számos, eddig ismeretlen kihívással
kellett megküzdenünk és most, 2021 tavaszán sem jelenthetjük, hogy
túl vagyunk a nehezén. Az újfajta nehézségekkel való küzdelmek
közepette azonban emlékezzünk meg egy nagyon fontos napról, mely
1993. óta minden évben nevezetes, a Víz Világnapja, március 22-én.
A víz azok közé a dolgok közé tartozik, amelyeket természetesnek
veszünk, el sem tudjuk képzelni, hogy ne állna a rendelkezésünkre, hiszen csak megnyitjuk a csapot és már ott is van. A víz azonban nem végtelen, az iható víz mennyisége a Földön folyamatosan
csökken. Riasztó adat, hogy a Föld népességének negyede már most
sem jut elegendő mennyiségű vízhez. A klímaváltozás, a környezetszennyezés és a túlfogyasztás tovább növeli a vízkészleteket fenyegető veszélyeket.
A víz védelme mindannyiunk közös feladata és felelőssége. Ne vegyük magától értetődőnek a víz elérhetőségét és őrizzük kincsként!
A társadalom összes szereplője tehet azért, hogy az elkövetkezendő
generációk számára is elegendő és iható minőségű édesvíz álljon rendelkezésre.

Ehhez azonban meg kell állítani a pazarlást, ami nem történhet meg
az egyéni szükségletek mérséklése nélkül.
A fenntartható fejlődés kulcsa a közös gondolkodás és szerepvállalás
a természet és a környezet védelmét célzó intézkedések meghozatala
és végrehajtása során. A víz védelme összekapcsolódik más fontos
környezetvédelmi törekvéssel is. Felsőzsolca városa elkötelezett a
környezetvédelmi programok megvalósítása iránt.
A célkitűzések között megtalálható a faültetési program, a hulladék
felszámolására tett intézkedések, a talajterhelés csökkentése, a levegő védelme és az ismeretterjesztés. Az idei év egyik lényeges kezdeményezése az intézmények szelektív hulladékgyűjtésének erősítése,
melyhez kapcsolódóan verseny indult az óvodában és a két általános
iskolában a legtisztább csoport, illetve osztály címért, mely verseny a
digitális oktatás után folytatódik.
A Víz Világnapján és az év minden napján gondoljunk arra, hogy valamennyi környezeti probléma, így a vízhiány is legyőzhető, mérsékelhető közös felelősségvállalással és összefogással.

A komposztálás előnyei
A tavasz közeledtével előtérbe kerülnek a kerti munkák
A tavaszi időszak együtt jár a zöldhulladék növekedésével, kezelésének
problémájával. Településünkön tavasztól őszig megoldott a zöldhulladék
szelektív gyűjtése és elszállítása az úgynevezett zöld zsákokban. A szelektív gyűjtésen kívül a komposztálás is hasznos módszer, hiszen jelentősen
csökkenti a zöldhulladék mennyiségét, emellett a kertekben elültetett
növények, virágok tápanyaggal való ellátását is biztosítja. Fontos kiemelni, hogy a zöldhulladék égetése jelenleg tilos és várhatóan ez a rendelkezés országosan a későbbiekben is tartósan megmarad.
Azonban ahhoz, hogy a komposztálás hatékony legyen, figyelni kell néhány fontos szabályra, melyek a következők:
Mi kerülhet a komposztba?
A kihúzott vagy kikapált – nem virágzó - gyomok, lekaszált fű egyéb
anyaggal, pl. lombbal keverve (mert ha nem szárad ki, akkor penészedik,
ha kiszárad, akkor nem korhad el), lehullott levelek, kipréselt szőlőtörköly, haszonnövények szára, évelő vagy egynyári virágok ősszel letermelt
hajtása, zöldségek, gyümölcsök héja, maradékai, kisebb mennyiségben a
kávézacc, kifőzött tealevél, fahamu, tojáshéj, növényevő állatok trágyája.
Mi nem kerülhet a komposztba?
Műanyag, cserép, üveghulladék, fémdarabok, konzervdoboz, kavics, betondarabok, bomló ételmaradék, a cigarettacsikk, rongyok és szövethulladékok, növényvédő szerek, húsevő állatok ürüléke, nagyobb ágak,
fatörzsek, diófalevél, szennyvíz.

A komposztálás folyamata:
A komposztkazal, ahol megfelelő méretű hely áll rendelkezésre vagy
érlelő láda, amely egyénileg is kialakítható, például raklapok felhasználásával. Az elhelyezés lehetőleg félárnyékos, szellős helyre történjen a
kertben.
Célszerű, de nem nélkülözhetetlen elem az aprítás folyamata, amely biztosítja, hogy a zöldhulladék kisebb méretben kerüljön a komposztba, így
a mikroorganizmusok nagyobb felületen megtelepednek, továbbá ezzel
a hulladék térfogata is csökken.
Szükséges a megfelelő nedvességtaralom, ne legyen kiszáradva, de ne
legyen túl vizes sem.
Rétegezés: a barna (kisebb ágak, gallyak, szalma) és a zöld (a nedves
zöldhulladék) részeket egymásra rétegezzük, továbbá az egyes rétegek
közé földet is célszerű tenni.
Két-háromhavonta át kell keverni a komposztot, hogy levegőhöz jusson
minden része.
Időtényező: legalább három hónap alatt friss komposzt nyerhető, az
érett komposzt eléréséhez 12 hónapra is szükség lehet.
A folyamat végén a kész komposzt a kerti földhöz keverhető, mely biztosítja a megfelelő tápanyagellátást.
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Szarka Tamás összefoglalója

Fontos információk a szigorításokról, a rendkívüli szünetről
Március elején a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) számú Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, a COVID 19 koronavírus járvány harmadik
hullámára és a folyamatban lévő veszélyhelyzetre tekintettel
az eddig is alkalmazott szabályok, az életbelépett új tilalmak
és ajánlások felelős betartására és betartatására hívtam fel
intézményvezetőink figyelmét.
A rendelet megjelenésével egy időben elrendeltem az
önkormányzat intézményeinek ügyfélszolgálatain a személyes
ügyfélfogadás szünetelését. Az ügyfelek számára az ügyintézést ebben az időszakban telefonon, postai és elektronikus
úton kell biztosítani. Határozatlan ideig csak halaszthatatlan
esetekben, telefonon történt előzetes egyeztetést követően
fogadunk ügyfeleket a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban
is. Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, kérjük
tartsák a két méteres védőtávolságot és az intézmény épületébe történő belépéskor használják a kihelyezett fertőtlenítő
eszközt, továbbá viseljék az orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot.
Az újonnan bevezetett szigorúbb szabályoknak megfelelően
szervezzük a munkafolyamatokat. A Polgármesteri Hivatalban rotáció jelleggel home office-ban dolgoznak a munkatársak. A közfoglalkoztatottak tekintetében is átszervezte a
Felsőzsolcai GAMESZ a munkafolyamatokat. A védőoltások
beadásának megkezdésével önkormányzatunk munkatársai a rendészettel együtt besegítenek a szállításban, akár a
háziorvoshoz, akár az oltópontra. Telefonon megkeressük és
segítjük a karanténba került lakosainkat, és ez a módszer
hatékonynak bizonyul.
Fontosnak tartom, hogy ezekben a nehéz időkben
is lelkesítsük, motiváljuk az embereket. Éppen ezért
folyamatosan
szervezünk
olyan
eseményeket,
lehetőség szerint online formában, melyek alkalmat
adnak a kikapcsolódásra, és vidámságot csempésznek a
mindennapokba. Ilyen volt például a lakosság köszöntése
a Házasság hete alkalmából, és az óvodásainkkal nőnapra
készített közös videó üzenet is. Idén indítottuk el az „Egy életre
szóló ajándék” kezdeményezést, mely során a 2020-ban
született gyermekek részére díszfát ajándékozott az
önkormányzat.
A pandémiás védekezési tervekben leírtak folyamatos és
pontos követése mellett felhívtuk a dolgozók figyelmét a
járványügyi helyzet súlyosságára, az intézmények szolgáltatásait igénybe vevő személyek tájékoztatására felhívások,
tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre. Ahogyan eddig is,
különös figyelmet fordítunk a személyes szociális érintkezés következményeinek elkerülését szolgáló eszközök (szájmaszk, védőkesztyű) viselésére, a személyes gondoskodásban
részesülő személyek egészségi állapotában beálló változás
külön figyelemmel kísérésére, adott esetben a háziorvos
értesítésének elősegítésére.
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs
eszközökön keresztül folyamatosan biztosítja.

Az oktatási intézményekben elrendelt rendkívüli szünet,
illetve tantermen kívüli munkarend ideje alatt is biztosítjuk a
gyermekek, tanulók részére a gyermekétkeztetést.
Várhatóan nyár elején megjelennek az uniós operatív pályázati felhívások, melyekre az előkészületek már folyamatban
vannak. Megkezdődtek a felsőzsolcai emlékművek felújítási
munkálatai is. A projektet a Felsőzsolcai Lokálpatrióta Kör és
önkormányzatunk közösen szervezi és bonyolítja.
A megújulás jelentős részét felajánlásokból végezzük el, több
helyi vállalkozónak köszönhetően, de magánszemélyek is
közreműködnek.
Ahhoz, hogy túljussunk a megpróbáltatásokon, arra van
leginkább szükség, hogy összetartsunk, és próbáljunk pozitívan hozzáállni a nehézségekhez. Ahol azt látjuk, segítségre van
szükség, segítsünk, hiszen közös erővel könnyebben átvészelhetjük ezt a járványt.
Kérem, hogy a továbbiakban is figyeljünk egymásra és óvjuk
egészségünket! Jó egészséget kívánok Önöknek!
Vigyázzunk egymásra!
Szarka Tamás
polgármester
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Iránymutatás a tervezett építési tevékenységek végzéséhez
Tájékoztató az építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekről
A tavasz beköszöntével egyre több ingatlantulajdonos tervezi felújítani, korszerűsíteni, átalakítani a lakását, kerítését, melléképületeit.
A felújítási munkálatok, valamint az új épületek
építése kapcsán is fontos tisztázni a jogszabályi
kötelezettségeket.
Az általános érvényű jogszabályok bármely építési tevékenységgel kapcsolatban, megtalálhatóak
a https://njt.hu linken.
Ilyenek az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Változás a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos szabályokban
Módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok tájékoztatja a Felsőzsolcán székhellyel, telephel�lyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, dr. Bobkó Péter, Felsőzsolca Város jegyzője.
Felhívja a gazdálkodó szervezetek képviselőinek
figyelmét, hogy azon ingatlanokon, amelyeken
a magánszemély tulajdonosok a közszolgáltatást
az általános szabályok szerint igénybe veszik és
egyébként a szolgáltatás utáni díjfizetési kötelezettségüket teljesítik, továbbá az ingatlan valamely gazdálkodó szervezet bejelentett székhelye,
telephelye, fióktelepe is egyben, úgy a módosult
16/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5/A.
§-a alapján kérhetik, hogy erről Felsőzsolca Város
Önkormányzatának Jegyzője hatósági bizonyítványt (igazolás) állítson ki.
Az igazolás, az e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, amelyen nyilatkozniuk kell, hogy az érintett ingatlanon folytatott
tevékenységük során nem, vagy csekély mértékű
háztartási hulladékot termelnek.
A gazdálkodó szervezet képviselője a kiadott
igazolással fordulhat a közszolgáltató ügyfélszolgálata felé, a külön szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alóli mentesítése végett. A
mentesülés feltétele, hogy az ingatlanhasználók együttesen sem haladják meg a heti 120 liter,
kivételes esetben 60 liter mértékű hulladékszállítási szolgáltatási felső határt.
A „Kérelem gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének igazolásához/gazdálkodó szervezet mentessége iránti igazolás kiadásához” melléklet letölthető weboldalukon.

szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
A helyi érvényű jogszabályokat, mint a Hatályos
rendezési terv és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a
Településkép védelméről szóló 24/2017.(XII.28.)
önkormányzati rendelet, és a Települési arculati
kézikönyv (TAK), weboldalunkon, a http://www.
felsozsolca.hu/?page=tartalom&id=74#300
linken találják.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a
tervezett építési tevékenység végzése előtt
tanulmányozzák át fenti jogszabályokat és az abban foglaltak szerint járjanak el.
Ha a tervezett építés építési engedélyhez-, vagy
egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység
akkor bízzanak meg egy jogosultsággal
rendelkező építész tervezőt, aki megtervezi az építményt és elvégzi a szükséges egyeztetési eljárásokat, valamint közreműködik

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Főosztályán az
engedély beszerzésében. Ha a tervezett építés,
felújítás nem engedélyköteles tevékenység, akkor a kivitelezés megkezdése előtt a tulajdonosnak a településkép védelméről szóló 24/2017.
(XII.28.) önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően településképi bejelentési eljárás
lefolytatását kell kérelmeznie a polgármesternél.
Fentiekkel kapcsolatban ügyfélfogadási időben
tájékoztatás kérhető Tóth Zoltánné hatósági
ügyintézőtől a 46/613-008-as telefonszámon.
Mindannyiunk érdeke, hogy Felsőzsolca egy
olyan rendezett képet mutató kisváros legyen,
ahol jó élni és ahová jó haza jönni!
Keressenek minket bizalommal!
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