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Koszorúzással
emlékeztek
az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
hőseire
Folytatás a . oldalon

A koronavírussal
kapcsolatos
információkat,
közleményeket,
tájékoztatókat
a 9–16. oldalon
találhatják.

BOLGÁR
TAVASZ
KÖSZÖNTŐ
Március 5-én ünnepeltek
a felsőzsolcai bolgárok.
15 esztendeje áll városunkban a bolgárkertészek
emlékműve. Az évforduló,
a bolgár tavaszköszöntő
is egyben.
Cikk az . oldalon

KÖZLEMÉNY

Polgármesteri közlemény
a koronavírus elleni helyi védekezésről
Felsőzsolcán jelenravatalozóban keFigyelembe véve a Kormány mellett dolgozó Operatív Törzs
leg nincs tudomárülnek megtartásra.
intézkedéseit,
a
szakemberek
javaslatait
és
értékelve
a
jelenlegi
helyzetet,
sunk helyi vagy körKérjük a gyászolóSzarka Tamás polgármester az alábbi tájékoztatást adja.
nyékbeli koronavírus
kat, hogy a temetéfertőzött
betegről.
seken a személyes
Ennek ellenére közös érdekünk és kiemelt feladatunk, hogy
kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőzzék.
Önökkel, a városban működő intézményekkel, cégekkel, civil
Kérem a lakosságot, hogy a levegőminőség megóvása érszervezetekkel, egyházakkal közösen dolgozzunk azon, hogy
dekében kerüljék a nyíltszíni kerti hulladékégetést.
megelőzzük a vírus megjelenését, esetlegesen a leghatékonyabb védekezési feladatokat hajtsuk végre.
Ismételten felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét a helyzet higgadt
A március 15-én, postaládáikba került tájékoztatóm óta, és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné, kézmosás
összhangban a Kormány eddig megtett intézkedéseivel, az ön- fontosságára és arra, hogy különösen kerülendő az érintkezés
kormányzat a vírus terjedésének és a betegségek megelőzésé- lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött
nek érdekében a következő intézkedéseket hozta:
területről érkeztek. A higgadt és felelősségteljes hozzáállás azt
jelenti, hogy a családból csak egy fő menjen vásárolni, és kizáPOLGÁRMESTERI HIVATAL
rólag élelmiszer, vagy gyógyszer beszerzése céljából. Akiknek
A Polgármesteri Hivatalban március 17. napjától, a szemé- egészségügyi panaszaik vannak, ne személyesen menjenek az
lyes ügyfélfogadás szünetel.
orvoshoz, telefonon hívják a háziorvosukat, vagy rendelési
Az ügyfelek tájékoztatása telefonon munkaidőben, míg időn kívül az orvosi ügyeletet. Továbbá felhívjuk a lakosság
az elektronikus ügyintézés folyamatosan és zavartalanul ﬁgyelmét arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek,
működik. Ügyfeleket csak a jogszabály szerinti kötelező, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik.
halaszthatatlan és személyes jelenlétet igénylő ügyekben
ÓVODÁKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK:
(házasságkötés, halotti anyakönyvi ügyek) fogadunk. Arra
kérjük az ügyfeleket, hogy az elektronikus ügyintézést réMárcius 15-én, vasárnap, egyeztető megbeszélésre hívtam az
szesítsék előnyben az ügyfélszolgálat személyes felkeresése óvoda vezetőjét, valamint telefonon egyeztettem a görögkatohelyett.
likus óvoda fenntartójának képviselőjével. Értékelve a helyzeSzemélyesen kizárólag előzetes időpontfoglalást követően tet március 17. napjától Felsőzsolcán valamennyi óvodában és
jelenjenek meg az ügyfélszolgálaton. Erre a célra a megvál- bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltem el. Mindazok szátozott ügyfélfogadási rendben feltüntetett elérhetőségeket mára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem
használják.
tudják másképp megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvoKérjük, hogy az önkormányzati intézményeknél is az dákban és bölcsődékben biztosítjuk a gyermekfelügyeletet.
elektronikus ügyintézést és a telefonos kapcsolattartást réISKOLÁKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK:
szesítsék előnyben.
A Kormány döntése értelmében március 16. napjától digiFelsőzsolcán jelenleg a közszolgáltatások, valamint az or- tális oktatásra álltak át az iskolák. Ezt megelőzően március
14-én (szombaton) az iskolák vezetőivel egyeztettünk a közös
vosi ügyelet zavartalanul működnek.
Az egészségügyi szolgáltatások, köztük az alapellátást feladatok ellátásáról.
A tanárok digitális eszközökkel folytatják az oktatást, a
(háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) sürgősségi ellátás
tanulók nem látogathatják az iskolákat. A Kazinczy Ferenc
keretében biztosítják.
A közbiztonságról a rendőrség továbbra is gondoskodik. Református Általános Iskolában a digitális oktatás elindult.
Az esetleges egyéni karantén elrendeléséről és fenntartá- A Felsőzsolcai Római Katolikus Általános Iskolában is elindult az oktatás, a pedagógusok igyekeznek minden segítséget
sáról a hatóság gondoskodik.
Az önkormányzat szigorúan betartatja saját intézmény- megadni a szülőknek.
A Kormány mellett működő Operatív Törzs ajánlásának
rendszerében az óvintézkedéseket.
A városi fenntartású kulturális intézmények, így a Felső- megfelelően arra kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint ottzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, vala- honukban oldják meg a gyermekek felügyeletét. Kérjük, hogy
mint a Rendezvények Háza a továbbiakban sem fogad lá- a gyerekek megőrzését ne a nagyszülőkre bízzák, akik a koronavírus veszélyeinek leginkább kitettek.
togatókat.
Valamint arra kérem a szülőket, hogy az iskolai távoktatás
A társadalmi felelősségvállalás szellemében a játszótér
során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szerbezárásáról rendelkeztem.
A temetési szertartások a veszélyhelyzet idején a nyitott vezzenek csoportos programokat.
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Március 17. napjától a gyermekétkeztetésben részesülő
gyermekek (közel 250 fő) részére a napi egyszeri étkezést
folyamatosan biztosítja az önkormányzat. Természetesen
a bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeleti ellátásban részt vevő
gyermekek étkeztetése a megszokott rend szerint történik.
Kérjük az intézményekbe látogatókat, hogy a kihelyezésre kerülő tájékoztatókat vegyék ﬁgyelembe és igyekezzenek
annak végrehajtásában együttműködni, hiszen ez mindanynyiunk érdeke.
A járványügyi óvintézkedésekre való tekintettel, nyomatékosan kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatban az oktatási intézmények által meghatározottak
szerint, az alábbiakat fokozottan betartani szíveskedjenek:
• az ebéd átvételére meghatározott időpontban pontosan
jelenjenek meg,
• az ebéd átvétele céljából, egy családból egy 18. életévét betöltött személy érkezzen,
• az étkeztetést biztosító intézményben a megfelelő távolság
megtartása mellett az udvaron várakozzanak!
IDŐS LAKOSAINKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK:
Fontos, hogy a családtagok most jobban ﬁgyeljenek az idős
hozzátartozóikra!
Arra kérek minden felsőzsolcai családot, hogy segítsék
az idős hozzátartozókat, szomszédokat, amiben csak lehet,
a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Figyeljenek oda és vigyázzanak a nagyszülőkre, dédszülőkre
és egymásra.
Az önkormányzat idősek nappali ellátását biztosító intézményének látogatását a veszélyeztetett korosztály védelme érdekében március 16. napjától felfüggesztettük.
A Szociális Szolgáltató Központnál igényelt szociális étkeztetést továbbra is biztosítjuk.
SEGÍTSÉG A BEVÁSÁRLÁSBAN
VAGY A GYÓGYSZERKIVÁLTÁSBAN.
Március 16. napján egyeztettem a szociális étkeztetést és
házi segítségnyújtást végző intézményvezetővel. Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Felsőzsolcai Szociális
Szolgáltató Központ koordinálásával biztosítjuk a segítséget
igénylők számára a szükséges ellátást. Az ellátás az ellátott saját költségén történik.
Március 17-18. napján, a 70. életévüket betöltött lakosaink részére, lakcímükre tájékoztatót küldtünk. Továbbra is
kérjük, hogy az abban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek. Ismételten arra kérjük a 70. életévüket betöltött, vagy
idősebb nyugdíjas felsőzsolcai lakosokat, hogy lakóhelyüket
vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Az Önkormányzat felhívja annak a több mint 800 fő, ebbe a korcsoportba tartozó szép korúnak a ﬁgyelmét, hogy ha a bevásárlást
vagy a gyógyszerkiváltást a családtagok vagy a szomszédok
segítségével nem tudják megoldani, a Felsőzsolcai Szociális
Szolgáltató Központtól, munkaidőben a 46/383-520, munkaidőn kívül: 06-70/698-0971-es telefonszámokon kérhetnek segítséget.
Március 20.-án elkezdtük azon időseink megkeresését, akik
vállalták, hogy otthon maradnak és kérték önkormányzatunk
segítségét.

A segítségnyújtás célja leginkább az idősek alapélelmiszerrel
és gyógyszerrel történő ellátása.
A polgármester által aláírt, sorszámozott, önkormányzati bélyegzővel ellátott igazolvánnyal/megbízással rendelkező
munkatársaink folyamatosan keresik föl Önöket.
Kérjük együttműködésüket és türelmüket.
Kérem a lakosságot, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül
maradt személyről tudomást szerez, jelezze a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató központ részére a fentebb megadott telefonszámokon.
Bejelentését megteheti továbbá az e-önkormányzat portálon keresztül a - segítségre szoruló idős bejelentése - nyomtatvány kitöltésével.
A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb
veszélyt. Ezért arra kérjük az időseket, hogy maradjanak
otthon! Lehetőleg, ne menjenek most sehová! Főleg ne,
olyan helyre, ahol sok ember van, még az orvosi rendelőbe
se! Szükség esetén, telefonon tartsák a kapcsolatot családtagjaikkal, ismerőseikkel és telefonon forduljanak hozzájuk vagy az önkormányzathoz, ha valamiben segítségre van
szükségük. Gyakran és alaposan mossanak kezet! Sokat
szellőztessenek!
A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020 (III.16.) Kormányrendeletben
foglalt korlátozásokról:
Március 16-17. napján felhívást tettem közzé a városunkban
működő üzletek számára a 46/2020 (III.16.) Kormányrendeletben foglalt korlátozásokról. Az erről készült tájékoztatást a
Hírmondó ezen számában is olvashatják.
Arra kérem a felsőzsolcaiakat, hogy minden óvintézkedést
tartsanak be, aki teheti, ne hagyja el az otthonát. Figyeljünk
és vigyázzunk egymásra, fokozott odaﬁgyeléssel a látókörünkben élő idős emberekre. A diákok maradjanak otthon, tanuljanak, ne menjenek a bevásárló központokba és ne szervezzenek
csoportos programokat, házibulikat.
Minden intézkedésünkkel azt a célt tartjuk szem előtt, hogy
a járvány ne terjedjen el széles körben városunkban.
A városvezetés naponta elemzi a helyzetet és szükség esetén
további intézkedéseket hoz, és tesz azokra javaslatot.
Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkért kísérjék
ﬁgyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalt, valamint az önkormányzat weboldalát: www.felsozsolca.hu,
ahol valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének
érdekében hozott helyi intézkedéseket is tartalmazó tájékoztatónk elérhető.
Aktuális információinkat facebook oldalamon is közzéteszem: https://www.facebook.com/szarkatamas.fzsolca
Valamint helyi média felületünkön: ZsolcaTv (a UPC szolgáltató 502-es csatornáján)
Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk az
esetleges változásokról a felsőzsolcai lakosságot.
A lakosság részére Fontos telefonszámok a Hírmondó 12.
oldalán kerültek összegyűjtésre.
Jelen tájékoztató a március 22. napján érvényben lévő információkat tartalmazza.
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A városvezetés koszorúzással emlékezett
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire
Mint ismert: Felsőzsolca Város vezetése arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a lakosság védelmében,
a vírusos megbetegedések megelőzése érdekében
Felsőzsolcán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tervezett megemlékezés elmarad.
Egyben felhívták a
ﬁgyelmet, aki mégis szeretné leróni
tiszteletét az ünnep
alkalmából, az egyéni
koszorúzással
teheti azt meg. A
város vezetése is élt
ezzel a lehetőséggel:
Szarka Tamás polgármester,
Hogya
Zsolt alpolgármester,
Dr. Pásztor Tünde
és Macsuga Roland
önkormányzati képviselők március 15én, vasárnap délelőtt,
a Hősök terén fejezték ki tiszteletüket koszorúzással, néma főhajtással az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseink emléke előtt.

Az egyéni koszorúzás lehetőségével élve a Rákóczi Szövetség
Felsőzsolcai Szervezete és Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzata is elhelyezte a megemlékezés koszorúit.
Emellett egyénileg, kokárdával bárki kifejezhette háláját a szabadságért küzdő őseink emléke iránt.
TISZTELET A HŐSÖKNEK!

Tiszta Levegőért Program – Faültetés
Március 14-én, szombaton került sor faültetési akciónkra, mellyel elkezdtük Tiszta
Levegőért programunk megvalósítását.
A faültetést szűk körben tartottuk meg a
kialakult járványügyi helyzet miatt. Programunk keretein belül városunk több pontján /
a város szélén megépülő játszótér mellett védősávot képezve, a felnőtt kondi park körül,
az iskoláink és óvodáink területén/ ültettünk
el különböző fajtájú díszfákat. Az ültetésben
néhány lakos is részt vett, az ő segítségüket
ezúton is köszönjük.

A lakosság részére kiosztásra került továbbá 50 db díszfa, melyet
legtöbben még aznap el is ültettek.
Az ősz folyamán folytatni kívánjuk programunkat, hogy ezzel is élhetőbbé tegyük városunkat.
Felsőzsolca Város
Képviselő-testülete
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NÉZZE RIPORTJAINKAT,
TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV YOUTUBE
CSATORNÁJÁN!

Az elmúlt 13 év minden eseményéről
megtalálja képes beszámolónkat. A ZsolcaTV Anno adásaiban pedig a régi idők
felvételein is nosztalgiázhat, hiszen egészen az 1990-es évek közepéig visszamenőleg megtalálja a ZsolcaTV felvételeit.
Igazi időutazást ígér a ZsolcaTV YouTube
csatornáján való szörfözés. Iratkozzon
fel a csatornára és akkor friss videóinkról
email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV. AZ INTERNETEN IS!

NEMZETISÉG

Március 5-én ünnepeltek a felsőzsolcai bolgárok. 15 esztendeje
áll városunkban a bolgárkertészek
emlékműve. Az évforduló, a bolgár
tavaszköszöntő és Bulgária oszmán
elnyomás alóli felszabadulásának
ünnepén három zászló avatásával és
szentelésével, valamint egy fotókiállítással várták az érdeklődőket.

A magyarországi bolgár kisebbség létezésének történelmi jelentőséget ad az, hogy
meghatározó szerepet játszott hazánkban
a zöldségtermelés fellendítésében. A bolgárkertészet nem csak megfeszített munka,
hanem egyfajta életmód is. Amikor a XIX.
század végén a jobb megélhetés reményében letelepedtek, egyúttal forradalmasították a kertkultúrát is. A magyar állam már
akkor is támogatta a híres kertészeti szaktudással rendelkező, szorgalmukról ismert
családokat – emlékeztetett köszöntőjében
Szarka Tamás polgármester, majd hozzátette: Örömünkre szolgál az, hogy Felsőzsolcán már emberemlékezet óta együtt
élhetünk a bolgár kisebbséggel, hiszen különleges szerepet játszanak a Bulgária és
Magyarország közötti kapcsolatok élénkítésében, hídszerepet töltenek be a kultúrák
között, és színesítik városunk életét.
Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés elnöke, aki először járt hivatalos
látogatáson városunkban ezen az ünnepen,
úgy fogalmazott: „a bolgárkertészek között

Bolgár tavaszköszöntő
az a mondás járta, hogy „ott kell a
kertet megcsinálni, ahol még látszanak a város kéményei”, vagyis
kifejezetten keresték a nagyvárosok közelségét, ahol felvevőpiacot
találhattak az árujuknak. Így telepedtek meg Miskolcon és környékén, így Felsőzsolca
határában is. A piacok standjain megjelenve tetszetős zöldségféléikkel hamar
elnyerték a vásárlók
tetszését. Családjukkal egyre inkább bekapcsolódtak a települések életébe,
gazdagítva a hagyományokat
a népek közötti barátságot. A
zsolcai bolgárok ma már nem
zöldségtermesztésből élnek,
de őseik örökségét napjainkban is érzik, s az elmúlt években sikerült maradandót alkotniuk. Az országban elsőként felavatták
a bolgárkertész-emlékművet, példát mutatva a többi önkormányzatnak testvérvárosi kapcsolatot építettek ki az anyaországi
Draganovóval, ezzel is ápolva a köteléket
az óhazával. Tevékenységük során több
kiadvány és dokumentumﬁlm született,

A bolgár Vrava város melletti kőbányából
hozott alapanyagból készül griﬀmadaras
emlékművet – mely a magyar és bolgár nép
közös őstörténeti gyökereire is utal – Rudolf Mihály építész tervei alapján Balogh
Zsóﬁa szobrászművész készített el, akinek
ez volt a diplomamunkája. A talapzat és
oszlop Kovács István miskolci kőfaragó
mester munkája. Az emlékmű körül felállított három zászlót Gulybán Tibor görögkatolikus parókus szentelte meg. Az emlékmű
parkjában a Magyarországon házasodott
bolgár asszonyok kezdeményezésére alakult a „Zornica” (Esthajnalcsillag) Bolgár
Hagyományőrző Együttes tagjai adtak műsort és a Miskolcon élő, bolgár gyökerekkel
rendelkező Tocsev János Miklós a „bolgár
Petőﬁként” emlegetett Hriszto Botev Anyukám című versét szavalta. A kastélyban egy
budapesti kiállítás képeit láthatta a közönség, amelyet Dóczi Violett a Bolgár hírek
újság főszerkesztője nyitott meg, Találkozások Bulgáriával címmel. Az ünnepség rangját nem csak a megyei közgyűlés elnökének
jelenléte, hanem az is jelzi, hogy az állami
televízió, Rondo című nemzetiségi műsorának stábja is összeállítást készített arról.
Németh Csaba

számtalan magas szintű rendezvényt valósítottak meg. Szeretném
megköszönni
Major
Ádámné elnök aszszonynak és minden
képviselőnek az aktivitást, a fáradhatatlan
munkát, a jó kapcsolatot a mindenkori városi
vezetéssel és az anyaországgal. A jó hírnevet,
amit a magyarországi
bolgároknak és Bulgáriának alakítottak ki.”
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Városi Nőnap
Felsőzsolcán
Felsőzsolca Város Önkormányzata hagyományteremtő céllal, rendezte meg városi
ünnepségét Nőnap alkalmából március
7-én. A Nőnapi ünnepségre szeretettel várták a polgármesteri hivatal, az önkormányzati illetve a településen működő intézmények, cégek, hölgydolgozóit, valamint a
lakosságot a Rendezvények Házában.
A vendégeket Szarka Tamás polgármester
köszöntötte.
Ünnepi beszédében így fogalmazott: „Minden
nap érezzük, de talán nem elégszer éreztetjük a nőkkel, hogy milyen sokat jelentenek
nekünk. Ma egy szál virággal, vagy egy egész
csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit
364 nap, számos alkalmával nem tettünk meg.
Köszönjük, hogy vannak nekünk, köszönjük, hogy mellettünk állnak az élet oly sok
területén.
Nőnap alkalmából, tisztelettel köszöntöm
most a településünkön élő valamennyi nőt
abban a reményben, hogy nem csak ma, hanem az év minden percében érzik szeretetünket és megbecsülésünket.”

Fellépőkkel és színes
műsorral kedveskedtek a hölgyeknek
A polgármesteri köszöntő után az önkormányzat Eperjesi Erika Miskolci Nemzeti
Színház primadonnájának és Kriston Milán Miskolci Nemzeti
Színház művészének,
közös nőnapi fellépésével kedveskedett a
hölgyeknek.
Zenés műsorukat követően a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói léptek színpadra,
hogy színvonalas műsorukkal köszöntsék a
rendezvényen résztvevőket.
Műsorukat Orosz Mária tanárnő állította
össze.
A rendezvényt végén Felsőzsolca Város Képviselő-testületének
férﬁ tagjai, az Együtt
Felsőzsolcáért Egye-

sület tagjaival közösen, virággal ajándékozták meg a rendezvényen megjelent hölgyvendégeket.
A városvezetés ez úton is köszöni a szép virágok biztosítását, a Felsőzsolcán működő
Szendrey kertészetnek.

A nemzetközi nőnap
rövid történeti ismertetése

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés
kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948
óta) minden év március 8-án tartanak és az ENSZ is a világnapok között tartja számon.
Ezen a jeles ünnepen a hölgyeket virággal, vagy apróbb ajándékokkal lepik meg a férﬁak.
A Nőnap ugyanakkor a hála és a szeretet napja is, hiszen
ilyenkor a férﬁak elismerik: nők nélkül unalmas és értelmetlen
lenne az élet.
Csupán egyetlen napig tart, ám a hölgyek talán nem bánják,
ha csak 24 órára is, de miattuk lesz ﬁgyelmesebb a világ.
Kedves lányok, hölgyek, asszonyok, anyák és nagymamák!
Boldog Nőnapot Önöknek, nektek!
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Digitális oktatás
a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskolában
Március 16-án hétfőn, a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt tantestületi és munkaközösségi megbeszéléseket tartottak a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola tanárai, diákjaik távoktatásának megszervezéséről.
Az iskola tantestülete egységesen döntött a használni kívánt felületről, de a tanárok egyénileg döntik el, hogy mennyire élnek a digitális eszközök, applikációk adta
lehetőségekkel.
A digitális világban nem annyira jártas
tanároknak is útbaigazítást adott az intézmény vezetője Nagy György igazgató úr, aki
a 2018/2019-es tanévtől a Microsoft Innovatív Iskola Program képzés keretei között már
képet kapott a digitális oktatás lehetőségeiről.
Ezen a képzésen az iskolaigazgatókat
vezetőképző tréningsorozattal, a tanárokat módszertani képzéssel készítették fel
arra, hogy a Microsoft Oﬃce programjaival (OneNote Osztályjegyzetfüzet, Teams,

Forms, Onedrive,
stb…) hogyan tudják a tanítási órákat 21. századivá
formálni a diákok
számára.
Az elképzelések
szerint az intézmény, a Microsoft
Oﬃce 365 Teams alkalmazás keretein belül valósítja meg a digitális oktatást.
– A tanulók névre szóló generált e-mail
címet kapnak @refkazinczy.hu végződéssel,
mellyel letöltés után beléphetnek az alkalmazásba. A Teams alkalmazás letöltéséről a Kréta rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást.
A későbbiekben itt kerülnek a tantárgyi
ismeretek átadásra, ezen keresztül kapnak
utasításokat, feladatokat a szaktanároktól.
Ezen keresztül történik a számonkérés is.
Nagyon fontos, hogy tanulók ne gondolják azt, hogy ezentúl nincs már több feladatuk. Bizony van, s még felelősségteljesebb!

A digitális munkarend idején a tanulóknak az órarendjüknek megfelelő időtartamban kell tankötelezettségüket teljesíteni.
A tananyag elsajátítása, a beadandó feladatok megvalósítása szabadidejükben történik. – mondta Pásztor Erik az iskola igazgató helyettese.
Az intézmény dolgozói tisztában vannak azzal, hogy a tantermen kívüli digitális
munkarend nem csak a szaktanároknak és
a tanulóknak, hanem a szülőknek is kihívást jelent, ezért példamutató magatartásra, türelemre és fegyelmezettségre kérnek
mindenkit!

Lasha Vojasa – Jókedvvel
Ezernyi különböző szállal kapcsolódunk
egymáshoz: szavakkal, hangokkal, érintésekkel, szövegekkel, vérrel, dalokkal, kötelekkel,
utakkal, drótnélküli üzenetekkel. Néha csak
azáltal, hogy ugyanazt a fényes napot látjuk vándorolni az égen, ugyanazt a számot
hallgatjuk a rádióban, ugyanazt a szöveget
motyogjuk szórakozottan, a vacsora utáni
mosogatás közben. Ilyen egy társadalomhoz,
egy néphez, az emberiséghez tartozni.
2020 januárjában hat héten keresztül heti
egy alkalommal a Sziromnyi Művészeti és
Oktatási Egyesülettel közösen együttműködve, könyvtári foglalkozásokon belül a
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói számára roma identitáserősítő programsorozatot indítottunk.
A programsorozatnak az volt a célja, hogy
a hátrányok kompenzálásával, az esélyek
növelésével a sikeres társadalmi integrációjukat elősegítsük. Művészetterápiával,
irodalomterápiával, a roma kultúra, a nyelv,
a hagyományok, a nemzeti történelmük
megismerésével hozzájáruljunk a pozitív
identitás kialakításához, melyek erősítése
elősegíti, hogy roma létüket, identitásukat
pozitívan éljék meg. Fontos szempont volt,

hogy fejlesszük az önismeretüket, érzelmi intelligenciájukat, társas készségeiket és problémamegoldó
képességüket. Ösztönözzük
őket az értékes szépirodalmi alkotások élményszerű
olvasására.
A program címe Lasha Vojasa, ami magyarul azt jelenti
„Jókedvvel”. Minden péntek
délután vidáman telt el, felejthetetlen élményekkel távoztak a gyerekek és mindig izgatottan várták a következő
foglalkozás idejét. A programsorozat utolsó
napján a gyerekek a szülők, a pedagógusok
és az érdeklődő közönség számára megmutatták, hogy néhány nap alatt szeretettel, odaﬁgyeléssel, egymást kiegészítve és elfogadva,
milyen nagyszerű csapatot tudtunk alkotni,
milyen csodálatos dolgokra képes a zene, a
dal, az együtt gondolkodás, a játék.
A mese azt mondja, hogy amikor a Jóisten megteremtette a földet, és az eget, a napot, a holdat, meg a csillagokat, a szelet és
a vizeket sokáig járt, kelt és gyönyörködött
a világban egyedül. Egy éjjel aztán kinyílt

egy virág. A Jóisten érezte az illatát, csodálta a szépségét, és hogy ne legyen egyedül,
másik virágot teremtett mellé. A két virág
kíváncsi volt mi van a hegyen túl, mi van
a vízen túl. Kérték a Jóistent adjon nekik
lábat, kezet, hogy körülnézhessenek ők is a
teremtett világban. A Jóisten adott nekik. A
két virág boldog volt, járták a világot, gyönyörködtek benne és egymásban. Ebből a
két szép virágból származik a cigányság, és
azóta is járják, járják a világot.
Farkas Tünde
könyvtárvezető
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár
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Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntjük
Papp Józsefné Erzsikét
„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben
az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán
–, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentől való.” (Wass Albert)

Mindenki Erzsike nénije, 43 év közösségi
szolgálat után megkezdte nyugdíjas éveit.
Papp Józsefné Brezsnyák Erzsébet néven
született 1956. március 27-én, Felsőgagyon.
1978-ban a miskolci Egészségügyi Szakiskolában szerzett általános ápoló és asszisztensi képesítést, majd 1980-ban felnőtt szakápolói szakon szakképesítést.
1976. július 1-től a Megyei Kórházban dolgozott ápolónőként, majd 1985. augusztus
1-től a Felsőzsolcai Nagyközségi Tanács hivatásos gondozónője lett.
1990. június 15-én a Felsőzsolcai Egészségházban ápolónőként kezdte meg munkáját,
ezt követően kezdetben Dr. Tóth Lajos háziorvos mellett 1992-93-ig, majd Dr. Tóth Mária felnőtt háziorvos mellett 1994-től 2016.
júliusig látta el az ápolónői feladatokat.
2016. augusztus 1-től 2020. február 29-ig
Dr. Pohl Balázs felnőtt háziorvos mellett
folytatta pályáját.
Szakmai munkáját lelkesen,
hivatásként végezte
- Megbízható, önzetlen, hűséges és támogató,
határozott, szakmailag kiválóan felkészült,
empatikus, segítőkész ápolónőt ismertem

meg benne. – mondta Dr. Pohl Balázs felnőtt
háziorvos. Mindig alapos, pontos munka került ki a keze alól.
2017-ben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete az Ápolók
Nemzetközi Napján négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesítette.
Kommunikációs készsége kiváló, nem okozott gondot a különböző korosztállyal és
társadalmi csoporttal való kapcsolat felvétel, megelőző, nevelő munka.
Munkáltatója, valamint a vele együtt dolgozó kolléganői szerint is fontos irányítója,
mozgató rugója volt a Felsőzsolcai orvosi
rendelő megelőző munkájának, és az egészséges szemlélet közvetítésének.

Kiemelkedően precíz munkát végzett
az elmúlt 43 évben
A területi munka során a betegek és a családok is szívesen fogadták. Évtizedek óta
kerékpárral járta a várost, télen, nyáron,
hóban, fagyban, kánikulában, akár hétvégén is. Az emlékezetes 2010-es árvíz idején
is sokat dolgozott, pedig a tragédiában személyesen is érintett volt, de ő sohasem várt
mástól támogatást, maga oldotta meg az
adódó problémákat. Aktív segítségére volt
a lakosságnak a tájékoztatásban, a felvilágosításban, felelősséget érezve a betegek
iránt. Jól ismerte, ismeri a betegek szociális
helyzetét, gondját-, baját, ezzel nagyban segítette orvosai munkáját!
Kitartó, lelkes és kiemelkedően precíz
munkát végzett az elmúlt 43 évben. Mindig tudta, mi a dolga, a munkát honnan
kell kezdenie, és mikor kell abbahagynia,
még ha az a sötét vagy esti időszakban ért
is véget.
A közösségért végzett munkája mellett
szerető feleség, édesanya és nagymama.
Sokat tanulhatunk nem csak szaktudásából, hanem szemléletmódjából, elhivatottságából és józan ítélőképességéből. A
mai világban erre mindnyájunknak szüksége lenne.
2020. márciusban Kassainé Bozó Ildikó
OKJ-s ápolónőnek átadta a stafétát, de
önzetlen segítségére ezután is számítunk,
helyettesítésekre visszavárjuk!
Jó egészséget, és nyugodt békés nyugdíjas
éveket kívánunk!
Köszönjük Erzsike!

MEGYEI INFORMÁCIÓS NAPOT
TARTOTTAK VÁROSUNKBAN
Felsőzsolcán egyedüliként került megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét felölelő
fórum.
A Február 27-én tartott információs napon,
megyénk pedagógusai kaptak tájékoztatást a Határtalanul! programról, melynek keretein belül
a magyar iskolák diákjai szomszédos országok
magyar lakta településeire kirándulhatnak, így
közelebbről megismerve a határon túli magyarságot. A rendezvényen Szarka Tamás polgármester
mellett, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
asszony köszöntötte a résztvevőket, majd a kirándulások állami támogatásával kapcsolatosan
előadók nyújtottak tájékoztatást a megjelentek
részére.
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CSENDES
HÚSVÉT

VÖRÖSKERESZTES KÉPZÉS
ZSOLCAI FIATALOKNAK
A Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezete önkéntes Elsősegélynyújtó oktatást tartott ﬁatalok részére önkéntes koordinátor, szakmai
munkatárs előadásában. Első alkalommal itt helyben településünkön 15 fő
ﬁatal részvételével. A nagy érdeklődésre való tekintettel később újabb 15 fős
csoportot indítunk.
Felsőzsolca Városi Alapszervezet,
Lászka Béláné elnök

Március 22-én volt a nagyböjt
4. vasárnapja, a keresztény közösségekben most van a húsvét
előtti negyven napos előkészületi időszak. A hívek Jézus
feltámadásának ünnepére készülnek. A koronavírus-járvány
miatt azonban szünetel a nyilvános misézés zsolcai a templomokban is. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke,
arra kéri a híveket, hogy minél
több lehetőséget ragadjanak
meg arra, hogy lelkileg felkészüljenek a húsvétra. A Magyarországi Református Egyház
zsinati tanácsosa szerint, hogy
fontos felhívni a hívek ﬁgyelmét
arra, hogy ne induljanak el az istentiszteletekre, hanem az interneten, televíziókban, rádiókban
élőben kövessék azokat.
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Az Önkormányzat köszöni a koronavírus terjedésének lassításán
dolgozók munkáját
Köszönet mindazoknak, akik azért dolgoznak, hogy
a koronavírus terjedését lelassítsuk!
Köszönet mindenkinek, aki biztosítja, hogy a lakosság
egészségügyi-, gyógyszer-, és élelmiszerellátása folyamatos és biztonságos legyen. Köszönet az egészségügyben
dolgozóknak, az áruházak és gyógyszertárak alkalmazottainak, valamennyi közszolgáltató és valamennyi hatóság
munkatársainak. Az óvintézkedések betartásával a saját
magunk védelme mellett az ő munkájukat is segítjük.
Szarka Tamás
polgármester

Mobilapplikációval a Volánbuszokon
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől
pedig tanszüneti menetrend lép érvénybe. A Volánbusz Zrt. és a
Nemzeti Mobilﬁzetési Zrt. megállapodása alapján az autóbusz-közlekedési társaság valamennyi helyközi járatán, valamint azon települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé
válik a készpénzmentes jegyvásárlás.
A mobiljegyvásárlás bevezetésével egyidőben a társaság minden
helyi, országos, regionális és távolsági járatán felfüggeszti az első ajtónál történő felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják
el az utastértől. A teljes árú jegyek mellett elérhetők lesznek az 50 és
90 százalékos kedvezménnyel válthatók is. A Nemzeti Mobilﬁzetési
Zrt. és a Volánbusz szakemberei nagy erőkkel dolgoznak a mobilapplikáció fejlesztésén annak érdekében, hogy legkésőbb a hónap végéig
bérletvásárlási lehetőséggel is bővüljön az alkalmazás.
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MOBILSZOLGÁLTATÓK
AJÁNLJÁK
A három nagy hazai mobilszolgáltató bejelentette, hogy a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ingyen mobilnetet biztosít az ügyfelei számára, ezzel megkönynyítve a másokkal való kapcsolattartást, az otthoni munkavégzést, a tanulást és a szórakozást.

állattartók részére a járvánnyal kapcsolatban
Mi történik az állatokkal egy esetleges karantén, váratlan
kórházi elhelyezés esetén?
Ezekre szükséges az állattartóknak felkészülni:
1. A legfontosabb, hogy az állattartó minél gyorsabban
egyeztessen le minimum 2, egymástól független segítőt,
akit értesíthet probléma esetén, és aki vállalja, hogy átmenetileg gondoskodik a bajbajutott állatokról.
2. Gondoskodjon előre minimum 2 hétre elegendő táplálékról állatai számára. Az oltási könyveiket, esetleges
gyógyszereiket, kezelési protokolljukat, orvosi feljegyzéseket készítse össze és tegye azonnal megtalálható, egyértelmű helyre a lakásban. Egy esetleges szükséges beavatkozás esetén a segítőknek ne kelljen keresgetni azokat!
3. Sok – elsősorban idős – állattartónak nincs rokona, barátja, ismerőse, akit a fentiekre meg tud kérni. Ha Ön állatszerető, van önben ilyen jellegű segítőkészség és a környezetében ismer ilyen embert, akkor ajánlja fel Ön neki a segítségét. Esetleg erről tegyen ki felhívást a lakókörnyezetében!
Az állatok corona vírusa nem ugyanaz, mint a COVID-19,
csak egy vírus családba tartoznak. Az állati vírus nem fertőzhet
meg embereket, míg jelen tudásunk szerint a COVID-19 nem
tud az állatokon keresztül terjedni / fertőzni. Természetesen napjainkban a higiéniás szabályok alkalmazása szó szerint életfontosságú, hiszen a vírus megtelepszik a környezetben a tárgyak
felszínén, az emberek bőrén, haján és akár az állatok szőrén is.
A kézmosás mellett fontos kis kedvenceink bundájára is ﬁgyelmet fordítanunk! Gyakoribb fürdetéssel, vagy egy fertőtlenítő kendővel áttörölve az esetlegesen megtelepedett vírusokat eltávolíthatjuk, ezzel is megóvva környezetünket.

TELENOR: 100 GB ingyen
Felhasználható: 2020. április 30.
Tennivalók: Sms-t kell küldeni a 1744-re: FREE100GB
TELEKOM: 10 Gb ingyen mobilnet,
Felhasználható: 2020. április 30. Tennivalók: Semmi!
Automatikusan aktiválja a cég.
VODAFONE: My Vodafone mobilappon keresztül
15 GB adatforgalmat aktiválhatnak, három hónapon
keresztül havi 5 gigabájtos dózisokban.
My Vodafone mobilappon keresztül 15 GB adatforgalmat
aktiválhatnak, három hónapon keresztül
havi 5 gigabájtos dózisokban.
FONTOS: A tanév végéig a Vodafone lakossági ügyfelei
számára a mozaweb.hu, oktatas.hu, nkp.hu, videotanar.hu,
ekreta.hu, nem számít majd bele a mobilnetes forgalomba,
ezek használata nem fogja csökkenteni a rendelkezésre álló
adatkeretet.
A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
HAGYOMÁNYÖRZŐ HÚSVÉTFA
2020.ÁPRILIS 5.-RE TERVEZETT DÍSZÍTÉSE
NYUSZIBULIVAL ELMARAD!
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