Együtt védekezünk: önkormányzati intézkedések és hétköznapok
- interjú Szarka Tamás polgármesterrel

5.oldal

Húsvéti Ünnepnapok - református és
római katolikus felekezeti vezetőink
osztják meg gondolataikat

6-7.oldal

Adóügyek, veszettség elleni védekezés, matricás-hulladékgyűjtés
- önkormányzati tájékoztatóink

4, 10-11.oldal
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Címlapon
Óvónők készítették el, és ragasztották ki az utcáról is jól látható helyre ezt a feliratot a Park utcai Óvoda ablakaiba.
A fotót Színainé M. Gabriella készítette.

Veszélyhelyzettel kapcsolatos
egyeztetések Felsőzsolcán
A veszélyhelyzet kapcsán felmerülő feladatokról egyeztetett Szarka Tamás Felsőzsolca Város polgármestere Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő asszon�nyal, valamint a választókerület vidéki településeinek vezetőivel. Az április 17-én
tartott megbeszélésen közösen fogalmaz-

ták meg kéréseiket, illetve javaslataikat a
képviselő asszony felé. A városháza dísztermében folytatott egyeztetésen lehetőség nyílt a településeken bevált intézkedések ismertetésére, valamint az új
helyzet kapcsán felmerülő eddigi kérdések megvitatására.

Köszönet!

Önkormányzatunk köszöni a koronavírus terjedésének lassításán dolgozók
áldozatos munkáját!
Köszönet mindenkinek, aki részt vesz
abban, hogy a lakosság egészségügyi-,
gyógyszer-, és élelmiszerellátása folyamatos és biztonságos legyen. Köszönet a
képviselő-testület tagjainak, munkatársainknak és önkénteseinknek, akikkel az
otthon maradó lakosság ellátásáról gondoskodunk. Az óvintézkedések betartásával a saját magunk védelme mellett az
ő munkájukat is segítjük.

Szarka Tamás (Felsőzsolca), Bodnár Krisztián (Szirmabesenyő), dr. Üveges István (Arnót),
Szilágyi László (Alsózsolca), és Kollár Miklós (Sajókeresztúr) polgármesterei.

Elhalasztásra kerül a kötelező
kéményellenőrzés
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve a március 17-e utáni időszakra
meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén felfüggesztette és
átütemezi.

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan,
a személyes megjelenés előtt időpont
egyeztetésre a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei ellátási csoport mobilszámán:
+36 (70) 641 8531 van lehetőség.

Az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a kötelező
ellenőrzésekre később kerül sor Borsod–Abaúj–Zemplén megyében is. Ez a
változás érinti az egylakásos ingatlanok
kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is.

Ügyintézéshez választhatók továbbá a
1818 9-1-es telefonos, a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon regisztráció nélkül működő online,
vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903
Budapest, Pf.:314.); kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu csatornák.

Köszönet az egészségügyben dolgozóknak, a boltok, gyógyszertárak és a posta
alkalmazottainak, közszolgáltató és valamennyi hatóság munkatársainak!
Szarka Tamás polgármester

Buszmenetrend
változás
Április 1. napjától megváltozott a 7-es
buszjárat, valamint a többlet- és rásegítő járatok menetrendje.
Az MVK Zrt. a tapasztalatok alapján plusz
járatokat indított április 17-től. Dupla 7-es
autóbusz indult munkanapokon a Búza
térről 6:20-kor, Felsőzsolcáról 6:40-kor.
Ezt megelőzően április 7-től dupla 7-es
autóbusz indult a Búza térről 05:05-kor és
05:40-kor, illetve visszafelé Felsőzsolcáról
05:25-kor és 06:00-kor.
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Rendhagyó húsvéti locsolás
Ez a húsvét más volt, mint a többi, de
azért a locsolkodás nem maradt el. A
legtöbben csak otthon, a szűk családban
óvták a hölgyeket, lányokat, hogy ne
hervadjanak el, de akadtak azért olyanok
is, akik speciális óvintézkedések mellett
másokat is meglocsoltak.
A gumikesztyű és a szájmaszk nemcsak a
hétköznapok, hanem az idei locsolkodás
elengedhetetlen kellékeivé is váltak. Sokunkat ihletett meg a jelenlegi helyzet,
így válogathattunk a karanténos locsolóversekből, a locsolkodás pedig a virtuális
térbe is átköltözött. Kreatív megoldások
születtek: A szabadkai színészek dallal, a
felvidéki fiatal legények pedig verssel köszöntötték a lányokat az interneten.

De nem kell ilyen messzire menni, városunkban megannyi aranyos, vicces és
ötletes videóüzenet született, melyekkel
rokonaink, barátaink, ismerőseink küzdötték le a távolságot. Természetesen
a piros tojás sem maradt el a locsolkodásért cserébe, mivel a lányok is ötletes
megoldásokkal készültek. Az okos telefonok világában sorra születtek a pirostojásos és nyuszis képek.
A kijárási korlátozások idején a locsolkodás sem lehetett mentség otthonunk elhagyására, ezt a rendőrök folyamatosan
ellenőrizték. Az ittas sofőrökre pedig, ahogy
minden évben, idén is külön figyeltek.

Gallyazás

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
területén balesetveszélyes ágakat távolítottak el. A Park utcai óvoda udvarán lévő
fák gallyazását Barnóczki Tibor vállalkozó
végezte el április elején. A faágak balesetveszélyesek voltak, ezért kellett azokat
eltávolítani.

Adóügyintézési
változások

A járványhelyzetre való tekintettel Felsőzsolca Város Önkormányzatának Gazdálkodási osztály Adó csoportja felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy
2020. március 17-től a hivatali ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Kérjük, hogy a járvány megszűnéséig
adóügyeiket kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül rendezzék.
Részletes tájékoztató a 9. oldalon.

Ültessünk virágot otthon!
Ültessünk minél több virágot Felsőzsolcán, ezzel is kifejezve, hogy
az élet oldalán állunk. Mire túl leszünk a nehézségeken, legyen városunk még virágosabb, hogy a kertekben pompázó virágok vidámabbá tegyék mindennapjainkat. 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 kerteket a hírmondó későbbi számaiban meg is mutajuk.

Sikeres egyházi
élő közvetítések
A járványhelyzet miatt a felsőzsolcai
templomok is zárva tartanak, a hívőket
ezért a televízió mellett, a misék és istentiszteletek online közvetítésével igyekeznek szolgálni.
A Görögkatolikus Metropólia több templomából is az internet segítségével lehet
figyelemmel kísérni a szent liturgiákat. A
Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyről naponta jelentkeznek élőben és a legnagyobb
videó megosztó portálon keresztül be
lehet kapcsolódni a közös imádságokba, szertartásokba. Ebben a formában a
Felsőzsolcai Görögkatolikus liturgiák is
követhetőek, a Felsőzsolcai Református
Egyházközség közösségi oldalon létrehozott nyilvános csoportjához csatlakozva
megtalálható az aktuális Istentisztelet
szövege.
Bár egy ideig még nem látogathatjuk a
templomokat, a járványhelyzet okozta akadályt sikeresen küzdötték le az egyházak.

Igényeiket
2020. május 20. napjáig a
maradjotthon@felsozsolcaph.hu
e-mail- címre,
illetve a
06 46/613-000-ás
telefonszámra várjuk!
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Rókák veszettség
elleni immunizálása
Felsőzsolcán a rókák veszettség elleni
kezelésére 2020. április 5-10. közötti időszakban került sor.
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség, melynek legfőbb terjesztője a
róka, így a védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszere a rókák veszettség elleni vakcinázása. A vakcinát tartalmazó fólia kapszula az ember számára
bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú
csalétekbe rejtik.
A vakcina emberre és állatra ártalmatlan,
veszélyt nem jelent. Ennek ellenére a kihelyezett csalétekhez nem szabad hozzányúlni! Továbbá nem szabad felvágni, sem
szétrágni, mert így a vírus a bőrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik, ép
bőrfelületre kerülése esetén jód tartalmú
fertőtlenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal,
ezek hiányában bő szappanos vízzel kell
lemosni, vagy haladéktalanul orvoshoz
kell fordulni!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a
vakcinázott területen elhullott vadon élő,
vagy háziállatot találnak, a tetemet hagyják érintetlenül és haladéktalanul értesítsék a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.

A jó idő bekövetkeztével többen választják a Sajó partot a sportolásra
A napsütéses időnek köszönhetően nagy
népszerűségnek örvend a futás, a kerékpározás és természetesen a kutyasétáltatás – melyhez sokan választják a Sajó
partot.
Sokak örömére beköszöntött a görkorcsolya szezon is, de fontos, hogy a természetben végzett sportokat egyedül, vagy a velünk egy háztartásban élőkkel végezzük.

A napi rendszeres mozgásról jelen helyzetben sem érdemes lemondani, de érdemes az otthoni mozgást is kipróbálni.
Rengeteg hasznos tippet találhatunk az
interneten. Jógaoktatók, fitnesz edzők,
profi sportolók mutatják meg, hogyan
lehet biztonságosan mozogni a járvány
idején is.

Matricás hulladékgyűjtők bevezetése
A közeljövőben a BMH Nonprofit Kft. az
ingatlanhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küld ki, melyet
a vegyes hulladékgyűjtő edényzetre/
edényzetekre kell felragasztaniuk.
A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás
igénybevételére. Az azonosító matricát az
edényzeten jól látható helyen kell elhe-

lyezni. Az időszakosan, illetve az állandóan használt ingatlanok esetén a megkülönböztethetőség miatt különböző színű
matrica kerül bevezetésre.
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:
Telefonszám: +36 21 3500 111
E-mail:ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Április 1. napján fertőtlenítő tisztítást végeztünk városunk forgalmasabb közterületein.
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INTERJÚ

Együtt védekezünk: önkormányzati intézkedések és
hétköznapok - interjú Szarka Tamás polgármesterrel
- A koronavírus járvány miatt városunk
polgárai is veszélyben lehetnek. Milyen
intézkedéseket hozott a különleges jogkörrel felruházva, Polgármester Úr?
A rendkívüli körülmények között a felsőzsolcai emberek egészsége számomra a
legfontosabb, így minden intézkedést lakosságunk védelme határoz meg. Ezekről
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
a rendelkezésünkre álló felületeken weboldalunkon, Zsolca tévében, és ezeken
az oldalakon is. Kiemelném azonban az
állampolgárok számára kiosztott védőfelszerelés csomagot, a közterületek fertőtlenítését. (A részletes tájékoztatót lásd a
10. oldalon - a szerk.)
- Mit tanácsol, mi az, amit még megtehetünk családunkért, szeretteinkért, városunk többi lakójáért?
Talán abban mindenkivel egyet érthetünk, hogy a leghatékonyabb megelőzés,
ha otthon maradunk. Mindannyian örülünk annak, hogy végre beköszöntött a
jó idő, most mégis arra kérek mindenkit,
hogy otthon, szűk családi körben töltsék
a szabadidejüket. Szerencsések vagyunk,
mert Felsőzsolcán otthonaink nagy része
kertesház. A házainkhoz udvar és sok
esetben kert is tartozik. Maradjunk otthon, kertészkedjünk. Mire túl leszünk a
nehézségeken, legyen Felsőzsolca még
virágosabb. Ennek érdekében kezdeményezzük városunk virágosítását, melyhez
Önkormányzatunk virágmagot és vetőmagok biztosít mindazoknak, akik igénylik. Célunk, hogy minden korosztályt
megmozgatva, a fiatalok és idősebbek
egyaránt hasznosan töltsék idejüket otthon, kertjeikben a friss levegőn.

városi rendezvénnyel együtt el kellett
halasztanunk. A futball Európa Bajnokság is elmarad, pedig szurkolói zónát is
terveztünk kivetítésekkel, programokkal.
Most várjuk a helyzet alakulását, és hiszünk abban, hogy bár néhány rendezvényünk az idén elmarad, hamarosan újra
rengeteg közös, színvonalas eseményen
és rendezvényen építhetjük tovább közösségünket. Nagyon sok mindent terveztünk, de most az a legfontosabb,
hogy minden erőnkkel a védekezésen
és a megelőzésen dolgozzunk. Segítsünk
egymásnak, amiben csak lehet! Most
maradjunk otthon, hogy minél előbb újra
közösen szórakozhassunk!

- Elmaradtak rendezvények, ezeknek mi
lesz a sorsa?

Még a választások előtt, egy számomra
kedves pap ismerősöm úgy fogalmazott:
„ A jó Isten tudja, hogyan segíthetsz a legtöbbet az embereknek. Ha polgármesterként, akkor az leszel, ha más úton, akkor
oda vezérel, ahol a legtöbbet tehetsz.”
Azóta is sokat gondolok erre, és ehhez
mérten igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni a jelen helyzetben adódó feladatokat is. Ebben nagy segítséget jelent
számomra a feleségem támogatása, aki
megteremti számunkra a nyugodt otthoni légkört, azt a hátteret, ahonnan bármikor erőt meríthetek, és ahol új perspektívából láthatom a dolgokat. A nehézség,
amit sok emberrel együtt mi is átélünk,

Régóta dédelgetett álmunk volt egy eseménynaptár, melyből lakosságunk előzetesen értesülhet a tervezett programokról, eseményekről. Sokat egyeztettünk
a művelődési színterek munkatársaival,
civilszervezetek vezetőivel. Napról napra alakult, szépült, mire megszületett
első programfüzetünk, mely sajnos a
nyomdába kerülésig már nem jutott el
a kialakult helyzet miatt. Hasonlóan jártunk városnapunk szervezése kapcsán is,
hiszen a sok szervezésbe fektetett munkát fel kellett függesztenünk, és a többi

- Ön, hogyan éli meg ezt a helyzetet?
A munka mellett hogyan vészelik át családjával a hétköznapokat?

az a szüleink, nagyszüleink, rokonaink,
barátaink hiánya. Az eddig természetesnek tűnő látogatások is nagyon tudnak
hiányozni. Bár a telefonos és internetes
kapcsolattartás előtérbe került, a személyes találkozást, az ölelést semmi sem
pótolja. Természetesen mi is szigorúan
betartjuk a szükséges óvintézkedéseket,
így például a munkavégzés mellett csak
nagyon indokolt esetben hagyjuk el az
otthonunkat.
- Mi várható Ön szerint, és milyen feladatokat lát maga előtt?
Különböző forgatókönyvekben gondolkodunk, és a feladatainkat mindig az aktuális helyzet határozza meg. A legelső
és legfontosabb, a munkahelyek megőrzése. Gazdaságunkat megviseli a jelen
helyzet. Ezt látjuk a közfoglalkoztatás
iránti megnövekedett igényből, valamint
az egyes önkormányzati adóbevételek
átcsoportosításából. Minden lépésünk
a védekezést szolgálja, ám ez városunk
működéséhez szükséges költségvetését
komoly összeggel terheli. A jelen helyzetben nélkülözhető feladatokra kötött
szerződéseket felfüggesztettük, megszüntettük és jelenleg intézményeinknél
a költségvetés átdolgozását hajtjuk végre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a veszélyhelyzet elmúltával a gazdaság nem
fog egy csapásra helyre állni, így minden
olyan intézkedést meg kell tennünk, amivel biztosíthatjuk dolgozóink megélhetését és lakosságunk biztonságát.
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Húsvét a reformátusoknál

Alexa Gábor református tiszteletes írása
Szinte már közhely, hogy ez a húsvét más
volt, mint a többi. Mégsem tudom mással
kezdeni, amikor városunk reformátusainak idei húsvétjáról írok. Hiszen a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó megannyi megszokott dologról le kellett mondanunk.
Fájt, hogy a gyülekezet közösségében
nem vehettünk részt az ünnepet előkészítő bűnbánati istentiszteleteken, és hiába
lett néhány éve ünnepnap nagypéntek a
naptárainkban is, most mégsem tudtuk
testvéreinkkel együtt ünnepelni megváltottságunkat. A harang nagypénteken az
idén nálunk, reformátusoknál is csendben maradt. Nem fogadhattuk a teológiai akadémia ünnepi követét, a lelkészi
hivatásra készülő igehirdetési gyakorlatot
is szerző legátust. És ami a legfájóbb, a
templomi úrasztala sem teríttetett meg
ezen az ünnepen. A keretek nélkül pedig
néha úgy éreztük, a tartalom keresi a formát a járványhelyzetben, és mi nem mindig tudjuk azt úgy megalkotni, hogy abból semmi el ne vesszen. A húsvéti öröm
most nem volt oly felhőtlen.
Mindezek ellenére, bár sok csalódással
a szívünkben, talán kicsit egymásnak
panaszkodva is, mint a nagypénteki események után az Emmausba tartó tanít-

ványok, mi is átéltük, hogy a feltámadás
nem maradt el. Isten a próbatétel idején
is megtartott minket, és az élő Jézussal
találkozásunk lehetett. Ha nem a templomainkban, hát otthonainkban élhettünk
az úrvacsora sákramentumával bekapcsolódva a Duna Televízión közvetített
családi úrvacsoravétellel egybekötött istentiszteletbe, ahol szintén szomorkás tekintetek jelezték a helyzet komolyságát,
rendkívüliségét. A Felsőzsolcai Református Egyházközség facebook csoportjában
közzétett írott istentiszteletek segítségével otthonaink válhattak templomokká,
ahol családi közösségben, vagy éppen
magunkban élhettük át, Jézus Lelke által ma is, hogy élő Urunk van. Ő ígérte,
hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében ott ő is jelen van.
Csendesen énekelhettük dicséreteinket,
zsoltárainkat, imára kulcsolhattuk kezünket. Azokhoz a gyülekezeti tagokhoz, akik
rendszeres istentiszteletlátogatóink, de
tudjuk, hogy a közösségi portál kommunikációs csatornáját nem használják, még
a nagyhét során a postaládákba elhelyeztük a húsvéti igehirdetést, hogy a húsvéti istentiszteleti közösségben testben
távol egymástól, de lélekben összeforrva
együtt vehessünk részt. Ami rajtunk állt
megtettük! A keretek, és a szívünk még ha

mások is, mint amit megszoktunk, de elkészültek. A tartalomról pedig Isten az idén
is gondoskodott. Húsvét után vagyunk!
Az idei ünnepre egy sokunk által jól ismert vers soraival emlékezem:
Túrmezei Erzsébet:
Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Süssünk kenyeret otthon!
A #MARADJOTTHON kampány ideje alatt
a bevásárlásaink száma csökkent, a friss
kenyeret azonban nem nélkülözhetjük.
A közösségi oldalakon számtalan receptet találunk, amelyek a háztartásunkban
alapvetően megtalálható hozzávalókra
szorítkoznak. Ilyen az a recept is, melyet
most megosztunk Önökkel.
A bezártság és a takarékoskodás mellett néha hiánycikkekkel is számolnunk
kell, ilyen példul az élesztő, de ez ne rémisszen meg senkit. A képen látható 90
dkg-os friss, ropogós házi kenyér élesztő
nélkül készült egyszerűen és gyorsan. Érdemes kipróbálni!
Hozzávalók:
4,5 dl hideg tej, 1 evőkanál ecet, 55 dkg
finomliszt, 1,5 teáskanál szódabikarbóna, 1,5 teáskanál só.

Elkészítés:
1. A sütőt előmelegítjük 220 fokra. A hideg tejbe öntjük az ecetet, elkeverjük, és
15 percre félretesszük.
2. Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet, a szódabikarbónát, a sót és elkeverjük.
3. A 15 perc elteltével a tejet a liszthez
öntjük, gyorsan összedolgozzuk a tésztát,
és lisztezett felületre tesszük.
4. Átgyúrjuk a tésztát, eközben figyeljünk
arra, hogy a szódabikarbóna néhány perc
alatt reakcióba lép az ecetes tejjel, ezért
minél hamarabb kerül a tészta a sütőbe,
annál levegősebb lesz a végeredmény.
5. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük a
tésztát, kicsit lenyomkodjuk, egy késsel
átlósan bemetsszük és mehet is a sütőbe
körülbelül 25 percre, 220 fokon.
6. Legalább fél órát pihentessük szeletelés előtt!
(forrás: nosalty.hu)
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Húsvét üzenete

Deli Lajos plébános írása
Furcsa, szokatlan húsvét van mögöttünk. Ilyet még nem tapasztaltunk. Szinte minden szokásunkat, hagyományunkat, de még
ünneplésünket is felrúgta a mostani helyzet. Vásárlási szokásaink kényelme megszűnt: nem akkor tehetjük, amikor szeretnénk, s legtöbbször nem azt, amit szeretnénk. Sokaknak nélkülözniük kellett még az ilyenkor hagyományos családi találkozást,
kirándulást is.
Megváltozott a vallási ünneplés is, hiszen nem hívtak harangjaink a Nagyheti szertartásokra, s nem azért, mert nagycsütörtöktől egyébként is el szoktak némulni: Rómába mennek. Aki
tehette, odahaza kapcsolódott bele a televízión, rádión, vagy
éppen az interneten keresztül a szertartásokba, s próbálta átélni az ünnep mélységeit. Szóval nem egy hagyományos nagyhét,
húsvéti ünnep volt.
Ráadásul a legtöbb ember lelkében félelem is lakozik: mi lesz
velünk? Bennünket is megbetegít az a kis vírus? Talán el is érkezik az élet vége? Vagy valamelyik szerettünk... S még tán el sem
köszönhetünk?
Mégis! Minden probléma ellenére húsvét üzenete ma sem más,
mint minden időben. Ugyanaz, mint volt kétezer évvel ezelőtt:
Van Valaki, aki szeret minket! Van valaki, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy Szeretetlakomáját, Önmagát adta nekünk az
Utolsó vacsorán, bemutatva szeretetének mélységét, amikor
megmosta tanítványai lábát. Ez a szeretet Nagypénteken még
fokozódott, sőt elérte csúcsát, amikor engesztelésül életét adta
értünk, s a halál helyéről is a megbocsájtást gyakorolta. Húsvét
hajnalán pedig nem csak az Ő feltámadása történt meg, hanem
mindannyiunk örök célját és sorsát jelezte. A földi élet után következik az Istennel való találkozás, a teljes élet. Ezért köszön
Jézus újra és újra tanítványainak húsvét napján és megjelenéseikor: “Békesség nektek!” és “Ne féljetek! “
Kedves Felsőzsolcai Testvéreim! Ezért e furcsa húsvéti ünnepek
után nem tudok mást mondani köszöntésként és üzenetként:

„Békesség Nektek! és Ne féljetek”! Isten nem hagyott el minket,
hanem most is a legnagyobb jót akarja adni: Hazavár minket! Ez
adjon mindenkinek reményt és erőt a mostani nehéz időben!
Áldott húsvétot!

A mi Földünk - Óvjuk!
Dr. Pásztor Tünde írása

A mindennapjaink során rengeteg dologgal törődünk. Gondoskodunk a családunkról, gyermekeinkről, foglalkozunk a házunkkal,
autónkkal, különböző tárgyainkkal és még sok-sok mással. Mikor
és hogyan törődünk életünk színterével, a Földünkkel? Mit teszünk azért, hogy élhető maradjon nemcsak a számunkra, hanem
az utánunk következő generációk számára is? Minden évben van
egy nap a naptárban, ami a legfontosabb kellene, hogy legyen
mindenkinek, április 22., a Föld Napja. Ezen a napon álljunk meg
egy pillanatra és tegyük fel magunknak az előzőekben megfogalmazott kérdéseket. Ha a válasz az, hogy „semmit”, akkor eljött az
idő a változtatásra.

Nem lehet ez a kérdés aktuálisabb most, egy súlyos világjárvány idején, amikor egy olyan láthatatlan ellenséggel kell
megküzdenünk, amely sok tekintetben ismeretlen. Nem lehet
kétséges senki számára, hogy le fogjuk győzni ezt a krízist is,
amelyhez erőt ad a világ-és helyi szinten is megvalósuló példátlan összefogás. A legfontosabb azonban az, hogy tanulnunk
kell belőle! Az emberiség „kényszerpihenője” esélyt adott a
Földnek, hogy lélegzethez jusson és gyógyuljon. Amikor azonban visszatérünk a régi kerékvágásba, ne feledjük el azt, hogy
mi történt és új szemlélettel, nagyobb tisztelettel forduljunk
környezetünk felé!

Az emberiségnek az elmúlt évezredek alatt számos nehézséggel,
katasztrófával, tragédiával kellett szembesülnie, de talpon maradt és mindig megtalálta a kiutat. Ehhez azonban minden esetben változtatásra volt szükség, alkalmazkodni kellett a kialakult
helyzethez és kihozni belőle a legjobbat.

Óvjuk Földünket!
2020. április 22. A Föld Napja
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Minden, amit ma a digitális oktatásról tudhatunk
Kissné Leskó Sarolta írása
Nehéz időszak köszöntött ránk, mely életünk minden területét érinti. Nincs kivétel, munkahely, vállalkozás, egészségügy,
oktatás, új kihivásoknak kell megfelelnünk. Rövid idő alatt új feladatok elé állított minket az élet, hiszen a munka, az
oktatás nem állhat meg, még akkor sem,
ha az új rendszer sokak számára szokatlan
is lehet.
Március 16-án kezdődött el a közös munka, melyben az iskolák stábjai kidolgoztak
egy rendszert, amely működőképessé
teszi a digitális oktatást. Gyorsan elkészültek a digitális órarendek, melyhez
igazodva a tanárok már online tarthatták meg az óráikat. A Kréta napló a megszokott rendben tovább működött, ezt
kellett összhangolni a digitális oktatás
eszközeivel. A pedagógusok számára eleinte kihívás volt az új módszerek együttes
alkalmazása, nem volt könnyű a rengeteg
lehetőség közül a legmegfelelőbb platformot kiválasztani, illetve a diákokkal való
kommunikáció csatornáját megtalálni,
szerencsére rendelékezésre áll például a
Skype, a Messenger, a Zoom, a Discord.
A kollégák nagyon motiváltak, aktívak,
innovatívak, és rengeteg ötletük van, melyeket a diákokkal meg is valósíthatnak.
A pedagógusok terhelése azonban megnőtt. Az első hét mindenki számára megterhelő volt, a kollégák reggeltől estig a
számítógép előtt ültek, és a megfelelő oktatási módszer kiépítésén dolgoztak.
Külön elismerést érdemelnek azok a kollégák, akik ebben a helyzetben, ilyen rövid idő alatt sajátították el a szükséges
informatikai ismereteket, hogy megfelel-

jenek a kihívásoknak és tovább taníthassák diákjaikat. A tanulók és pedagógusok
együtt tapasztalták meg, illetve dolgozták
ki a legmegfelelőbb napirendet. Sokszor a
diákok adtak tanáraiknak hasznos tippet,
tanácsot a felületek alkalmazásához, és
talán éppen ettől a közös munkától lett
működőképes a digitális oktatás.
Természetesen megnőtt a szülők terhelése is, főleg ahol 2-3 diák van a családban,
és közben a szülők dolgozni járnak. Ebben
a helyzetben nem csak a közös tanulást
kellett megoldani a szülőnek, hanem a
gyermek étkeztetését is. Szerencsére a
szülők is gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott helyzettel, és felvették a kapcsolatot a tanárokkal, kérdeztek, tanultak,
tanítottak. Hatalmas elismerés jár nekik
ezért.
Miután kialakult a diák-szülő együttműdés a tanulás során, a munka tovább folytatódik, hiszen a diákoktól beérkező házi
feladatokat ellenőrizni, értékelni kell. Van
olyan tanár, aki 200 diákot koordinál, kb.
fele annyi szülővel tarja a kapcsolatot és
még a kollégáival is.
Sajnos vannak olyan diákok, akiknek még
nincs digitális elérhetősége, őket vagy
postai úton, levélben értesítjük a feladatokról, vagy hetente kijelölt időpontban
az iskola titkárságon vehetik át a megjelölt tananyagot, feladatokat, melyeknek
ellenőrzéséről, értékeléséről a kollégák
gondoskodnak.
Mindezek a nehézségek mellett legyünk
együttműködőek, alkalmazkodóak és kívánok mindenkinek erőt, egészséget!

Hasznos információk
a szülőknek a digitális
rendszer működéséről
A tanárok a diákokkal discord-ban,
külön csoportokban hozzák létre
a tantárgyakat, amelybe a digitális órarend szerinti tananyagot feltöltik, esetleg a Youtube felületről
belinkelik. Az anyagot a tanulókkal
együtt megnézik, megbeszélik, majd
a tanárok a tananyaghoz szorosan
kapcsolódó feladatokat, kérdéseket
tesznek fel, amit a diákok kidolgoznak és a tanár elérhetőségére elküldik.
A begyakorló szakaszban a LearningApps felületről feladatokat töltenek
fel szintén a discord-ba. A feladat
csak a füzetben való leírás után kerül
elfogadásra.
A házi feladatot a gyerekek szintén
erre az oldalra küldik a házi feladat
mappába, amit csak a tanár láthat.
A határidőt nem szoros intervallumban tartják a tanárok, öt-hat napos a
leadási határidő.
A kisebb gyermekek szüleinek kérésésre e-mailben egy zárt csoportot
alakítottak ki, amiben a feladatot
elküldve, ők is ellenőrizhetik gyermeküket.
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Adó- és közügyek intézése digitálisan

Tájékoztató az e-önkormányzatról és az e-papír szolgáltatásról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Gazdálkodási osztály
Adó csoportja felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét,
hogy 2020. március 17-től a hivatali ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Kérjük, hogy a járvány megszűnéséig adóügyeiket kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül rendezzék, amelyekhez a következő felületeket vehetik igénybe. Az Elektronikus
ügyintézési portál, elügy (https://elugy.hu/felsozsolca/home),
illetve az E-önkormányzati portál (https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap) ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat. A portál használata külön regisztrációt nem
igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ azonosítás (ügyfélkapus
regisztráció, e-személyi igazolvány) és az Általános Szolgáltatási
Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Kérjük, ha további felvilágosítást szeretne elsősorban használja
az E-önkormányzati portált. Tájékoztatásért hívja a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját a +36 (46) 613-017-es telefonszámon,
munkatársaink munkaidőben készséggel állnak rendelkezésére.
Az E-papír szolgáltatás igénybevételével olyan ügyekben kezdeményezhető elektronikus ügyindítás, amelyek esetében az
E-önkormányzati portálon nem található rendszeresített elektronikus űrlap. Az E-papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) KAÜ bejelentkezést követően vehető igénybe. E-papír benyújtás: Címzett:
Felsőzsolca Város Önkormányzata, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek. Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett és valamilyen űrlapot, nyomtatványt,
szeretne papír alapon megküldeni, javasoljuk azt személyes jelenlét nélkül az E-önkormányzati portálról letölteni (bejelentkezés nélkül) és postai úton továbbítani.
Helyi iparűzési adó
Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti vagy megszünteti, helyi iparűzési adó esetében változás bejelentési kötelezettsége nincs, az adatot 2019.07.01. napjától a székhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz a NAV küldi (Htv. 42/E.
§), azonban a szüneteléstől vagy a megszüntetéstől számított
30 napon belül záró adóbevallási kötelezettsége keletkezik a
székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság felé.
Amennyiben a vállalkozó a NAV-nál KATA alany, és helyi iparűzési adóban a tételes adóalap meghatározási módot választotta,
és az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett
adóösszegnél (éves adóztatás esetén március 15-ig és szeptember 15- ig megfizetett 25-25 ezer Ft, összesen 5o ezer Ft) azért
kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az
adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt, akkor a naptári év egészére (mint adóévre, utólag) egy adóbevallást kell benyújtani az adóévet követő év január 15 napjáig {Htv.39/B. § (6) bekezdés}. Tehát ha a vállalkozónak 2020.
adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetelt (helyi iparűzési adóban az éves
50.000,-Ft adót meg kell fizetni), akkor 2021. január 15. napjáig
bevallást kell benyújtani, melyben a szünetelésre vonatkozóan
az adót csökkenteni tudja.
A gazdálkodó szervezetnek - az egyéni vállalkozónak is - bevallá-

si kötelezettségét elektronikus úton kell teljesíteni.
A helyi iparűzési adóbevallás benyújtható elektronikus úton,
egyrészt közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz E-önkormányzati portál: bejelentkezés, ügyindítás, önkormányzati kereső, ágazat: adóügy, ügytípus: helyi
iparűzési adó, másrészt az állami adóhatóságon (NAV) keresztül
is. Amennyiben helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége van,
úgy azt kérjük banki átutalással a Felsőzsolca Város Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 54500112-10030060 számú
iparűzési adó beszedési számlára történő teljesítéssel megfizetni, vagy az E-önkormányzati portálon „adók, díjak, illetékek
befizetése” kiválasztása után kötelezettségét elektronikus úton
teljesítheti az interneten keresztül bankkártyás fizetés segítségével.
Adóvégrehajtások szünetelése
A Kormány 57/2020. (III. 23.) számú Kormányrendelete alapján
az adóvégrehajtások szünetelnek. A rendelet értelmében 2020.
március 24-től szünetelnek az e napon az adóhatóság előtt folyamatban lévő az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A
felfüggesztés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzati
adóhatóság a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (pl.: inkasszó, lefoglalás, munkabér letiltás)
nem indít, azonban a már foganatosított végrehajtási intézkedéseket nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat nem oldja fel.
Tájékoztatjuk, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a lejárt
esedékességű tartozásokra az általános szabályok szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a rendelet hatályba lépésének
napjától a felfüggesztés időtartama alatt, a szünetelő eljárásokban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a
végrehajtáshoz való jog elévülése.
Tájékoztatjuk, hogy az e-önkormányzati portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését. Az Önkormányzat
Gazdálkodási osztályának részletes tájákoztatója megtalálható
az önkormányzat weboldalán (http://www.felsozsolca.hu).
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Az elmúlt egy hónap intézkedései Felsőzsolcán
Felsőzsolca Város Önkormányzata számos egyeztetést végez,
folyamatosan értékeli a helyzetet, mérlegelve a további intézkedések szükségességét. Most az elmúlt hónap eredményeit
összegezzük: Felsőzsolcán jelenleg nincs tudomásunk helyi koronavírus fertőzött betegről. Ennek ellenére közös érdekünk és
kiemelt feladatunk, hogy Önökkel közösen dolgozzunk azon,
hogy megelőzzük a vírus megjelenését, és a leghatékonyabb védekezési feladatokat hajtsuk végre.

A lakosság védelme érdekében
Március 26. napjától az Önök védelme érdekében kiosztásra
került minden felsőzsolcai háztartás részére csomagunk, amely
mosható szájmaszkot és gumikesztyűt tartalmazott. A hiánytermékek nehéz beszerzése ellenére sikerült a több mint 2000
otthonba eljuttatnunk. Továbbá, az intézményeinkben dolgozó
kollégák védelmét szolgáló szájmaszkokat és gumikesztyűket folyamatosan biztosítjuk.

rendszeres fertőtlenítését fogjuk végezni. Ezúton is köszönjük a
felajánlást a cég vezetőségének és Lehotainé Takács Zsuzsának.

Segítség a fogyatékkal élőknek
Önkormányzatunk a veszélyhelyzetben még nagyobb figyelmet
szeretne fordítani a fogyatékkal élőkre, társadalmunk azon csoportjaira, akiknek többsége a normál élethelyzetben is segítségre, támogatásra szorul. Kérjük elsősorban a speciális problémákra szakosodott érdekvédelmi szervezeteket keressék, ha ott
nem tudnak segíteni, akkor forduljanak bizalommal a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársaihoz a 46/383-520as telefonszámon.
Kérem a lakosságot, hogy amennyiben tudomásuk van olyan
fogyatékkal élő felsőzsolcai lakosról, aki segítségnyújtásra szorulhat, jelezzék a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársainál a fenti telefonszámon.

Közterületek fertőtlenítő tisztítása Segítség a 70. életévüket
betöltött lakosainknak
Április 1. napján az új típusú koronavírus további terjedésének
megakadályozása érdekében fertőtlenítő tisztítást végeztünk
városunk forgalmasabb közterületein. A közintézményeink Egészségház, Polgármesteri Hivatal, GAMESZ - előtti területeken; az óvodában és iskolában azokon a részeken, ahol ételkiosztás történik, valamint a posta előtt, a vasútállomáson és az
összes buszmegállóban.
A BorsodChem Zrt. fertőtlenítőszert adott át önkormányzatunknak, mellyel a továbbiakban is a forgalmasabb közterületeink

Önkormányzatunk jelenleg is több száz idős polgár ellátásáról
gondoskodik, hogy az érintettek otthon maradjanak, így elősegítve egészségük megőrzését.
Az ellátottak, valamint az őket ellátó önkormányzati dogozóink
és önkénteseink segítése érdekében felvettük a kapcsolatot az
Unió Coop vezérigazgatójával. A kollégák által előzetesen összegyűjtött bevásárló lista alapján leadott névre szóló megrendeléseket a bolt dolgozói a kért időpontra összeállítják szállítható és

Március 26. kiosztásra került csomagunk, amely mosható szájmaszkot és gumikesztyűt tartalmazott.
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fizethető formában. A pékárukat reggel teszik a csomagba, hogy
frissen érkezzen a megrendelőhöz. A csomagokat kollégáim és
önkénteseink juttatják el az ellátottakhoz.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatalban március 17. napjától, a személyes
ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon
munkaidőben, míg az elektronikus ügyintézés folyamatosan és
zavartalanul működik (lásd írásunkat a 9. oldalon).
Ózonos, vegyszermentes irodafertőtlenítés történt intézményeinkben a KH-MED Kft. vezetőjének köszönhetően térítésmentesen. A cég, jelenleg is ezzel az eszközzel fertőtleníti mentőjárműveit és ügyeleti rendelőjét!

Óvodákat érintő intézkedések
Felsőzsolcán, ahogy eddig, továbbra is változatlan formában
működik az óvodák és bölcsődék ügyeleti rendszere. Azokat a
gyermekeket fogadják, akiknek a felügyeletét más módon nem
tudják megoldani. Az önkormányzat az arra jogosultak részére a
különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.
Felsőzsolcán jelenleg a közszolgáltatások, valamint az orvosi
ügyelet zavartalanul működnek. Az egészségügyi szolgáltatásokat, köztük az alapellátást (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos)
sürgősségi ellátás keretében biztosítják.

A levegő minőségének biztosítása
A levegőminőség megóvása érdekében Tilos a nyíltszíni kerti hulladékégetés. A 2020 április 17-én hatályba lépett önkormányzati rendelet értelmében a továbbiakban nem biztosít lehetőséget az avar és kerti hulladék égetésére, így az jogszabály
alapján TILOS! A továbbiakban a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék megsemmisítését más módon
(pl. komposztálás, hulladéklerakó telepre szállítás) javasoljuk
megoldani.

Önkormányzatunk több száz idős polgár ellátásáról gondoskodik
tartalmazó vagy aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó,
a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kiadott igazolásokat is.
Tekintettel a járványveszélyre és a Kormány által elrendelt kijárási korlátozásra, minden esetben kerüljék a csoportosulást és
tartsák be az 1,5 méteres távolságot!
A rendkívüli körülmények között a felsőzsolcai emberek egészsége számunkra a legfontosabb. Minden intézkedésünket az Önök
védelme határozza meg. Magyarország kormánya az elmúlt időszakban számos olyan korlátozó intézkedést léptetett életbe,
amelyeknek Felsőzsolcán is érezzük hatását. Ezek betartása a
vírus terjedésének lassítása szempontjából nagyon fontos.

Utazási kedvezmények biztosítása
A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja értelmében
2020. március 12-től a magyar állampolgárok Magyarország
területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15 napig érvényesek.
A helyközi, mind a helyi személyszállítási közszolgáltatást ellátó közlekedési társaságok a kormányrendeletben előírt utazási kedvezményeket akkor is biztosítják, ha a kedvezményezett
személyek az utazási kedvezmények igénybevételére jogosító,
hatályos, lejáró hivatalos okmányt mutatnak fel.
Ezzel összhangban az óvodai, tanulói, hallgatói jogviszony jogcímén járó utazási kedvezmények esetében, a jogosultság igazolásához elfogadják: a 2019/2020 tanév I. féléves matricával érvényesített diákigazolványokat 2020. március 31-ét követően is,
továbbá a nem eredeti, hanem nyomtatott aláírást és pecsétet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkért kísérjék
figyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalt, valamint városunk hivatalos weboldalát: www.felsozsolca.hu,
ahol valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének
érdekében hozott helyi intézkedéseket is tartalmazó tájékoztatónk elérhető.
Tájékozódhatnak helyi média felületünkön is: ZsolcaTv (a
UPC szolgáltató 502-es csatornáján).
Aktuális információinkat https://www.facebook.com/szarkatamas.fzsolca Facebook oldalon is közzétesszük.
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RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS
A koronavírus járványra tekintettel,
következő lapszámainkban minden
felsőzsolcai lakos, és a városban
működő cég számára - a terjedelmi
korlátok adta keretek között - ingyenes hirdetési felületet biztosítunk.
A részletekről érdeklődjön a fenti
e-mail címen!

