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Címlapon
A kormány döntése értelmében újraindul az élet városunkban is. A gyermekek ismét birtokba vehetik játszótereinket.
Hamarosan pedig együtt ünnepeljük velük a nemzetközi
gyermeknapot! A címlapfotót Bartókné Nagy Anita készítette.

Gondolnak az idősekre
Idős lakosaink részére C-vitamin készítmények kerültek átadásra április 27-én.
A polgármester kezdeményezéséhez
csatlakozó önkormányzati képviselők révén saját felajánlásuknak köszönhetően a
több mint 800 fő, 70. életévét betöltött

lakosunk jutott hozzá az egyik létfontosságú immunerősítő készítményhez városunkban. Részükre az önkormányzati
képviselők, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai, valamint
önkéntesek személyesen juttatták el az
adományokat.

Ballagóink
köszöntése

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete köszönti a 2020-as évben ballagó 8. osztályos
diákokat, valamint a ballagó óvodásokat.
Külön köszönet illeti az óvónőket, pedagógusokat, akik segítségével jutottak el
gyermekeink életük e fontos pilllanatáig.
Városunkban ebben az évben 54 általános iskolás, és 93 óvodás ballagót üdvözölhetünk.

A képviselőtestület az adományokkal. Balról: Széchenyi Sándorné, Kucskár Tibor,
Rimán János, Pásztor Erik, Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt, Macsuga Roland,
Kassai Attila, és dr. Pásztor Tünde

Ismételten
változott a
7-es buszjárat
menetrendje
A Zsolcai Hírmondó áprilisi számának
lapzártáját követően ismét változott a
7-es busz menetrendje.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a menetrendben bekövetkezett aktuális változásokat
az MVK Zrt. honlapján követhetik figyelemmel.
További részletek a fejleményekről a 11.
oldalon olvashatóak.

Mindannyiuknak sok sikert kívánunk az
életben, és további tanulmányaik során!
Felsőzsolca Város
Képviselőtestülete

Bemutatjuk Dr. Szarka Szilviát,
városunk új fogorvosát

Dr. Lukács György fogorvos nyugdíjba
vonulása után praxisjogát 2020. június
1. napjától Dr. Szarka Szilvia veszi át.
A praxisjog átadásához a képviselő-testület hozzájárult, az Önkormányzattal kötött
fogászati alapellátási szerződés keretében
Dr. Szarka Szilvia fogorvos látja el feladatait Felsőzsolcán az Egészségházban.
Bejelentkezés a (46) 613-035-ös telefonszámon lehetséges.
Munkájához Jó Egészséget Kívánunk!
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Elindult Felsőzsolca városának első
hivatalos Facebook oldala
Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy elindítottuk Felsőzsolca Város Hivatalos Facebook – oldalát, mellyel célunk minél
szélesebb körben elérni a lakosságot, és tájékoztatást nyújtani az őket érintő hírekről,
eseményekről.
A Facebook-oldal segítségével azon lakosaink is hamar értesülhetnek az aktuális történésekről, akik nem követik rendszeresen a
honlapunkat.
Az oldalt a honlaphoz hasonlóan munkatársaink működtetik mind a tartalomfejlesztés,

mind pedig a moderáció tekintetében. Az
oldalon a Felsőzsolcával kapcsolatos képek,
videók, valamint Felsőzsolcához kötődő tartalmak kerülnek közzétételre.
Újabb hírekért keresse fel Facebook - oldalunkat:
https://facebook.com/Felsozsolca.ph/
Ha szeretné beállítani, hogy a hírfolyamában
elsőként, rögtön legfelül lássa az új bejegyzéseket (“Megjelenítés elsőként”) gombra
kattintva teheti meg.

Házasságkötés,
rendezvények
2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi
rendezvény megtartható, ha a résztvevők
száma nem haladja meg a 200 főt. A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Gránátokat találtak
az óvoda udvarán
Május 12-én, a reggeli órákban, a Szent Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tag¬óvodájának udvarán indult
beruházás munkálatai során, alapásás közben két darab, a II.
világháborúban használt, szárnyas aknavető gránátot találtak.
A munkavégzést rögtön leállították és értesítették a hatóságokat. Kiürítésre nem volt szükség, mivel a járványhelyzet miatt,
gyermekek nem tartózkodtak az intézményben. A helyszínt
a tűzszerészek kiérkezéséig a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület
biztosította. A Budapestről érkező Magyar Honvédség tűzszerész-alakulata elszállította a gránátokat, és azokat biztonságos
helyen meg is semmisítette.

Virágos
Felsőzsolca

Az elmúlt héten megkezdődött a virágok
beültetése városunk körforgalmában,
parkjaiban.
Színkontraszt és színharmónia egyaránt
jellemzi majd ágyásainkat.
Bár az időjárás még nem mindig érezteti velünk, mégis lassan közelít a nyár. És
mire beköszöntenek a meleg nyári napok,
virágaink különböző színekben pompázva
üdvözlik a városlakókat.
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Újranyitnak a
hulladékudvarok
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarok 2020. május 11. napjától újra nyitva tartanak.
A hulladék beszállítása során az új típusú
koronavírus elleni védekezés érdekében,
valamint az Önök egészségének és biztonságának megóvása céljából, a - hulladékkezelők kérésének megfelelő - óvintézkedések szerint szíveskedjenek eljárni.
Az ingatlanon keletkezett egyéb hulladékot (bontási, építési) és különösen a
veszélyes hulladékot ne tegyék ki a közterületre, hanem helyezzék el a hulladékudvarokban! Hulladékot illegálisan közterületre kihelyező személy ellen a rendészeti
szerv hatósági eljárást kezdeményez.
Miskolci hulladékudvarok címei:
3527 Miskolc, József Attila utca 65.
3521 Miskolc, Bogáncs utca 0156/22 hrsz.
3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca
33783/3 hrsz.
Hulladékudvarok nyitvatartási ideje:
Hétfőtől - péntekig: 8:00 – 18:00
Szombaton: 8:00 – 16:00

Ismét indul a házhoz menő lomtalanítás
A BMH Nonprofit Kft. 2020. május 11.
napjától ismételten fogadja a házhoz
menő lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.
A bejelentés történhet: személyesen az
ügyfélszolgálati irodákban, telefonon a
06 21 3300 111 telefonszámon, e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
címen, valamint a www.bmhnonprofit.
hu honlapon elektronikus űrlap segítségével.
A bejelentéssel egy időben az igénylőnek
nyilatkoznia kell, hogy sem maga, sem a
vele egy háztartásban élők nem fertőződtek meg az új típusú koronavírussal,

és annak tüneteit sem tapasztalják, valamint arról, hogy az elmúlt 14 napban nem
érintkeztek fertőzött személlyel, továbbá
az érintett ingatlan nem állt hatósági házi
karantén hatálya alatt. A nyilatkozat a
fenti honlapon a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el. A
hulladékkezelő honlapján megismerhető
a lomtalanításra vonatkozó további részletes tájékoztató.
Az új típusú koronavírus elleni védekezés
érdekében, valamint az Önök egészségének és biztonságának megóvása céljából,
a szolgáltató kérésének megfelelő óvintézkedések szerint szíveskedjenek eljárni.

Önkormányzati megemlékezés a nemzeti
összetartozás napján
Felsőzsolca Város vezetése tájékoztatja a
megemlékezőket, hogy június 4-én 16 óra
30 perckor csatlakozva az országos kezdeményezéshez Felsőzsolcán is megszólalnak a harangok 100 másodpercig.
Ezt megelőzően, az Összetartozás emlékparkjában álló emlékműnél, a város
vezetése koszorúzással emlékezik meg a

Nemzeti Összetartozás napjáról, a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról.
A lakosság védelmében az évforduló alkalmából tervezett megemlékezés nem
kerül megtartásra, aki mégis szeretné
leróni tiszteletét az egyéni koszorúzással
teheti azt meg.

Gyenes Klára
versével emlékezünk
Két jubileumra
A trianoni békediktátum 100.
és a felsőzsolcai árvíz 10. évfordulójára
Ráncainkba rakódott. Egyikkel születtünk.
Isten tudja, száz év alatt mennyit mélyült bennünk.
És egy másik ránc alatt röpke tíz esztendő,
arcunkon az áradat, új vonásokat szőtt.
Belénk rajzolt múlt-idők egy napunkká értek.
Száz esztendő... tíz esztendő... vert időnkbe éket.
Mivé lettünk? Csendesen gyűlnek ránk a ráncok,
szemünk gödrén hallgatagon megbújt óriások.
Tán egy méltó pillanat gyűlik majd közénk be,
homlokunkon pirkadat, mint a fénynek fészke.
Emlékezünk, s feledni, esküszünk, nem fogjuk!
Csak az Isten el ne hagyjon, hogy még jobbra jussunk.

5. OLDAL							

INTERJÚ

Oktatásról, testületi munkáról, és kertészetről
Hogya Zsolt alpolgármester úrral beszélgetünk

tárba menni. Ezúton is szeretném megköszönni áldozatos, odaadó munkáját
minden segítőnek! Velük együtt sikerülhet megőrizni városunk összegészségi-indexét. Eddig, tudtommal nincs Felsőzsolcán regisztrált COVID-19-es fertőzött,
ezért is fontos, hogy aki közösségbe kell,
hogy menjen, tartsa be az előírásokat, és
az ajánlásokat, vigyázzon így is az otthon
maradtakra, és az aktív dolgozókra.
- Hogyan éli meg az „otthoni üzemmódot”?

- A koronavírus járvány miatt városunkban sokak hétköznapjai megváltoztak,
mi változott meg alpolgármester úr mindennapjaiban a veszélyhelyzet kihirdetése óta?

családokból egy-egy szülő naponta felkeresi az iskolát az ebédért, így ő viszi haza
gyermekeinek az ebéddel a leckét. Mi
pedig otthon várjuk a feladatok jó megoldását, természetesen minden csatornán.

- Gyakorlatilag semmi, és minden. Hiszen
a tartalom nem változott, csak a forma.
Valójában most is ugyanazt csinálom,
mint március elején, csak teljesen máshogyan. Természetesen az arányok is
kissé eltolódtak, mert van, amiből kicsit
többet, és van, amiből kicsit kevesebbet.

- Hogyan változott a képviselői munka?

- Tanárként mi a tapasztalata?
- A Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskolában is elrendelte a fenntartó a home office-ban való működést,
így az oktatás távoktatásba való átültetése volt a legelső feladat. Tanulóink nagy
részének nem áll módjában az online
oktatás adta lehetőségeket használni, és
kihasználni, megfelelő eszközök hiánya
miatt, így némi szervezést igényelt a tananyag, és a számonkérő feladatok eljuttatása a diákokhoz. Olyan megoldást kellett
választanunk, ahol minden diák egyenlő
esélyekkel indulhat a tudás megszerzéséért. Ezért a pedagógus kollégák otthonukban összeállítják a tudnivalót tanítványaik részére, azt beküldik az iskolába, ahol
egyesítve, egységes formába öntve, kinyomtatva, papíron sokszorosítva, névre
szólóan borítékolják a tanulóknak. Mivel
szinte minden gyermek részére igényelték a Kormány által elrendelt ételt, így a

- A márciusi Képviselő Testületi ülést már
nem tudtuk megtartani, így azóta a halasztást nem tűrő ügyekben Polgármester Úr e-mailben kéri a képviselőktől az
állásfoglalásukat. A képviselő-társakkal
telefonon egyeztetünk egymással. S hogy
ne kelljen kétszer elmondani ugyanazt,
Polgármester Úrral, és Pásztor Erik Alpolgármester Úrral rendszeresen tartunk
konferencia-beszélgetést. Tennivalóim
közt először is az iskoláskorúak részére
az ételosztás zökkenőmentes beindítása
volt. Magam is segédkeztem az osztásban az első napokban. Külön megköszönöm a Polgárőrök, és a roma kisebbségi
önkormányzat aktivistáinak támogató,
segítő jelenlétét. Intézményeink dolgozói, a képviselők, és az önkéntes segítők
gyorsan eljuttattuk az Önkormányzatunk
által biztosított maszkokat, majd az újabb
intézkedések szórólapjait városunk lakosainak postaládájába.
Ugyanez a „csapat” a Képviselők adományaként felajánlott C-vitamint juttatta el
nagyon gyorsan a hetven éven felüliekhez. De ugyancsak ez a „csapat” segít az
otthonukból nem kimozduló időskorúaknak bevásárolni, postára, vagy gyógyszer-

Nem volt egyszerű a Forradalom és Szabadságharc megünneplése, rögtön az
elején, mert e kedves tavaszi ünnepen
szép számmal szoktunk összegyűlni, közös ünneplésre, ám a mostani zárt körben telt el. Egy csendes koszorúzással
jeleztük, hogy Felsőzsolcának van konkrét
kötődése március szellemiségéhez. Ezzel
ugyan elkezdődött az elmaradt rendezvények sora, de remélem, hogy esetleg már
nyár végi, de őszi programjainkat már a
szokott formában tarthatjuk majd meg.
Addig is? Hát én is maradok otthon. Az
idei tavasz több időt juttatott a kertünkre.
Többet tudtam foglalkozni gyümölcsfáim
ápolásával, metszésével. Volt idő szőlőültetvényem kordonjait végre megreparálni, megdőlt oszlopait újra függőlegesbe
állítani, kidőlt támaszukat visszarendezni,
drótjait újrafeszíteni. Új projektem a paradicsom-futtató állványzat teljes cseréje.
A régi már-már összeszakadni látszik, hiszen az árvízkor összedőlt százéves házunk kibontott szarufáiból ácsoltam, immáron tíz éve. Végképp eljárt felette az
idő. Helyette kicsit karcsúbb kinézetű, de
erősebb szerkezetre futhat majd idén is
a paradicsom, akár két és fél méter magasra, ha akar. Mert a paradicsom, a determinált magasságúak kivételével addig
terem, amíg hajt. A tavalyi rekorder fotóját fel is töltöttem egy közösségi oldalra.
Méltán lehetek büszke a 794 grammos
lecsóalkatrészre.
Már túl vagyok az idei évadnyitó bográcsozáson is. Az első a már jól bevált Hogya-féle körmös zúza volt, amely sertés
körömből és pulyka zúzából készül, és
igencsak „odaragasztja” elfogyasztóját az
asztalhoz. Bár most csak lányaim és feleségem társaságában költhettem el, de
remélem, hogy rövidesen barátaimat is
asztalhoz hívhatom.
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Harc a hulladék ellen

Dr. Pásztor Tünde, önkormányzati képviselő beszámolója
Sokunk számára okoz nap, mint nap örömet a városunk közvetlen környezetében található csodálatos természeti terület, a
Sajó – és Bódva part, valamint a folyók árterülete. Aki rendszeresen jár arra, láthatott már őzeket, nyulakat, különböző fajtájú madarakat és más mezei állatokat, illetve sokféle növényt.
Ezen a területen is van azonban egy olyan jelenség, ami rontja
az összképet és a természetszerető embereket mélységesen
felháborítja, ez pedig a hulladék jelenléte, amely több módon
kerül oda.
Az ott megforduló emberek egy része sajnos jártában-keltében
eldobálja a feleslegesé vált szemetet (flakonokat, csokispapírt,
zsebkendőt, stb.). Emellett a horgászatból származó hulladék is
jelen van a parton (csalis doboz, étkezési hulladék, stb.). Súlyosabb jelenség azonban a nagyobb mennyiségű illegálisan lerakott szemét. Időről időre megjelenik az ártér különböző részein
a háztartási hulladék, törmelék, összetört üveg és más elhasznált tárgyak. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az illegális hulladéklerakás tilos. Az is ismert lehet mindenki előtt, hogy
a közeli hulladékudvarba ingyenesen (negyedéves szemétszállítási díj csekk bemutatásával) lehet bizonyos hulladékfajtákat
elvinni. Ennek ellenére újra és újra szembesülnünk kell az itt-ott
kupacokban megjelenő hulladékkal.
Most egy újabb lépést tettünk ennek felszámolására. Egy helyi
vállalkozó segítségével sikerült megtisztítani az említett területet azoktól a hulladékoktól is (törmelék, üveg), amelyeket kézi

Tavaszi nagytakarítás az illegális hulladéklerakóknál

erővel korábban nem tudtunk eltakarítani. Ezt az akciót nem
hirdettük meg, mert a vírushelyzet miatt nem szerettünk volna
teret engedni a gyülekezésnek, így csak néhányan vettünk részt
benne, de a gépi erő segítségével mindent el tudtunk takarítani.
Ismét bebizonyosodott, hogy helyi összefogással olyan problémákat is meg tudunk oldani, melyeket egyedül nem sikerülne.
Bízom abban, hogy ezek az akciók másokat is arra buzdítanak
majd, hogy tegyenek valamit környezetükért. Nem várhatunk
mindig arra, hogy „más majd megcsinálja”, nem mondhatjuk
mindig azt, hogy „nem a mi dolgunk”. Minden egyes ember
tehet valamit, de legfőképpen szemléletváltásra van szükség.
Nem hagyhatjuk, hogy egy szemétdobon éljünk, pedig a Föld
kezd azzá válni.
A szemétszedési akciókat folytatjuk és bízom abban, hogy hamarosan ismét szélesebb körben tudjuk majd meghirdetni a
programokat, melyekre várjuk majd a lelkes önkénteseket. A
helyi önkormányzat pedig kamerák és tiltó táblák elhelyezésével lép fel a megelőzés érdekében, mely intézkedésekre hamarosan sor kerül.
Ezúton is szeretném megköszönni Szinainé Mátyus Gabriellának, Tóthné Csorni Bernadettnek, Szinai Istvánnak és Szabó
Zoltánnak a segítséget és közreműködést, valamint a neve elhallgatását kérő helyi vállalkozónak külön köszönet azért, hogy
időt és költséget nem kímélve segítette a hulladék felszedését
és elszállítását.
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Pályázati projekt bejárás
Horváth Miklós összefoglalója

A „Zöld város projekt” helyszínein tartott bejárást május 14. napján Szarka Tamás polgármester, a projekt műszaki ellenőrével.
Az első megtekintett helyszín a felnőtt kondi park volt, ahová a
remények szerint hamarosan az utolsó eszközök is kihelyezésre
kerülnek, és az átadás-átvételt követően, a helyi sportolni vágyó
lakosok birtokba vehetik azt. Ezen a területen - fentieken túl - már
csak kisebb tereprendezési munkálatok vannak hátra – avatott be
Szarka Tamás polgármester.
A projekt további részét képező játszótéren folytatódott a bejárás, ahol szintén szükséges tereprendezési munkálatok elvégzése,
valamint elindult a terület villamos árammal történő ellátásának
biztosítása, ami sajnálatos módon a tervezés során elmaradt. A
világítás mellett a játszótéren kiépítésre kerülő kamerarendszer
működéséhez is nélkülözhetetlen a hálózat kiépítése - mondta el
lapunknak a polgármester.
A harmadik helyszín, a Szent István utcán épülő Vállalkozás Segítő
Központ volt, mely sajnos az eredetileg tervezett határidőig nem
készült el. Pozitívumként azonban kiemelhető, hogy az utóbbi néhány hónapban ütemesebb építkezés folyik a helyszínen. Jelenleg
az épület külső hőszigetelése, belülről pedig a gépészet, illetve a
villamos munkálatok végzése zajlik. A műszaki ellenőrrel a központ közvetlen környezetét érintő - projekt részét nem képező és
sajnos költség fedezetet sem tartalmazó - tereprendezés és térkővel történő burkolás lehetőségét járta körbe a polgármester,
mely azért is fontos, mivel ez a terület biztosítja majd a jövőben
az épület megközelítését és részben használhatóságát.

Összességében megállapítható, hogy a kivitelezőtől kapott ígéretek teljesülése esetén a kondi park és a játszótér hamarosan
átadásra kerülhet. A vállalkozás segítő központ valamint az ahhoz
kapcsolód parkoló és elektromos autótöltő állomás várhatóan a
nyár közepe felé készülhet el – tudtuk meg a bejárás végén.

Trianonról - a nemzeti összetartozás napjára
Rimán János önkormányzati képviselő írása
„Ahol nincs igazság,
ott békesség sem lehet.”
		Wass Albert
Az 1500-as évektől nemzetünk lélekszáma a Török dúlás következtében lecsökkent, miközben Európáé megháromszorozódott. A hazánkban keletkezett demográfiai űrt külföldről érkező
népcsoportok töltötték ki, az ország multikulturálissá vált. A
betelepülők azonban nem illeszkedtek be, hanem szembe fordultak velünk. Az első konfliktusok 1848-49 fordulóján csúcsosodtak ki. A terület szerzésre az első világháború után esély is
adódott, amihez a Károlyi kormány csak asszisztált.
1920. június 4., Trianoni kastély. Közvetlen következményei:
283ekm2-ből 190ekm2-t elcsatoltak. 18,2millió lakosból 10,6
millió határon kívül került, melynek egyharmada magyar anyanyelvű és kultúrájú, katolikus vagy protestáns vallású volt. Ipari
körzetek, bányák kerültek idegen földre. Közútjaink, hajóútjaink, erdőink, vasútvonalaink nagy része elveszett. A pozsonyi,
kolozsvári, selmecbányai egyetemeket is elvesztettük. Magyarország, mint fejlődő ipari hatalom, újra csak mezőgazdasági ország lett.

Trianon sokként érte népünket. A második világégés előtt esély
is adódott egy részleges revízióra, de ezt a sors visszavette tőlünk. Felvidéken 200 ezer magyart üldöztek el otthonukból,
vagy küldtek internáló táborokba, ahol kíméletlen gyilkosságok
tucatjai is történtek. Délvidéken a megölt magyar civilek száma
elérhette az 50ezret. A Kárpát-medence nagy részén elkezdődött a málenkij robot, magyar és sváb nemzetiségűek kerültek
a szovjet bányákba.
1948 után a terror mérséklődött, de az asszimiláció folytatódott, napjainkban is tart: Zsolna városának magyar részaránya
1920-ban 30% volt, jelenleg 0! Kassa mai Magyarságának részaránya 4%, Kolozsvár magyar lakosai száma 1910-ben 82%, ma
15%. Később pedig megkezdődött a magyar történelmi múlt
felszámolása.
A történelem azonban nem egy egyirányú utca. Amit Isten elvett, azt vissza is tudja adni! S csak az veszett el, amiről mi magunk lemondtunk. Fontos, hogy ismerjük múltunkat, tiszteljük
értékeinket, legyünk büszkék magyarságunkra! Felelősek vagyunk egymásért, összetartozunk!
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Veszélyhelyzetben is együtt a Zsolca táncegyüttes
Orosz Lászlóval, az együttes vezetőjével beszélgetünk
- Hogyan hatnak a járvány elleni intézkedések a hétköznapjaitokra?
- Mint az élet minden területét, így a Zsolca Táncegyüttest is érintették a koronavírus járvány megelőzése érdekében tett
intézkedések. Kifejezetten problémásnak
mondható a tánc területe a veszélyhelyzet idején, hiszen a jelenlegi körülmények
és előírások semmilyen formában nem
teszik megvalósíthatóvá a táncpróbák
megtartását.
- Mikor tudtok találkozni egymással?
- Az együttes minden tagja tartotta magát az előírtakhoz, így sajnos több, mint
10 hete nem találkoztunk már. A karantén
kezdete előtt azonban eredményes munkát tudhattunk magunk mögött.
Táncra és találkozásra nem volt lehetőségünk az elmúlt időben, de heti-kétheti
rendszereséggel az online tér adta lehetőségeket használva igyekeztünk kapcsolatot tartani az együttes minden tagjával.
- Pontosan mivel is telt a karantén előtti
időszak?
- Legnagyobb büszkeségünk az október-

ben megrendezett 30 éves jubileumi gálánk, amely méltón tükrözte az elmúlt
három évtized munkáját. Emellett a gála
után, az év elejétől minősítő versenyre
való készülést kezdtünk, mely sajnos a
veszélyhelyzet miatt szintén elmaradt,
azonban a feloldások után mindenképpen folytatjuk a munkát, hogy a továbbiakban minősült együttesként dolgozhassunk tovább. Ehhez és a még magasabb
szakmai színvonal képviseléséhez vendégkoreográfust is felkértünk, aki a veszélyhelyzet végét követően egy intenzív
oktatás keretein belül ismerteti meg az
együttest egy új táncanyaggal.
- MIlyen terveitek vannak a jövőre nézvést?
- A felnőtt táncegyüttes mellett, a tanév
kezdetétől folytatni szeretnénk az utánpótlás csoportok néptánc oktatását a
felsőzsolcai óvodákban, valamint az új
próba helyiség meglétével karonülő gyermekek számára is szeretnénk foglalkozást
tartani.
- Hogyan éltétek meg az együtessel a karantént?
Voltak akik érettségire készültek, s emel-

NÉVJEGY
Zsolca Tánc Népművészeti és
Kulturális Egyesület
Oroszné Baksay Sára
egyesületi elnök
KAPCSOLAT
baksaysara@gmail.com
facebook.com/zsolcadancegroup

lett az otthoni teendőkben is kivették
részüket, legtöbbünk home office-ban
dolgozott tovább, online tanítunk és tanulunk, az egyetemisták is igyekeznek az
új helyzethez alkalmazkodni, s vannak,
akik az élvonalban munkálkodnak. Együtt
örültünk a távolból is egy új unoka érkezésének, online locsolkodtunk, közösen
szorítottunk az érettségiző táncosainknak, de eljegyzést és házasságkötést is
ünnepeltünk az éterben. Mindezek mellett reménykedünk a mihamarabbi közös
munka folytatásában, hogy ismét együtt
dolgozhassunk és élvezhessük közös hobbinkat és szívügyünket, a néptáncot.

Az Együttes 1989. március 8-án alakult Felsőzsolcán. Feladatuknak tartják a magyar nép táncainak széles körben történő megismerését, megismertetését.

DIGITÁLIS OKTATÁS
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Mi így tanulunk, így tanítunk

írások a digitális oktatásról diák és tanár szemmel
Néhány héttel ezelőtt az események ijesztően felgyorsultak, pedig akkor úgy tűnt, hogy iskolánk élete a megszokott
mederben telik. Készültünk a tavaszi versenyekre, nyílt napra
vártuk a leendő elsőseinket és ünnepre készültünk.
Március 13-án azonban, a veszélyhelyzet bejelentésével, egy
teljesen új élethelyzettel kellett szembesülnünk. Intézményünk, ahogyan az ország összes iskolája, két nap alatt létrehozott egy digitális tanrendet, amellyel hétfőn elindulhatott
az oktatás. Senkinek nem volt könnyű. A diákok kezdetben
azt hitték, hogy nem várt szünetet kaptak, hiszen nem kell
bejárni az iskolába. A szülők kétségbe estek, mert aggódtak,
hogyan fogják megoldani a gyerekek felügyeletét. Mi pedagógusok pedig igyekeztünk megtalálni azokat a módszereket,
online felületeket, amelyek hatékonyan segítik a munkánkat.
Az átállás meglepően gördülékenyen ment. Természetesen
ehhez kellett a szülők és diákok hatékony együttműködése.
A diákjaink zöme rendelkezett megfelelő technikai háttérrel,
de akinek nem volt eszköze, annak az iskola biztosított laptopot, táblagépet. Az első két hét valamennyiünknek a tanulás
időszaka volt, és ez nem volt mindig zökkenőmentes. A pedagógusoknak meg kellet tapasztalniuk, hogy mi az a tananyagmennyiség és házi feladat, amelyet a diákok egy-egy nap
készek befogadni és elkészíteni, mert kezdetben mindenki
egész nap a gép előtt ült. A családoknak át kellett szervezni
a mindennapjaikat, hiszen az alsós diákok nem boldogultak
egyedül. Nagy hangsúlyt fektettünk a gyerekek lelki gondozására is. Nem maradnak el az istentiszteletek, a reggeli
áhitatok, közös imádságok sem. Mindig szakítunk időt egy
kis beszélgetésre, mert a bezártság, az iskolatársakkal való
mindennapi találkozás hiánya megviseli a gyerekeket. Igyekszünk humort csempészni az online órákba és a feladatokba
egyaránt. Nagyon köszönjük diákjainknak és szüleiknek, hogy
példamutatóan helytállnak ezekben a hetekben, még akkor
is, ha időnként nagyon elfáradnak, vagy tehernek érzik a hétköznapokat. Örömmel olvassuk a sok pozitív visszajelzést az
anyukáktól és apukáktól, és sokszor megható perceket csempésznek életünkbe a diákjaink visszaküldött munkái, vagy
egy videófelfelvétel megtekintése az asztalnál köpenyben
tanuló kisdiákról.
Mindeközben az iskola épületében sem állt meg az élet. Számos felújítási munka vette kezdetét, az ablakcserétől a szigetelésen át a tetőcseréig, így amikor visszatérünk, egy megújult almamater fogad minket.
Istenben bízva hisszük azt, hogy ez az időszak, bármilyen
nehéz is, nem válik hiábavalóvá. Rengeteg új értékkel gazdagodtunk már ez alatt a pár hét alatt is. Megtanultunk alkalmazkodni egy új helyzethez, átrendeztük életünket, s átértékeltük a fontosnak hitt dolgainkat. Rájöttünk, hogy ami eddig
nyűg volt, most hiányzik. Aki talán idegesített, azzal szívesen
lennénk már együtt.
Mindannyiunktól nagy fegyelmezettséget, kitartást, és annál
is több hitet követel ez az élethelyzet.

Szerintem a digitális oktatás önmagában egy elég jó dolog lenne, de mint mindennek az életben vannak előnyei és
hátrányai is főleg egy ilyen helyzetben.
Egy nagyon pozitív dolognak tartom, hogy bárki, bármikor,
bárhol be tud csatlakozni a tanórába vagy éppen megtudja
nézni hogy mi a feladat, és mikorra kell elkészíteni. Szerintem sokkal hatékonyabb, mikor mindenki ott van az iskolában, a gyerekek ülnek a padban a tanár pedig oktat, ha a
gyerekek valamit nem értenek tudnak tőle kérdezni.
Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb, személyesebb
egy erre a célra létesített iskola, ahol nincs semmi olyan
más közösségi média vagy digitális tartalom, ami eltudja
vonni a figyelmet a tanulásról.
Negatív dolog, hogy kevés idő volt felkészülni az online tanulásra, mind a pedagógus, mind a diák, és mind a szülők
számára. Véleményem szerint egy szintén pozitív dolog lenne, hogy jóval több szabadidőnk maradna és tudjuk azt csinálni, amit szeretnénk (személy szerint varrnék, rajzolnék,
táncolnék és még sorolhatnám). Viszont azt vettem észre,
hogy jóval több tananyag és feladat van feladva és emellett
a jelenlegi kijárási körülmények is korlátozzák a lehetőségeinket, de ez mind a mi érdekünkben történik.
Csordás Sára, 7. osztályos tanuló
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

A digitális oktatás egy modern formája a tanulásnak, amit
a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében
vezetett be Magyarország kormánya. Nekem személy szerint
tetszik az oktatásnak ez a formája, igaz nem teljes egészében.
Van egy-két dolog, amin lehetne változtatni.
Hallottam olyat is, hogy valaki nagyon meg van békélve ezzel a helyzettel, mások kevésbé. Viszont nagyon sok iskolás
panaszkodik arra, hogy sokkal többet várnak el tőlünk a
tanárok, mint az iskolában. Nekem szerencsém van, mert
anyukám és apukám is tud segíteni (természetesen nem
dolgozatírásoknál és beadandóknál, hanem ha kell többször
is elmagyarázzák), igaz apukám sokat dolgozik, így Ő csak
azokon a napokon tud segíteni, amikor szabadnapos vagy éjszakára megy. Mondjuk egyszer sikerült neki nappalosként is
segíteni. Néhány gyereknek nehézkesen mehet, mivel nem
tudnak annyit segíteni a szülők, mert nincsenek otthon, vagy
a tanuláshoz szükséges eszközök hiányoznak (számítógép, internet, telefon).

Soha nem feledhetjük Isten hozzánk intézett szavait: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál” (Róm.8:28)

Remélem, hogy nemsokára minden a régi kerékvágásban fog
tovább haladni. Szeretnék újra találkozni az osztálytársaimmal, barátaimmal, szeretteimmel. Vigyázzunk egymásra, ha
tehetjük, maradjunk otthon és mindenki próbáljon vigyázni
az egészségére!

Tóth-Kozma Csilla, tanár
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

Ficzere Hanna Lili, 7. osztályos tanuló
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
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Az elmúlt egy hónap intézkedései Felsőzsolcán
Felsőzsolcán jelenleg nincs igazolt koronavírus fertőzött beteg.
Minden intézkedésünket a lakosság védelme határozza meg.
Szeretném megköszönni minden felsőzsolcai polgárnak, aki ezeket tiszteletben tartja és komolyan veszi.

Védekezés
Április 27. napjától idős lakosaink részére C-vitamin készítmények kerültek átadásra. (lásd 2. oldal)
Ajándék maszkot kaptak a felsőzsolcai lakhellyel rendelkező
idén érettségiző diákok, valamint az érettségiztető tanárok.
A járvány elleni védekezés május 4-étől a 2. szakaszába lépett
és fokozatosan enyhülnek a korlátozó intézkedések. Ezzel együtt
azonban, továbbra is nagyon fontos az óvatosság, a fegyelmezett és megfontolt magatartás, mivel a koronavírus továbbra is
jelen van. A kormány döntése értelmében Felsőzsolcán is „újraindult” az élet bizonyos szabályok betartása mellett, melyeket
a május 4. napján kiküldött tájékoztatónk tartalmaz. A benne
foglaltakat kérjük továbbra is betartani szíveskedjenek.

Házi- és gyermekorvosok
A szigorú higiénés rendszabályok, valamint a meghatározott
alapelvek mellett újraindultak: a háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátások és a fogászati alapellátás; a járóbeteg szakellátás; az egynapos ellátások; a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások;
továbbá a magán ellátások. Az ellátások igénybevétele előtt a
továbbiakban is telefonos időpont egyeztetés szükséges! További tájékoztatást az ellátást végzők nyújtanak.

Kültéri sportpályák
A fokozatosság elve szerint, az egészségügyi előírásokat maximálisan szem előtt tartva május 18. napjától a felsőzsolcai kültéri sportpályák újra megnyíltak az igazolt sportolók és a helyi
lakosság számára az alábbiak szerint:
- A műfüves és center pálya használatára hétfő, kedd, szerda,
pénteki napokon 15:30-19:00, csütörtökön 9:00-19:00 óra között a BTE labdarúgó szakosztályának igazolt játékosai jogosultak edzői felügyelettel.
- A műfüves pályát 18 éves korig, szülői felügyelettel előzetes
egyeztetés alapján térítésmentesen, 18-ik életévüket betöltött
lakosok bérleti díj ellenében a szabad időpontokban 8:00-20:00
óra között vehetik igénybe.
A bérleti díj összege a lakossági igénybevétel esetén a 113/2013.
(VI. 19.) Kth. számú határozat alapján 3000 Ft + ÁFA /óra/pálya.
Bérlésre vonatkozó igényeiket jelezhetik, illetve tájékoztatást
kérhetnek a 06-30-8547250 telefonszámon, valamint a rendezvenyekhaza@felsozsolca.hu e-mail címen legkésőbb a bérlést
megelőző munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályák használata kizárólag a megfelelő sportcipőben engedélyezett.

Felnőtt kondi park
A felnőtt kondi park műszaki átadását követően használatba vehető a felsőzsolcai lakosok számára. A Sportcsarnok szolgáltatásait, - amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, 2020.
június 2-től lehet igénybe venni. Mindkét sportolási lehetőség
tényleges igénybevételéről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Városunk vezetése számára továbbra is elsődleges lakosaink
egészségének védelme, így kérünk mindenkit, hogy a sportolási lehetőségek igénybevételénél fokozott figyelmet fordítsanak
egymásra.

Játszóterek
Május 18. napjától az önkormányzat kezelésében jelenleg működő játszóterek megnyitásra kerültek. A játszótereken, valamint városunk forgalmasabb közterületein rendszeresen végzünk fertőtlenítő tisztítást.

Vendéglátás
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban
– a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása
megengedett. Az ott dolgozók – a vendégek által látogatható
területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és kötelező a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása.

Szállások kiadása
A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat
vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. Az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen
– kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi
maszk, sál, kendő) viselni, és a védelmi intézkedésekről szóló
rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Házasságkötés, rendezvények
2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést
követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma
nem haladja meg a 200 főt. A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.
Szintén június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést
követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
Továbbra is figyeljenek nagyon az idősekre és a veszélyeztetett
csoportokra, tartsák be az előírásokat és a higiénés ajánlásokat.
Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk az
esetleges változásokról a felsőzsolcai lakosságot.
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Oktatás
A tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és bölcsődék viszont május
második felétől visszatérnek a normális működési rendhez.
A gyermekfelügyeletben részt vevőknek június 2. és 15. között
elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket
lehet szervezniük, június 16. és 26. között pedig már a következő
tanévre is készülhetnek.
Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket továbbra sem lehet szervezni, de kisebb csoportokban,

Háziorvosi tájékoztató
Tisztelt Betegeink!
A 2020.május 04-én „újrainduló „háziorvosi rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma levelében szigorúan betartandó előírásokat követel
meg,
- „Rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban
lehet beteget fogadni. A rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés szükséges, a betegek között legalább 1,5 méteres távolságot
kell biztosítani.”
- „A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultációhoz kell kötni, telefon, e-mail, vagy a háziorvos
által meghatározott egyéb elektronikai eszközök használatával. „
- „ A telefonkonzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg találkozásra, mely előjegyzés szerint történjen.” „ Az
előjegyzés fő szabálya óránként maximum 4 beteg vizsgálata „
- „Rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban
lehet beteget fogadni.
Hogyan történik ennek megvalósítása?
1, A rendelési idő változatlan.
2, TOVÁBBRA IS TELEFONON KELL HOGY KERESSENEK minket:
3., A telefonos megkeresések alapján van lehetőség a személyes
orvos-beteg találkozóra
nagyon indokolt esetben a miniszteri utasításban leírt következő
feltételekkel:
- előre egyeztetett időpontban
- csak orvosi döntés alapján, telefonos megbeszélés után, amen�nyiben a telemedicina nem elegendő és a betegvizsgálat feltétlenül szükséges
- A vizsgálat előtt kötelező a testhőmérés. LÁZAS BETEGET TOVÁBBRA SEM VIZSGÁLHATUNK !
- A betegnek minden esetben szájmaszkot kell viselnie- kérjük
hozzanak magukkal
- Belépés előtt alapos kézmosás és kézfertőtlenítés szükséges ebben recepciós kolléganőnk lesz majd az Önök segítségére.
- a beteg a lehető legrövidebb ideig tartózkodhat a rendelőben
4., A lejárt javaslatok, jogosítványok , közgyógyigazolvány továbbra is érvényesek maradnak
5., Az e receptek kiváltásának szabályai változatlanok maradnak
Fontos tudni, hogy a szakrendelések szintén csak telefonon érhetőek el, csak speciális szabályok betartása mellett és csak nagyon
indokolt esetben fogadnak személyesen beteget.
Tisztelt betegeink! Szeretnénk, hogy ezeket a nehéz időket egymást segítve vészeljük át. Köszönjük eddigi megértésüket, segítő együttműködésüket. Vigyázzanak magukra, szeretteikre. Még
nem lélegezhetünk fel, fontos az óvatosság.
Jó egészséget kívánnak a felnőtt háziorvosok: Dr. Dudás Csilla, Dr.
Pohl Balázs, Dr. Somogyi Magdolna

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
osztályonként megengedett az összejövetel, a bizonyítványok
átadását is meg lehet így szervezni. A nyári táborok pedig megtarthatóak.

7-es buszjárat menetrend
Értesítjük a lakosságot, hogy a zsúfolt buszokra vonatkozó bejelentéseiket Szarka Tamás Felsőzsolca Város polgármestere
továbbította az MVK Zrt. felé. A szolgáltató üzemgazdálkodási
és szolgáltatási igazgatójával történt telefonos egyeztetést követően megvizsgálják az igényeket és ennek megfelelően rövid
határidővel döntenek az esetleges kapacitás bővítésről.

Adó- és közügyek intézése digitálisan
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Gazdálkodási osztály Adó csoportja, felhívja a lakosság és a vállalkozások
figyelmét az áprilisi számban megjelent tájékoztató korrigálására, mivel az abban feltüntetett iparűzési adó beszedési számlaszám tévesen került megadásra.
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség esetén, azt
banki átutalással a Felsőzsolca Város Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 54500112-10030022 számú
iparűzési adó beszedési számlára történő teljesítéssel
kérjük megfizetni, vagy az E-önkormányzati portálon
„adók, díjak, illetékek befizetése” kiválasztása után kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti az interneten
keresztül bankkártyás fizetés segítségével.
A felmerült kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Szőkéné Bűdi Andrea

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/felsozsolca.ph Facebook oldalon is közzétesszük.
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Horgászverseny
NYITVA
Kedves Vendégeink!
Továbbra is várjuk Önöket szeretettel, csendes, meghitt környezetben, szokásos házias ételeinkkel, amelyek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek. Rendezvények szervezését
és házhoz szállítást is vállalunk. Elérhetőségünk 46 /383-440.

Kedves Gyerekek!
Amennyiben a kormányzati döntés engedi, a Berki-tó Horgászegyesület az idén is szeretné megrendezni ifjúsági horgászversenyét, 2020. június 13-án 9:00 órától.
Kérem az érdeklődőket, hogy küldjék el nekem a 2020. évi
állami jegyük másolatát, fotóját.
Várom a jelentkezéseteket!
Pásztor Erik (e-mail: pasztore@gmail.com)

ZsolcaTV adásrend
Hétfő, Kedd 10:00-11:00 Közéleti Magazin, 19:00-19:30 Esti mesék
a zsolcai óvó nénikkel
Szerda 18:00-19:00 Közelkép (az elmúlt egy hét eseményei)
Csütörtök 10:00, Péntek, Szombat 19:00, Vasárnap 10:00 és 16:00
Ismétlés (Közelkép)
A fennmaradó időben Képújság (közérdekű információk, hírek,
események, hirdetések képekben.)

KÖVESSE FELSŐZSOLCA VÁROS HIVATALOS
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HIRDETÉSI TARIFÁINK
2.000 Ft/megjelenés (60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés (120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés (A4-es oldal)

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!

