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Virágos Felsőzsolca

A veszélyhelyzetben való helytállásukért és kitartó munkájukért jutalmazták városunk polgárait, köztük
Gladics Jánosnét.

3., 8.oldal

Ünnepi búcsút tartott védőszentjének napján, június 28-án a felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség.

7.oldal

Felsőzsolca várossá nyilvánításának
23. évfordulójára pályázatot hirdetett
az Önkormányzat. A részvételi feltételekért lapozzon!

3.oldal
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Címlapon
Ismét kivirágzott Felsőzsolca! Virágba borultak az önkormányzat által gondozott közterületekre kiültetett növények. A címlapfotókat Vincze Ágnes készítette.

Polgármesteri elismerések
A veszélyhelyzetben végzett elkötelezett
és lelkiismeretes munkájukért és helytállásukért elismerő oklevelet kaptak az önkormányzat munkatársai, a város cégei, valamint a helyi vállalkozók. Az okleveleket
ünnepélyes keretek között Felsőzsolca polgármestere adta át a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak és a cégek képviselőinek.
Önkormányzati elismerésben részesültek: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal,

a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ, a Felsőzsolcai GAMESZ, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi
Könyvtár, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és
Fejlesztő Kft., a Felsőzsolcai Rendőrőrs, a
KH-MEDworks Kft., a Kurmai és Társa Kft.,
az UNIÓ COOP Zrt. 405. sz. ABC vezetői és
munkatársai, a Felsőzsolcai Egészségház
dolgozói és a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület tagjai.

Köszöntés
Dr. Balogh Istvánnét 90. születésnapján
köszöntötte Szarka Tamás polgármester és
Hogya Zsolt alpolgármester.
Marika néni otthonában fogadta a köszöntőket. A ma is aktív – mindennapjait
újságolvasással és kertészkedéssel töltő -,
pedáns asszony a születésnapját, június
22-ét az ünnepre szánta.

Képünkön Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ vezetője veszi át
az elismerő oklevelet Szarka Tamás polgármestertől. Portrénkat a 8.oldalon olvashatják.

„Marika nénit én már évek óta ismerem,
hiszen egy utcában élünk. Mindig csodálattal és nagyrabecsüléssel figyelem, ahogyan a házkörüli munkát végzi” - mondta a
köszöntő után Hogya Zsolt. Alpolgármester úr köszöntő írását lapunk 9. oldalán
olvashatják.

Lezárult a „Felsőzsolca, ahogy én látom” fotópályázat
A verseny során beérkezett fényképek közül a szakmai zsűri kiválasztotta a három
legjobbnak ítélt fotót. A zsűri tagjai Bartókné Nagy Anita, Danyluk Emil és Kovács
Dávid voltak.
A százezer forint értékű vásárlási utalványokat Szarka Tamás polgármester adta
át a nyerteseknek. A fotópályázat 1. díját
Friedmanszky Levente Zoltán „Kastély”
című képe, a 2. díjat Kakas Lilla „Napnyugta Felsőzsolca szívében” című képe, a 3.
díjat Szabó Blanka Sára „Terünk reggel”
című képe, a legfiatalabb versenyző díját
pedig Csontos Csenge Barbara kapta.
Gratulálunk a díjazottaknak! A fotókat Facebook oldalunkon tekinthetik meg.
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Többlettámogatás a városnak

Kéményseprés

A 2017-ben megnyert „Csapadékvíz rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” című projekt a
korábbi sikertelen eljárások után, köszönhetően a Magyar Kormány támogatásának és
Csöbör Katalin országgyűlési képviselőas�szony kitartó munkájának, többlettámogatásban részesült.

Újraindítja kéményseprőipari tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkáit
Felsőzsolcán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

A 2019. év elején folytatott sikertelen eljárások miatt idénre veszélybe került a projekt
megvalósítása. A többlettámogatás elnyerése azért is volt fontos városunk számára,
mert ennek hiányában a projekt kivitelezése
ellehetetlenült volna, sőt, a több millió fo-

rintos már kifizetett tételeket is vissza kellett
volna fizetni.
A többlettámogatási kérelem megalapozott,
tárgyilagos elkészítésének köszönhetően pár
héten belül megindul az újabb közbeszerzési
eljárás, melynek nyomán a kivitelezés is elkezdődhet még ebben az évben.
A projekt megvalósításával városunk jelentős részén megoldódhat az állandó problémát okozó csapadékvíz elvezetése – adott
tájékoztatást Szarka Tamás polgármester.

A tervezett munkálatokat Felsőzsolcán
2020. augusztus 1. és szeptember 30. között végzik el.
Részletes információk a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakossági
weboldalon találhatóak.

Semmelweis-nap
A Felsőzsolcai Egészségházban dolgozó orvosoknak, ápolóknak,
védőnőknek mondott köszönetet Szarka Tamás polgármester a
Semmelweis nap alkalmából.
Ez a Semmelweis-nap most más volt, mint a korábbiak. „Egészségügyi dolgozóink példát mutattak helytállásukkal, amikor plusz
munkát vállaltak, és megkérdezték, hol tudnak segíteni. Ez az emberi magatartás az, ami egy intézményt összetart” – fogalmazott
a polgármester. Nem lehetünk eléggé hálásak az egészségügyben
dolgozók kitartó munkájáért!

Gyermeknapi aszfaltrajzverseny
Ahogyan már előző számunkban megjelent, gyermeknap alkalmából, versenyt hirdetett az önkormányzat az ajándékba kapott
aszfaltkrétákkal készített rajzok alkotói között.
A résztvevő 11 gyermek 16 rajzott készített. A verseny kiélezettségét mutatta, hogy az indulók között feltűnt Tóth Ádám is, aki
ifjú kora ellenére (1 éves) nagy rutinnal utasította maga mögé a
mezőnyt az aszfaltszinezés terén.
A gyermekek az elismerő oklevelek mellett homokozó szettet,
valamint vízi játékot kaptak ajándékba.

Képeinken balról jobbra a kis dijazottak: Czaga Marcell, Horváth
Benedek és Sebestyén Léna Bella.
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Szolgálatba állt az
új traktor
Pályázati forrásból került beszerzésre az
új Lamborghini típusú traktor, amely a
nyári időszakban több munkaeszközzel
kiegészítve a fűvágásokban, árkok, rézsűk
kaszálásában, télen pedig a hó eltakarításában és a só szórásban nyújt majd nagy
segítséget.
Ezzel az eszközzel tovább fejlődik és gyarapodik a város meglévő gépparkja, hogy
az itt élők számára további közszolgáltatásokat biztosíthasson.

Útjavítások
Megkezdődött az útjavítások időszaka. A
város költségvetésének finanszírozásában
több helyen javítják a burkolatot a GAMESZ munkatársai.
Az érintett területeken megszüntetik a
balesetveszélyes úthibákat, amelyek akadályozzák a közlekedést, valamint padkarendezési és burkolatfestési munkálatokat
is végeznek, különös tekintettel a gyalogátkelőhelyekre.
Amennyiben úthibára vonatkozó észrevételük van, kérjük, juttassák el azt közvetlenül a Felsőzsolcai GAMESZ gamesz@felsozsolcaph.hu e-mail címére.

Elindult a diákmunka program

Az önkormányzat számít a fiatal munkavállalókra. Idén 80 diák dolgozhat két turnusban a Felsőzsolcai Önkormányzat nyári
diákmunkaprogramjában.
Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják,
hogy nagy szükség van a 2013 óta működő
diákmunka programra, hiszen ennek köszönhetően növekszik a fiatalok aktivitása
és munkatapasztalatot is szereznek.
A program július 6. napján indult és augusztus 19-ig tart, 16 és 25 év közötti nappali
tagozatos diákok részvételével. Fontos ki-

emelni, hogy csak az a tanuló jelentkezhet,
aki már betöltötte a 16. életévét és a lakóhely szerinti foglalkoztatási osztály megkeresése alkalmával közvetítéskérőként regisztrált.
A diákok részmunkaidőben, napi hat órában dolgoznak. Van olyan tanuló, aki idén
dolgozik először. A programnak, ahogy a
korábbi években, idén is két pillére van,
dolgozhatnak az önkormányzatoknál vagy
a mezőgazdaság és a turizmus-vendéglátás
területén, ezzel helyettesítve a szakmai gyakorlatot is.

Súlyos természeti kár és értékmentés
A júniusi viharok sokfelé okoztak súlyos
károkat, és Felsőzsolcát sem kerülték el.
Az Összetartozás Emlékparkban álló négy
hársfa közül az egyik adta meg magát az
elemek tombolásának június 26-án, péntek éjjel.
Szarka Tamás polgármester úr kezdeményezésére a fát méretre darabolva a

Kormányablakok
nyitvatartása
A felsőzsolcai Kormányablak hétfőn és
szerdán 8-18 óra, kedden és pénteken
8-14 óra, csütörtök 8-16 óra között várja
ügyfeleit. A kormányhivatalok az ügyfelek igényeinek szem előtt tartásával, az
egyéb, kormányhivatali és önkormányzati
ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével
összhangban alakították ki az új ügyfélfogadási rendet. Az egyes kormányablakok
nyitva tartásáról a http://kormanyablak.
hu weboldalon tájékozódhatnak.

GAMESZ telephelyére szállították, hogy
- a lehetőségek felmérése után - olyan
térbútor készülhessen belőle, amely ha
nem is terebélyes árnyékával, de tovább
szolgálhassa városunk lakóit.
A fejleményekről a későbbieben beszámolunk. Addig is olvassák el Kun Attiláné
írását a 10. oldalon.
(Fotót készítette: Mertinkó Róbert)

Számlázás okostelefonról
Már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű mobilapplikációja, amivel a számlák mobiltelefonon
is kiállíthatók, letöltése és használata
ingyenes. Az alkalmazás automatikusan
teljesíti a kötelező adatszolgáltatást.
Az ingyenes számlázó programhoz fejlesztett, az iOS (legalább 11.0 verzió) és
Android (legalább 7.0 verzió) operációs rendszerekkel is kompatibilis online
számlázó applikáció használatával nem
jelent plusz adminisztrációs terhet a
2020. július 1-jén életbe lépő kiterjesztett
adatszolgáltatási kötelezettség.

Elsősorban azoknak az adóalanyoknak
jelent segítséget, akik jelenleg számlatömbből állítanak ki számlát, vagy értékesítéseik, szolgáltatásaik nem helyhez
kötöttek, így számlaadási és számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket kön�nyen teljesíthetik.
Az applikációval rögzített számlák adatait a program a felhőben tárolja, így az
adatok nem vesznek el készülékváltáskor
sem. Használatához internetes kapcsolatra van szükség.
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Önkormányzati felelősségről, feladatokról
Rimán János képviselő úrral beszélgettünk
- A koronavírus járvány kitörése miatt egy példa nélküli, nehéz
időszak áll mögöttünk, a képviselő úr hogyan látja az elmúlt
hónapokat?
- A 2020-as tavasz mindenkinek rendkívüli volt. A home officeba szorulókkal ellentétben abba a csoportba kerültem, akikre
annyi teher nehezedett, mint már rég. Munkahelyemen a növényvédőszer nagykereskedelem területen dolgozom. Az alapvető létfenntartási cikkekhez hasonlóan tavasszal itt is egy erős
felvásárlási láz alakult ki, utólag nézve jogosan. Partnereink igényeinek teljesítése nagy feladat elé állított minket, amit kollégáimmal eredményesen oldottunk meg, mellette szakmailag rengeteget fejlődtünk. Hobbikra, pihenésre emiatt idén tavasszal
nem sok idő jutott.
- Az idei év sajnos nem a tervek szerint haladt. A nemzeti ös�szetartozás napjára oly régóta tervezett megemlékezés megtartása is veszélybe került?
- Mint magyar embernek, számomra nagyon fontos a magyar
értékek megbecsülése, idegenbe csatolt testvéreinkkel való
kapcsolattartás. 2020-nak a vírus helyett a nemzeti emlékezésről, az összetartozásról kellett volna szólnia. A trianoni gyásznap
előtt egy héttel azonban még az is bizonytalan volt, hogy fogunk
e tudni együtt emlékezni. Istennek hála lett egy szerényebb
megemlékezés, és estére még meg tudtuk gyújtani az összetartozás tüzét is.
- A vírus okozta helyzetet a testület összeszedetten, higgadtan
kezelte ezzel is mérsékelve a károkat. Hogyan zajlott a munka
ebben az időszakban?
- A testületi munkákkal a vírus ellenére sem álltunk meg teljesen, a történésekbe és döntésekbe folyamatosan be voltunk
vonva. Polgármester úr korrekten, a rendkívüli helyzet adta jogköreivel vissza nem élve, rendszeresen tartotta a kapcsolatot a
képviselőkkel, véleményünket a vitatható kérdésekben kikérte,

Önkormányzati fogadóórák
Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.
Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő:
szeptember 2-án 16-17 óra között
Rimán János önkormányzati képviselő:
szeptember 2-án 16-17 óra között
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.

és döntéseiről pedig mindig tájékoztatott minket. Összefoglalva,
ritmusban maradtunk.
- Június végére nagyjából visszatértünk a normális kerékvágásba. A 2020-as testületi munkának van egy nagyon kedvező
fordulata a korábbi ciklushoz képest. Az egyéni képviselői vélemény most jobban érvényesülhet, nem csak egy központi akarat
véleményezésére hivatott. Így mindannyian a számunkra fontos
tervek és célok érdekében többet tehetünk.
- Most, hogy újra gőzerővel folyhat a munka, milyen tervei
vannak a jövőre nézve?
- Képviselői munkámban egyik fő célom szociálpolitikai kérdésekkel kapcsolatos. Véleményem szerint, Felsőzsolcán nagyszámú alulképzett népesség él. Gond az értékteremtő tevékenységhez, a rendhez és társadalmi elvárásokhoz való egyedi
hozzáállásukkal van. Azt gondolom, hogy az iskolázatlan rétegek
reprodukciós rátája magasabb, ami a problémák jövőbeni magasabb szintű megjelenését, újratermelését vetíti előre. Külön
véleményem ebben az, hogy az alanyi alapon adott támogatások emelésével csak rontunk a helyzeten. Azt a tapasztalatot
hitetjük el, hogy munka nélkül is lehet boldogulni. Meggyőződésem, hogy elsődlegesen a kitörni szándékozókat kell segíteni
és támogatni. Egyben az öngondoskodás kultúráját kell megteremtenünk. Nem azért szedjük be az adókat, hogy akik esetleg
felelőtlenül élnek, könnyen tegyék meg ezt a jövőben is!
Másik célom a környezet tisztaságának területén van. Vallom,
hogy nem kérni kell, nem elég jó példával elől járni, azt meg
is kell követelni. Véleményem, hogy„ az intelligens ember nem
szemetel, a többieknek meg tilos!” E problémakörben is a radikálisabb megoldások híve vagyok. Kapcsolódó célom még a
ciklus alatt a vízbevezetések növelése, az illegális szennyvíz
szennyezés csökkentése, ezzel a felszín alatti vizek terhelésének
mérséklése, a város higiéniai helyzetének javítása.
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Elballagtak a legkisebbek

Csontosné Lukács Szilvia óvodapedagógus beszámolója
„Billegünk, ballagunk, jó így körbejárni.
Itt vagyunk és ott vagyunk, ez volt a mi házunk!”
A kialakult járványhelyzet miatt az óvodai ballagásra a tervezettnél későbbi időpontban került sor, így e kedves dal 2020. június
26-án csendülhetett fel a Park utcai, majd 2020. július 9-én a
Szent I. utcai óvoda Százszorszép csoportjának évzáró-ballagó
ünnepségén. A nagycsoportosok lelkesen, nagy örömmel készültek erre a napra, hiszen év közben oly sokszor emlegették,
hogy ez lesz „életük első ballagása”.
A gyerekek a csoportszobákon végigsétálva búcsúztak el az
óvodától, amely 3-4 év alatt második otthonuk lett, és sok-sok
öröm, kacagás, néha pityergés, játszva tanulás színtere volt. A
kicsik csillogó szemmel néztek végig a játékokon, számukra kedves tárgyakon. Mag Zsoltné óvodavezető a köszöntőjében idézte
fel azokat a pillanatokat, amelyek emlékezetessé tették az óvodás éveket, majd útravalóul sikeres iskolakezdést és élményekkel teli szép nyarat kívánt.
A ballagók közösen előadott verssel és dallal köszöntek el az
óvoda dolgozóitól és a még maradó társaiktól. Tarisznyával a
vállukon, kezükben emléklappal büszkén mosolyogtak a kamerák előtt. Zöld óvoda lévén, az óvodás évek emlékére a gyerekek

„Nyisd ki rózsám kapudat!...”

egy-egy cserepes levendulát kaptak ajándékba. Az ünnepség
után kellemes, hangulatos légkörben beszélgettek a gyerekek és
a felnőttek.
Jó volt újra együtt! Mondhatjuk kicsik és nagyok közösen: „Megszerettünk óvoda, nem felejtünk el soha!”

Várszeginé Kiss Katalin a Zsolca Kulturális Egyesület vezetőjének írása
A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkörének tagjaiként nagy örömmel vettünk részt a több mint három hónapja
tartó kényszerszünet után az első lehetséges alkalmat kihasználva közös programunkon. Miután közösségünk értékes elfoglaltsága mellett az emberi kapcsolatokat is ápolja, tudtunk egymásról az elmúlt hónapokban is, de nagyon jó volt újra együtt lenni!
Összejövetelünket Felsőzsolca kedvelt közösségi terére, a Sportpályára, a Szabadidő park filagóriája alá szerveztük, ahol énekpróbánk után baráti szalonnasütéssel töltöttük együtt az időt.
Kellő óvatossággal, de végre elkezdhetjük a közös munkát, mely
a Rozmaring Népdalkör esetében hétfőnként öt órától énekkari
próbát jelent a Bárczay-kastélyban.
Március közepén már a finisében voltunk nagy eseményünknek,
fennállásunk harminc éves jubileumi gálájának megszervezésében, amikor minden közösségi rendezvény megtartását lehetetlenné tette járvány-helyzet. Sokunknak a húsz éves jubileum jutott az eszébe: akkor volt az árvíz Felsőzsolcán… hasonló módon
el kellett őszre halasztani az ünnepséget.
A sokk, a kilátástalanság lassan oldódik, és reméljük, hogy a számunkra oly fontos eseményt baráti énekkarok és szeretett városunk érdeklődő lakosaival még az éven megtarthatjuk.
Külön öröm számunkra, hogy két új tag is jelezte a kórusba való
belépési szándékát. Büszkék vagyunk arra, hogy harminc éven át
vonzóvá tudjuk tenni a közösségi éneklést településünkön. Várunk
minden érdeklődőt körünkbe, s bízunk benne, hamarosan valóban kinyílik minden kapu a nagy közösségi rendezvények előtt is.
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Nyolcadik osztályos tanulók búcsúztatása

Putz József iskolaigazgató írása a rendkívüli ballagásról
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola életében
minden évben fontos esemény a ballagás. Sajnos a koronavírus-járvány miatt a 2019/2020-as tanév végén erre nem volt lehetőségünk.
2020. június 19-én a szülők és pedagógusok jelenlétében, a Felsőzsolcai római katolikus templomban rendeztünk búcsúztató ünnepséget a 8. osztályosok számára. A rövid műsor után átadtuk a
bizonyítványokat a tanulóknak, és könyvjutalomban részesítettük
azokat, akik jó tanulmányi eredményt értek el, vagy éppen sikeresen szerepeltek tanulmányi versenyeken. Iskolalelkészünk, Deli
Lajos Plébános Úr jutalmazta azokat a tanulókat, akik „Az Eucharisztia az Egyház életének forrása” című rajzversenyre készítettek
kiemelkedő munkákat.
Az ünnepségen részt vett Szarka Tamás polgármester úr, aki átadta Felsőzsolca Város Képviselő-testületének ajándékát a tanulók számára. Külön jutalomban részesítette Katlan Klaudiát, aki
példamutató magatartásával és szorgalmával, kiváló tanulmányi
eredményével az iskola legkiemelkedőbb tanulója volt a tanévnek.

Búcsút tartott a Római Katolikus Egyházközség
Deli Lajos plébános úr írása

A búcsú a templom ünnepe, s egyben a választott védőszent
életének felidézése, segítségül hívása. Szerintem a templom
előtérbe állítása mindig időszerű. Már a Szentírás is úgy beszél
a templomról, mely az Istennel való kapcsolat fontos, és nélkülözhetetlen helye. Az Ószövetségben egyetlen templom építését
említik Jeruzsálemben, s a vallásos embereknek évente egyszer
el kellett látogatni oda imádkozni és áldozatot bemutatni. Amikor ezt a templomot 70-ben a rómaiak lerombolták, megszűnt
az áldozatbemutatás a Választott nép életében. Sokáig a keresztények sem építhettek templomokat, hogy a kenyértörést, vagyis
a szentmisét bemutathassák, de a IV. század elején megváltozott
a helyzet. Nagy Konstantin császár türelmi rendeletével először is
elfogadottá tette a keresztény vallást, majd 321-ben a vasárnapot

is ünneppé tette. A templom ettől kezdve újra az imádság és az
áldozatbemutatás helyévé vált, bár már nem mutattak be állat
áldozatokat, hanem Jézus Krisztus golgotai áldozatát újították
meg a szentmisében. Nem új áldozat, hanem az egyetlen Áldozat
jelenvalóvá tétele történik minden szentmisében. XVI. Benedek
pápa úgy fogalmaz a szentmiséről, hogy egyetlen liturgikus cselekmény, melyben Isten két oltárt terít meg az embereknek: az
Ige oltárát, és az Áldozati oltárt. Számunkra, katolikusok számmára mindkét oltár fontos: halljuk Isten igéjét, és részesülhetünk
Krisztus testében és vérében.
Ebben az évben a búcsú különleges is volt, hiszen a járvány miatt
sokan nélkülözték a második oltár Adományát, s így jobban átérezhettük, hogy mit jelent Krisztus testének és vérének vétele, s
örvendező szívvel járulhattunk Jézus vendégségéhez.
A búcsú a templom, illetve a település védőszentje életének felidézése. Templomunk védőszentje Keresztelő Szent János. Mi a
születését ünnepeltük búcsúnk ünnepén. Nagy Krisztián atya,
Hernádnémeti plébánosa volt a Szent Áldozat bemutatója, ő osztotta meg gondolatait Szent Jánosról, aki Krisztusra mutatott rá,
s hirdetett a Jézussal való találkozás feltételéről: a bűnbánatról.
Nekünk sincs más utunk, mint odafordítani szívünket Isten felé,
kiengesztelődni vele, s rámutatni az embereknek, hogy csak benne van reménye!
A búcsú egyben kérés is: Isten áldását kérjük közösségünk és városunk életére. Ezért a szentmise végén körmenetet tartottunk a
templom körül, kérve az Úr áldását közösségünkre és egész településünkre. Kérve az Urat, hogy segítsen bennünket ezekben a
nehéz, vészterhes időben, és szabadítson meg minket. A búcsúi
ünnepünkben külön öröm volt, hogy együtt ünnepelhettünk görög katolikus testvéreinkkel, akiknek lelkipásztora Gujbán Tibor
parókus atya az oltárnál is velünk szolgált. Bízunk abban, hogy
közös imádságunk elhozza Isten áldását városunkra és minden
lakójára!
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Minden segítség számít

Beszélgetés Gladics Jánosnéval, a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével
- Felsőzsolcán a család- és gyermekjóléti
feladatellátást négy családsegítő végzi,
pontosan milyen feladatokat látnak el?
- Célunk a rászoruló családok, gyermekés felnőttkorúak veszélyeztetettségének
megelőzése, illetve megszüntetése. A
házi segítségnyújtás keretében, további
öt házi szociális gondozó alkalmazásával
biztosítjuk az időskorúak, illetve fogyatékkal élő személyek otthonukban történő ellátását. Ugyanakkor lehetőséget
biztosítunk a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára nappali
ellátására, gondozására. Az idősek klubja
elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, szórakozásra, szabadidős programokra, az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, orvosi ellátásra. Szociális étkezést
jelenleg 130 fő számára biztosítunk, melyet az ellátottak kérhetnek kiszállítással
vagy elvitellel.
- Melyek voltak a mostani időszak legnagyobb nehézségei? Mit tekint a következő időszak kihívásának?
- Először is engedje meg, hogy gratuláljunk Önnek az önkormányzati elismeréshez és az oklevélhez, melyet a járványhelyzetben végzett lelkiismeretes
munkájáért és helytállásáért vehetett át
a polgármester úrtól!
- Köszönöm! Nehéz időszak áll mögöttünk, ez a méltatás megerősít abban,
hogy járványhelyzettől függetlenül milyen nagy szükség van kollégáinkra és
persze folytatnunk kell a munkát.
- 2013-ban lett a Felsőzsolcai Szociális
Szolgáltató Központ vezetője, milyen út
vezetett ide?
- 1985-ben lettem Felsőzsolcai lakos, azóta is itt élek. Gyermekeim is itt telepedtek
le a családjukkal együtt. 1993-tól dolgozom Felsőzsolcán, 1998-tól pedig jelenlegi munkahelyemen. Vezetői megbízásom
számos kihívás elé állított már idáig, több
alkalommal változott az intézmény szervezeti felépítése, feladata és az ellátási
területe. Jelenleg öt település lakosai számára biztosítjuk a szociális alapszolgáltatásokat. Azt gondolom ez egy szakmailag
is szép út, amely még számos szép feladatot és kihívást tartogat számomra.

- Az intézményi szolgáltatások igénybevétele az évek folyamán folyamatosan
emelkedik, ennek egyik oka a lakosság
elöregedése, illetve a rászorultság mértékének növekedése, a problémák halmozódása. A vészhelyzet ideje alatt a
szolgáltatások biztosítása folyamatos
volt.
Tudjuk, ezt az intézményt bezárni – még
csak ideiglenesen sem - lehetett, csak az
igénybevétel feltételei változtak a szigorítások figyelembevételének megfelelően.
Voltak dolgozók, akik kiestek a munkából, mert óvodás, kisiskolás gyermekeik
felügyeletét nem tudták megoldani. Ez
megnövelte a többi dolgozó terhét, mivel
az igénybevétel emelkedett. Szabadságra
menni csak a legszükségesebb esetben
tudtunk, de szerencsére ezek a dolgok
mostanra már megoldódtak.
A nappali ellátásban részesülőket otthonukban kellett ellátni, a házi segítségnyújtás csak a legszükségesebb feladatok
ellátására korlátozódott, hogy munkatársaink minél több időshöz el tudjanak
jutni.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgál-

tatás a járványügyi helyzetben is elérhető volt a rászoruló lakosok részére, a
kliensfogadás feltételei a szabályok betartásával módosultak.
Prevenciós programok, szakmaközi megbeszélések szervezésére és megtartására
a jelen helyzet nem adott lehetőséget.
- A statisztikák szerint a koronavírus a
65 év felettiekre, valamint a krónikus
betegségben szenvedőkre jelenti a legnagyobb veszélyt. A munkájuk emiatt
megsokszorozódott. Hogyan tudtak
megfelelni ennek a hatalmas terhelésnek?
- Az igénybevétel főként az idős ellátás
területén emelkedett meg, mivel a lakosság számának több mint 10%-a 65 év feletti. Számukra, igény szerinti ellátásukat
otthonukban kellett biztosítani, melyhez
nagy segítséget nyújtottak az önkéntes
segítők. A nappali ellátásban részesülők
otthonukban való ellátását és segítését
az intézmény szociális gondozói végezték.
A veszélyhelyzet fennállása során intézményünk a 65 év feletti lakosokkal
folyamatosan vette fel és tartotta a kapcsolatot, valamint a Polgármesteri Hivatal rendszeres tájékoztatása mellett az
önkéntes segítők és az ellátást igénybe
vevők között koordinációs tevékenységet
látott el. A település fogyatékkal élő lakosainak nyilatkoztatása feladataink közé
tartozott, illetve írásbeli tájékoztatást
nyújtottunk a szociális ellátások biztosításával kapcsolatban.
Intézményünk segítséget nyújtott az Önkormányzat által biztosított C-vitamin készítmények eljuttatásában a város időskorú lakosai számára, a Katolikus Karitasz
egyházi szervezet jóvoltából lehetőség
nyílt élelmiszer csomagok és tisztítószer
csomagok kiosztására, melyben intézményünk közreműködött.
- Az emberek többsége szeret segíteni,
főleg egy ilyen nehéz helyzet után. A
Felsőzsolcaiak hogyan támogathatják a
nélkülöző családokat, időseket?
- Minden segítség számít, és nagyon hálásak vagyunk érte. Jelenleg is hozhatnak
be hozzánk adományokat, amit továbbítunk a rászorulók felé.
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Dr. Balogh Istvánné Marika néni 90 éves
Hogya Zsolt alpolgármester írása
Tornai Lajos 1927-ben vásárolta meg a Méltóságos Asszonytól a
felsőzsolcai, mai Mátyás király utcában fekvő portát, majd 1928ban feleségül vette Treznai Margitot, akivel a családi házuk felépüléséig albérletbe költözött a Szent István utcába. Ebben a
házban született meg 1930-ban leányuk, Tornai Mária, Marika
néni, aki idén ünnepelte 90. születésnapját. A család három év
múlva egy fiúgyermekkel bővült, Imrével.
Marika Felsőzsolcán kezdett iskolába járni, ahonnan öt elemivel
átkerült a Zárdai iskolába, ahol 4 évig tanult. Másfél évet végzett
el a középiskolában, ahonnan a Dohánygyárba hívták dolgozni.
Mivel jól tudott írni, olvasni, ezért a mérlegelőben dolgozott néhány évig, napi nyolc órán át, ősztől tavaszig. Akkoriban hirdetett a MÁV jegyvizsgálói állásokat az újságban, így Marika újra
iskolapadba ült, ahol a vasútról szóló ismereteket tanulta két
féléven keresztül. Jól tanult, sőt, a második félévet kitűnővel
végezte, így megkapta a Forró-Encsi állomás egyik forgalmi szolgálattevői állását.
Az egyik vonat ablakából figyelt fel az egyenruhás, tányérsapkás,
szolgálatban levő Marikára az egyetemet akkor végző, éppen
Encsre hazautazóban lévő Dr. Balogh István, aki az állomásvezető barátját kérte meg, hogy bemutassa neki a fiatal forgalmistát.
Az első randevúra stílusosan a miskolci pályaudvaron került sor,
s majd, miután István megkérte Tornai Lajostól Marika kezét,
1954-ben házasságot kötöttek. Dr. Balogh István a Volánnál kapott jogtanácsosi állást, míg Marika a Földműves Szövetkezetnél
kezdett dolgozni pénztárosként. Négy évig a szülőknél laktak,
majd saját lakásba Miskolcra költöztek a Kinizsi utcába, a Lakásszövetkezet újonnan felépült társasházának egyik lakásába. 22
év után, 1982-ben költöztek vissza Felsőzsolcára, a szülők meg-

Kár érte...

Kun Attiláné írása
A júniusi viharok sokfelé okoztak súlyos károkat, és Felsőzsolcát sem kerülték el. Igaz, most nem szenvedtünk árvizet, nem
dőltek romba házak, csak egy fa, egy hárs adta meg magát az
elemek tombolásának. Június 26-án, péntek éjjel történt. Csak
egy fa. Mondhatnánk, mi az, csekélység. De nem az. „Ki gépen
száll fölébe, annak térkép e táj” - írja Radnóti Miklós. És aki autóval fut el mellette nap mint nap? Az észreveszi-e a szépséget
az érdekeset, a figyelemreméltót?
Az Összetartozás Emlékparkban álló kereszt a négy hársfával
helyi védettséget élvező ikonikus pontja Felsőzsolcának. A
kőkereszt hajdan a falu szélén állott, utak kereszteződésében,
itt fogadta a Szikszó - Kassa, Szerencs - Tokaj, Bőcs - Debrecen
felől érkező iparos, kereskedő, piacozó népeket és engedte tovább Miskolc irányába, a nagy vásárterekre. A kereszt tövében,
a hársak alatt álltak meg pihenni az úton járók, hálát adva vagy
fohászkodva a jó vásárért. Elő lehetett venni az útonállók elől
elrejtett erszényt, és kiszámolni a hídpénzt, amit a vámnál ugye,
meg kellett fizetni.
A vén hársfák történelmi idők tanúi. Mondják, olyan öregek,
hogy a szabadságharc idején Rákóczi ezek egyikéhez kötötte a
lovát, amikor erre járt. Mások úgy mondták, akkoriban ültették.
Csemeték voltak úgy 300 évvel ezelőtt. Minden valamire való

osztott portáján felépült új családi házukba. Marika néni a Szövetkezetnél eltöltött 15 év után újabb 15 év elteltével, 1985-ben
a Kontex-től ment nyugdíjba. Férje elhunyta óta, 21 éve él egyedül. Egy fiúgyermeke, István egy unokával ajándékozta meg szüleit, aki viszont már nagyobb családról gondoskodik. Krisztián a
négy dédunokával szokta felkeresni egy-egy hétvégére a Nagyit,
aki távozásukkor mindig fáradtan nyugtázza, hogy Kíra, Milán,
Csongor, és Soma vidám zsivaja után újra lecsendesült a lakás.
Marika néni mindennapjait aktívan tölti: újságot olvas és kertészkedik. Negyven éve tart barátsága Lengyel Bertalannéval,
Terike nénivel, akivel minden héten legalább egy alkalommal találkozik. Az utóbbi tíz esztendőben már csak Marika néni keresi
fel rendszeresen, minden hétfőn barátnőjét, mert mostanság ő
mozog jobban. Ám a koronavírus miatti otthonmaradási felhívást komolyan véve azóta csak telefonon tartják a kapcsolatot.
Jó egészséget kívánunk, Marika néni!
falu magáénak vall egy ilyen történetet, de az egészen valószínűnek tűnik, hogy nagyon öregek. A legendák, mondák ereje
éppen abban van, hogy lehet keresni vagy vitatni a valóságtartalmukat, de az bizonyos, hogy a szeretet és megbecsülés által
keletkeznek és az is tartja őket életben hosszú időkön át.
A törzs belsejében a romlás látható: szuvasodás könnyítette a
viharos szél munkáját. Az idő és az időjárás kíméletlen. A GAMESZ hamar intézkedett, a parkot rendbe tették, az ágakat elszállították. Sokat változott a világ. A faluvégi kereszt a hársakkal ma
már városunk egyik legszebb terének része lett. Igaz, már csak
ketten maradtak. Talán nemcsak én érzem úgy, hogy szegényebbek lettünk.
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Felsőzsolca jelesre vizsgázott a veszélyhelyzetben
Szarka Tamás polgármester tájékoztatója
Új kihívásoknak kellett megfelelni az elmúlt időszakban. A mintegy négy hónap
alatt folyamatos volt a lakosság tájékoztatása az önkormányzat részéről. Ahogyan eddig, úgy most is Szarka Tamás
polgármester összegezte a tapasztalatokat:

Gyors, hatékony döntések
A veszélyhelyzet megszűnt. A felsőzsolcai
lakosok jelesre vizsgáztak. Olyan helyzettel szembesültünk, amilyennel előtte
sohasem. Elmondhatom, hogy a városlakók fegyelmezetten és felelősen élték
a mindennapjaikat a kritikus időszakban.
Alapos előkészítés után megannyi gyors
és hatékony döntést kellett meghozni.
Sok területnek az összehangolt munkája
tette azt lehetővé, hogy minden akadályt
zökkenőmentesen tudtunk venni.
Ezúton is szeretném a köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki a lakosság ellátásáról bármilyen formában gondoskodott.
A veszélyhelyzet idején sem álltak le a
fejlesztések. Megújulnak épületeink, útfelújításokat végzünk, készül a régóta
várt játszótér, hamarosan megkezdődik
a kerékpárút kivitelezése és kamerahálózatunk is felújításra, bővítésre kerül,
melynek a Vállalkozás Segítő Központba
történő telepítéséről már egyeztettem a
kivitelezővel és a műszaki szakemberekkel.

Szükség volt a városi költségvetés módosítására
A járványügyi helyzet során sajnos sok
veszteség érte az önkormányzatot is,
adóbevétel-kieséssel számolunk, ezért
költségmegtakarításokra van szükség,
szigorú, de természetesen igazságos módon. Arra törekszünk, hogy az újraindulásnál, amikor új pályázati kiírások lesz-

Egészségház
- rendelési idő változás Dr. Somogyi Magdolna háziorvos
Hétfő: 7:30 – 12:00
Kedd:12:30 – 17:00
Szerda: 7:30 – 12:00
Csütörtök: 12:30 – 16:30
Péntek: 7:30 – 10:30

nek, ne legyünk rossz starthelyzetben.
Ugyanakkor józanul kell szembenéznünk
a helyzettel, amiben vagyunk. Ezért minden önkormányzati intézmény és cég vezetőjével, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetőjével is konzultáltam és kiadási
csökkentést kértem. Ez egyszerre reakció
a jelenlegi helyzetre és felkészülés a következő időszakra. Azt azonban látni kell,
hogy a járványügyi helyzet gazdasági hatásai még jövőre is érvényesülnek. Ezért
előre is kell gondolnunk, ennek szellemében folytak a tárgyalások, és dolgoztuk
át a februárban elfogadott költségvetést.
Fontos reális képet látnunk.

A város gazdálkodása stabil
A városvezetés a napi helyzetet elemezve, értékelve, a szakemberekkel egyeztetve intézkedett. A járványügyi veszélyhelyzetben rengeteg tennivaló adódott. Így
sok megbeszéléssel, egyeztetéssel telt az
időszak, és a szükséges polgármesteri határozatokról mindig adtam tájékoztatást,
vagy a megszületése előtt, után vagy a
folyamat közben.
Közel 40 tájékoztatót adtunk ki a városlakók érdekében. Volt egy olyan helyzet,
amiben még soha nem voltunk, ez a veszélyhelyzet. Nekünk az volt a legfontosabb, hogy mindig időben, határozott,
célzott, arányos intézkedéseket hozzunk.
20 esetben született polgármesteri döntés, ebből 5 esetben a veszélyhelyzettel
kapcsolatosan.
Fokozatosan újranyitottak az intézmények, és megszerveztük a nyári tábort. Biztosítjuk a nyári gyermekétkeztetést. Iskoláink a hagyományostól eltérő módon, de
megtartották a ballagásokat és tanévzáró
ünnepségeket. Óvodáink a nyári ügyeleti
rend szerint fogadják a gyermekeket.

Vállaltuk, hogy minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a vérvétel keddi napokon is biztosított legyen a Felsőzsolcai
Egészségházban. Ennek érdekében, ezeken a napokon is eljuttatjuk a levett vért
a megyei kórházba. Jól működött és helyt
állt a veszélyhelyzet hónapjaiban a felsőzsolcai önkormányzati rendszer is. Ezt
a munkát megköszönve adtam át az önkormányzat elismerését intézményeink,
városi cégünk képviselőinek, valamint
városunk gazdasági szereplőinek, akikkel
együttműködve biztosíthattuk a hatékony védekezést. Egy fontos szakasz lezárult, ugyanakkor a járványügyi készültség
megmaradt.
Kellő óvatossággal kell élni, odafigyelve a
higiénés szabályok betartására. A maszkviselés továbbra is kötelező a boltokban
és a tömegközlekedési eszközökön.

Nyugdíjba vonult munkatárs
Lengyel László Imréné, a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
végzett 18 év munkaviszony után július 6.
napján nyugdíjba vonult.

Magasépítész diplomáját a debreceni Ybl
Miklós Műszaki Főiskolán szerezte. 2002től a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője. Pályafutása során magasfokú szakmaiságával nagymértékben
hozzájárult Felsőzsolca fejlődéséhez.

A 2010. évben bekövetkezett árvíz során
kiemelkedő tevékenységet végzett. Az
árvízi vészhelyzet idején nagy segítőkészséggel végezte munkáját. Szerepet vállalt
Felsőzsolca településrendezési terve, kidolgozásában.
A hatóság ügyintéző - építéshatósági feladatokat - július 1. napjától Tóth Zoltán
Imréné látja el. Keressék bizalommal!
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Nyári könyvtári tábor
Farkas Tünde könyvtárvezető beszámolója
Június utolsó hetében a már hagyománnyá vált nyári könyvtári
táborba nagy izgalommal és kíváncsisággal érkeztek a visszajáró
és újonnan érkező gyerekek is. A Bárczay-kastély termei megteltek csengő gyermekhangokkal. A gyerekek a tábor ideje alatt
kerékpáros ügyességi, közlekedésbiztonsági, interaktív foglalkozáson vettek részt. Játékos feladatokkal, író-olvasó találkozóval
igyekeztünk felkelteni az érdeklődésüket az olvasás iránt, kézműves foglalkozásokkal fejleszteni a kreatív képességeiket. Találkozhattak Tajthy Krisztinával is, a „Milli és Rémi miskolci kalandjai”
egyik írójával.
A Szellőrózsa Zenekarral moldvai táncokat és népdalokat tanultak. A táborba ellátogattak a Baráthegyi Vakvezető Segítő Kutya
Iskola Alapítvány munkatársai és kutyái. A gyerekek megtudták,
hogyan választják ki a kutyákat, hogyan képezik ki őket, és kipróbálták, milyen egy vakvezető kutya segítségével közlekedni.
A GAMESZ Majorban megismerkedtek a baromfiudvar lakóival,
kecskéket etetettek. A sajtüzemben megnézték, hogyan készül a sajt.
Az utolsó napon gyermekjóga foglalkozáson vettek részt. Csapatépítő, önismereti, készségfejlesztő, kommunikációs játékokkal, drámajátékokkal, könyvtárismerettel, könyvtárhasználati
vetélkedőkkel, olvasásfejlesztő foglalkozásokkal színesítettük a
gyermekek táborban töltött idejét. A tavaly felújított gyermekkönyvtári részleg délutánonként a diavetítés varázslatos helyévé
alakult át.
A gyerekek felejthetetlen élményekkel, új barátságokkal, új ismeretekkel távoztak. Minden búcsúzás egy új találkozás reménye. Találkozunk ősszel a könyvtári éjszakán!

Ballagás a Kazinczyban

Matósné Emődi Krisztina beszámolója
Néhány hónappal ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy így ér véget ez a tanév.
Boldogan és meghatottan néztük végzős
diákjaink farsangi nyitótáncát, végigizgultuk velük a felvételiket, s együtt tervezgettük, hogy hogyan tovább.
Aztán másként alakultak a dolgok. Sokáig
minden bizonytalannak tűnt, de azt biztosan tudtuk, hogy nem bocsáthatjuk el
gyermekeinket felejthetetlen búcsú nélkül.
A 2020-as tanévben végző osztályunk
volt az első olyan évfolyamunk, amely
nyolc éven keresztül a mi szárnyaink alatt
nevelkedett. Apró elsősökként iratkoztak
be a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába, és a szemünk előtt váltak
komoly, szinte érett fiatal emberekké.
Végül Isten kegyelméből mégis megadatott, hogy megtartsuk ballagási istentiszteletünket, bár a megszokott ünnepséget

teljes mértékben nem tudtuk biztosítani
számukra, mégis igyekeztünk emlékezetessé tenni ezt az alkalmat.
Az igehirdetés mellett helyet kapott igazgató úr humorral fűszerezett beszéde,
számos szavalat, búcsúzó gondolat, majd
átadásra kerültek az önkormányzati és iskolai díjak, jutalmazások is.
Meglepetésként hallhattuk a tanári kórust, melynek előadása nem csupán a
végzős diákok szemébe csalt könnyeket,
hanem megannyi szülő és nagyszülő szemébe is. Ballagási ünnepségünket a már
hagyománnyá vált, személyes útravalóként átadott igék koronázták meg.
Mindannyian hálásak vagyunk ezért a napért. Gondolataimat Kassák Lajos szavaival zárnám: „Aki elment, az elment, de
aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem
mehet el tőlünk egészen.”

MEGHIVÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját

ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN
KIRÁLYUNK
ÜNNEPÉRE
2020. augusztus 19-én,
17 órakor
a
Római Katolikus
Templomba.
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RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS
A koronavírus járványra tekintettel,
következő lapszámainkban minden
felsőzsolcai lakos, és a városban
működő cég számára - a terjedelmi
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