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Szebbnél szebb kertek, balkonok

AKCIÓS
VIRÁGVÁSÁR

Mind egy korszerűbb, szebb városért dolgozunk. Interjú Pásztor Erikkel, Felsőzsolca alpolgármesterével.

Virágos ősz! Szebbnél szebb kertek,
balkonok a városban – Kihirdették a
nyerteseket!
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Akciós virágvásár a felsőzsolcai
lakosok részére.
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Címlapon
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Eredményhirdetés!
Szeptember 15-én vették át nyereményüket az önkormányzat által hirdetett pályázat győztesei. A címlapfotót Bartókné
Nagy Anita készítette.

Szebbnél szebb kertek, balkonok - Kihirdették a nyerteseket
várta, akik két kategóriában mutatták be, hogy a városban
mennyi gyönyörű zöldfelület található. A virágos kert kategóriában a dobogó harmadik fokán Polonkai Istvánné végzett, őt
Paranainé Nagyidai Ilona követte, a győztes pedig Barnóczki
Lászlóné lett, virágos balkon kategóriában harmadik helyezett
Veresné Pócsik Gyöngyi, második Soltész József, az első helyezett pedig Baranyi Györgyné lett.
A díjazottak elárulták, sok időt igényel a virágok gondozása,
mégis szívesen csinálják.
Közel negyven fotóból választották ki a legjobbakat a Felsőzsolca Város Önkormányzata által meghirdetett legszebb virágos kert
pályázaton. A nyerteseket egy szakmai zsűri választotta ki, az elismerő okleveleket és ajándékutalványokat a polgármesteri hivatal
dísztermében vehették át.
A polgármesteri hivatal udvara is kiváló példa arra, hogy Felsőzsolca milyen virágos város, nem véletlenül lett ez a pályázat
témája. Az önkormányzat a lakosság és a vállalkozók képeit is

„Szeretnénk bevonni a lakosságot, hogy együtt tegyük élhetőbbé és még szebbé ezt a várost. Nagyon sok akciót indítottunk az
idei év folyamán azért, hogy közvetlen közreműködéssel Felsőzsolca lakossága is részt vegyen a saját környezetének szebbé
tételében és a közérzetének a javítására. Ilyen volt például az
ültessünk virágot akció és a Felsőzsolca, ahogy én látom fotópályázat is” – mondta Szarka Tamás polgármester.

Tanévkezdés a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskolában

Köszöntés

Szeretnénk köszönetet mondani Halász Zoltánnak, a BRILL MASTERS HUNGARY Zrt. igazgatójának, aki két alkalommal is nagyobb
mennyiségben ajánlott fel fertőtlenítőszert ajándékba az önkormányzat részére.
Továbbá köszönjük Molnár Attiláné kollégáink részére történő
átadásban nyújtott segítségét. Fontos városunk lakosságának
biztonsága!
Felsőzsolca Város Képviselőtestülete

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2020/2021-es
tanévét háromszázhatvannégy tanulóval, köztük ötvenhét elsős
gyerekkel kezdte meg.
A járványhelyzetre vonatkozó előírásokat betartva az oktatás
tantermi keretek között zajlik, az aktuális helyzetről és változásokról az iskola honlapján rendszeresen tájékoztatják a szülőket.
Az iskolai rendezvények a kialakult helyzethez alkalmazkodva kerülnek megrendezésre, az iskolai szünetek tervezett időpontjai:
Az őszi szünet október 23-tól november 1-ig, a téli szünet
december 19-től január 3-ig tart.
Az intézményben folyó, önkormányzat által elnyert energetikai
pályázat felújítási munkálatai a tanítási órák rendjét és menetét nem befolyásolják, reményeink szerint diákjaink hamarosan
birtokba vehetik a saját forrásból megépítésre kerülő műfüves
pályát is. – tájékoztatta lapunkat Nagy György, az iskola igazgatója, aki eredményes, örömteli iskolaévet kíván minden kedves
szülőnek és diáknak!
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Parkolóhelyet újított fel az
önkormányzat
A temető Ongai úti bejáratánál régóta problémát jelentett a
parkolás. Kevés volt a parkolóhelyek száma, amit az is súlyosított, hogy felfestés híján a járművek összevissza álltak. Az önkormányzat jóvoltából nemrég új parkolóhelyeket alakítottak ki
a közel száz négyzetméter területen és megoldották a vízelvezetést. – tájékoztatott Szarka Tamás polgármester. Hozzátette, a
beruházást az önkormányzat saját forrásból valósította meg.

Folytatódik az agrárcenzus
A Központi Statisztikai Hivatal „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre. A felvétel
célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák
létrehozásában, ezért a pontos válaszadás közös érdek.
Június 30-án zárult az Agrárcenzus első, online szakasza.
Azokat a gazdákat, akiknek nem volt lehetőségük az online
adatszolgáltatásra, vagy nem éltek a lehetőséggel, szeptember 19. és november 22. között igazolvánnyal ellátott összeírók
keresik fel a mezőgazdasági összeírás keretében. Az összeírást
követően a részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé. Az adatszolgáltatás kötelező. Bővebb tájékoztatást weboldalunkon: www.felsozsolca.hu, valamint a KSH
honlapján: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
oldalon olvashatnak.

Módosult nyitva tartás
Módosult a Felsőzsolcai
Közösségi Ház és Városi
Könyvtár nyitva tartása:
hétfőtől - csütörtökig 8:00
- 15:00 óráig, pénteken
8:00 - 14:00 óráig tart nyitva, valamint havi két alkalommal szombati napokon
is látogatható, így október
10. és 17. napján, 8:00
órától 11:00 óráig várja az
olvasókat.
Továbbra is van lehetőség
a könyvek előzetes igénylésére a fzsolcakonyvtar@gmail.com
e-mail címen, valamint a könyvtár közösségi oldalára küldött
üzenetben. Online katalógusuk elérhető a www.zsolcakonyvtar.
hu honlapon. A könyvcsomagokat a kölcsönzést megelőző nap
12:00 óráig leadott igények alapján, névre szólóan készítik elő.

Rókák őszi veszettség elleni
immunizálása
A rókák őszi veszettség elleni kezelését végzi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Lysvulpen vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezése 2020. október
4-7 között történik. Ebben az időszakban a vakcina kiszórására
alkalmas repülőgépek tartózkodhatnak a megye légterében.
A vakcina emberre és állatra veszélyt nem jelent. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a vakcinázott területen elhullott vadon
élő, vagy háziállatot találnak, haladéktalanul értesítsék a legközelebbi állatorvost, vagy az illetékes hatóságot.
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Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával a fertőzés ellen
Viseljünk maszkot minden olyan élethelyzetben, ahol a 1,5 méteres távolságot nem tudjuk tartani. A maszk takarja el az orrot
és a szájat. A gyakori kézmosás az egyik leghatékonyabb védelem a fertőzés ellen. A legfontosabb, hogy folyó, meleg vízzel és
szappannal mossunk kezet, figyelve a kéz minden részére, és a
szappanos bedörzsölés legalább harminc másodpercig tartson.
Ha köhögés vagy tüsszentés során maszkot viselünk, akkor is tegyünk a maszk elé zsebkendőt, és utána a lehető legrövidebb
időn belül cseréljünk maszkot és mossunk kezet!

Fertőtlenítsünk rendszeresen és szellőztessünk gyakran. Ha idős,
krónikus beteggel vagy koronavírus fertőzöttel egy háztartásban
élünk, akkor mindezekre a szabályokra fokozottan figyeljünk!
Idős családtagot csak akkor látogassunk, ha egészségesek vagyunk. Lehetőleg kerüljük a felesleges közvetlen testi kontaktusokat, hagyományos üdvözlési formákat. Családi összejöveteleknél figyeljünk az óvintézkedésekre. Lehetőleg a szabadban
sportoljunk és kerüljük az olyan edzéseket, ahol sokan vannak
együtt zárt térben. Az üzletekben céltudatosan vásároljunk, ne
nyúljunk az arcunkhoz, és ahol lehet, válasszunk érintésmentes
fizetési módot.

Gallyazási munkálatok a városban
A Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai folyamatosan végzik városunk
közterületein a veszélyessé vált
fák kivágását, gallyazását. Kérik a
lakosságot, hogy az akadálytalan
munkavégzés és az esetleges károkozások elkerülése érdekében a
munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Megértésüket köszönjük!

20 éves az Elsősegélynyújtás Világnapja
Szeptember második szombatja minden évben az Elsősegélynyújtás Világnapja már 2000 óta. Idén ősszel, immár negyedik alkalommal vette kezdetét a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtást népszerűsítő, Hősképző Kampánya mely november végéig
egy-egy aktuális világnaphoz kötődve (októberben az újraélesztés világnapja, novemberben a véradás napja van) a koronavírus-járvány elleni hatékony védekezésre fókuszál.
Napjaikban is sokan gondolják úgy, hogy veszélyhelyzetben, egy
baleset vagy rosszullét esetén nem mernének segítséget nyújtani, holott a megfelelő elsősegélynyújtó ismeretek birtokában
bárki életet menthet. A Hősképző Kampány önkéntesei és a
Magyar Vöröskereszt munkatársai a járvány idején is az egymás
iránti felelősségvállalás tudatosításáért és az elsősegélynyújtás
népszerűsítéséért dolgoznak a lakosság és a közösségek egészségének megóvása érdekében.
Az önkormányzat és a Mackó Kórház közös rendezvényeinek
célja, hogy a gyerekek is minél tudatosabban vegyenek részt a
megelőzést hangsúlyozó programokban, figyeljenek társaik új
szokásaira, figyelmeztessék őket a maszkviselés, fertőtlenítés
fontosságára, a helyes kézmosásra, és amennyire lehet, a távolságtartás szabályaira.
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A nyár egyik legjobb programja a szalonnasütés
Idén sem múlhatott el hosszú hétvége közösségi szalonnasütés nélkül. Az önkormányzat által augusztus 22-én
szervezett rendezvényen újra felidéződtek gyermekkori
emlékeink, amikor hallottuk a pattogó fa hangját, éreztük
a tűz illatát.
A sütéshez szükséges alapanyagokat az önkormányzat biztosította, emellett könnyed nyári slágerekkel járult hozzá a
résztvevők kikapcsolódásához.
Lehet, hogy ma már sokkal menőbb a grillezés és a barbecue, de ha nincs minden nyáron legalább egyszer szalonnasütés, akkor az a nyár, nem is igazi nyár.

Kupamérkőzést játszott a BTE Felsőzsolca
Gulyás Dénes összefoglalója

A Magyar Kupa menetelésünket Emődön kezdtük meg, ez volt
csapatunk 2020/21-es idényének első tétmeccse, melyet nagy
izgalommal vártunk, mert magunk is kíváncsiak voltunk, hogyan teljesít a csapat téthelyzetben. Kezdeti kapkodás után a
majdnem csak vendégszurkolókból álló publikumot hét góllal
és sok remekbe szabott támadással örvendeztettük meg.
A továbbjutás után a sorsoláson egy csapatot akartunk elkerülni,
a Parasznyát idegenben. A sors fintora volt, hogy természetesen
ez a párosítás jött össze. Tartottunk a Megye 2-es ellenfelünktől,
mert tudtuk, hogy hazai pályájuk eléggé szeszélyes. Örömünkre
szolgált, hogy ide is sok zsolcai szurkoló kísérte el a csapatot. Ellenfelünknek esélyt nem adva 6-0-val tudtunk föléjük kerekedni.
A következő sorsolásnál ismételten egy csapat volt, akit el akartunk kerülni, a Bőcs csapatát. Természetesen újra azt a csapatot
kaptuk, akit nem akartunk. Bőcsön sosem könnyű vendégszerepelni és a hazai csapat egyébként is jól erősített a nyár folyamán.

Az egész héten gyakorolt taktika meghozta a várva várt sikert,
5-0-s győzelemmel tudtunk kilépni a MOL Magyar Kupa főtáblájára. Nagyon vártuk a sorsolást, hogy melyik csapaton keresztül
vezethet az út a Magyarország legjobb hatvannégy csapata közé
jutáshoz. Vezetők, edzők közösen néztük a sorsolást, és egybehangzóan örültünk, hogy egy másik Megyei I. osztályú csapatot
kaptunk.
Igyekeztünk minél több információt szerezni ellenfelünkről, és a
mérkőzés alakulása szerint maximálisan jól térképeztük fel őket.
A nem oly rég még NB3-as Gyula csapatát a csapatunk tökéletesen és fegyelmezetten, a megbeszélt taktikát betartva 4:1 -es
eredménnyel győzte le és jutott be a sorozat legjobb hatvannégy csapata közé.
Ezzel történelmet írtunk már most, de a sorsolás alakulásától
függően megjött az étvágyunk és szeretnénk bekerülni a legjobb harminckét csapat közé!

INTERJŰ
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Eredmények és tervek

Interjú Pásztor Erik alpolgármesterrel
A nyári gyerektábor megszervezése hatalmas segítség volt a
szülők számára. Ebben ön is részt vett. Honnan jött az ötlet?
Polgármester úr júliusban felvetette az önkormányzati nyári
gyerektábor lehetőségét segítve ezzel azoknak a szülőknek, akik
a karantén idején szabadságuk számát kimerítették.
Az ötletet azonnal támogattam, sőt önkéntesen vállaltam az
első turnus megszervezését, levezetését. A táborban segítségemre volt Csoma-Sipos Dalma, aki az Egri Főiskola végzős hallgatója. Úgy érzem, és ezt a visszajelzések is igazolják, hogy nagy
sikert aratott a kezdeményezés a szülők és a gyerekek körében.
Ez a nyár más szempontból is különleges volt az ön számára,
több megtiszteltetés is érte. Mesélne nekünk ezekről?
Igen, a nyáron két megtiszteltetés is ért. Először a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese nagytiszteletű Szőnyi
Tamás, tanácsosi tisztségre jelölt, amire június 4-én a közgyűlés meg is választott. Ez a tisztség nagyon felelőségteljes megbízatás a közelgő tisztségviselői választásokon. Azt is érdemes
megemlítenem, hogy a 12 tanácsosi tisztből kettő a Felsőzsolcai
református gyülekezet presbitériumának tagja.
A másik számomra meglepő jelölés a Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Lászka Béláné előterjesztett a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél Bronz-bölcső díjra, melynek
az átadója Budapesten történt.
Az életünk sokat változott az elmúlt időszakban. Az oktatási
rendszerek átállása mennyire érintette az Ön munkáját? A nehézségek ellenére utóbbi időszakban fejlesztésekbe is kezdtek.
A digitális munkarend bevezetésétől függetlenül munkaidőmet
továbbra is a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola falai
között töltöttem. Online tantárgyi óráim mellet, mindvégig nyomon kísértem az intézmény energetikai felújítását. Nagy György
igazgató úrral közösen tárgyalásokat folytattunk a kivitelezővel
és munkatársaival egyaránt.
Az iskola az önkormányzat energetika pályázatának köszönhetően kapott új arculatot, de e mellett az iskola saját forrásból
további korszerűsítéseket is végzett az épületen, valamint az intézmény területén, közel 80 millió forint értékben.
Az iskola felújítása mellet kivettem a részem a Zöld Város Projekt keretein belül épülő játszótér és kondipark építésének koordinálásában. A játszótér átadása a nyáron ünnepélyes keretek
között megtörtént és a gyerekek körében nagy sikernek örvend.
A kondipark még várja egyik legértékesebb erősítőgépének és
biciklitárolójának telepítését és reményeink szerint októberben
birtokba vehetik a sportolni vágyó lakosaink.
Augusztusban Hogya Zsolt alpolármester társammal kézbe vettük a városi temető Ongai utca felöli parkoló állagának helyreállítását. A parkoló alapterületét megnöveltük és két rétegrendben
murvaborítást kapott. A munkálatokban a GAMESZ munkatársai
is nagy szerepet vállaltak.

Elnök Asszony elmondása alapján, erre a díjra az egyesület ifjúsági tagozatának, Mikulás autó programjának már több évre
visszamenő önzetlen támogatójaként szolgáltam rá. A díjjal járó
pénzjutalmat teljes egészében az egyesület javára ajánlottam
fel, kívánva ezzel további tevékeny és sikeres munkát a jövőben.
A nyári szünet után végre elindult a tanév, de akadtak, illetve
akadnak nehézségek is.
Az iskolakezdés a felújítások elhúzódása miatt átszervezést igényelt. Egyeztetve Polgármester Úrral és a Rendezvények háza
dolgozóival négy nap erejéig oktatási célból igénybe vettük a
sportcsarnok helyiségeit. Szeptember 07-től már minden tanulócsoport, teljes munkarendben az iskola falain belül folytathatta a tanévet.
Az idei tanév rendhagyó lesz, de a koronavírus elleni intézkedési tervek, a meglévő protokoll segítségünkre van abban, hogy
mindenki biztonságban folytathassa tanulmányait, hogy ezzel is
vigyázzunk egymásra!
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Nyárbúcsúztató koncert a Generátor zenekarral
Kovács Anett beszámolója

Szinte észrevehetetlenül telt el az idei nyár is. Ez alkalomból
augusztus 28-án, ismét ingyenes, szabadtéri koncerttel várták
az érdeklődőket a Kastély koncertek elnevezésű rendezvénysorozat, második - Nyárbúcsúztató koncertjére.
A koncertek Felsőzsolca látogatói és a helyiek által kedvelt helyszínének, a Bárczay-kastélynak kölcsönöznek különleges hangulatot komoly- és könnyűzenei aláfestéssel. A fellépő művészek
kiválasztásakor fontos szempont, hogy teret adjanak új generációk, tehetségek számára is, akiknek zenei stílusa is illik az épülethez.
Ez alkalommal a 2017. novemberében alakult Generátor zenekar szórakoztatta a rendezvényen résztvevő kétszázhúsz főt közel két órás koncertjével. A koncertjeiken megszokott szünetet
elhagyva, megállás nélkül játszották az ez alkalomra huszonhat
dalból összeállított műsorukat.
Az együttes jelenleg öt tagból áll és rock zenét, elsősorban hazai slágereket játszanak. Koncertjeikre jellemző a folyamatos
megújulás, a megszokott zenék mellett új dalokat is előadnak.
Az utóbbi években törzshelyükké vált a régi Művelődési Ház (a
Pokol Csárda mögött), ahol a belépés támogatói jegyekkel lehetséges, ám idén már a város nagyobb tereit is meghódították
a márciusi Rendezvények Házában tartott farsangi buli alkalmával, illetve mostani koncertjükkel a kastély udvarán. Koncertjeik
sikeresek, rajongó táboruk egyre népesebb.

A zenekar fellépését követően Konyha Csaba Dj keverte a zenét,
és sikerült éjszakába nyúló nyáresti buli hangulatot varázsolnia.
A résztvevőket az önkormányzat zsíros kenyérrel és fröccsel, a
gyerekeket szörppel vendégelte meg, ami igazi fesztivál hangulatot varázsolt az amúgy is különleges légkört árasztó helyszínre.
Az asztaltársaságok bizonyították, hogy kiváló hétvégi program
ez minden korosztálynak, családosoknak és fiatalabbaknak egyaránt. Öröm volt látni a sok gyereket, akik a kastély mellett játszottak kimerülésig, míg a felnőttek beszélgettek, táncoltak.

Elsőáldozás a Felsőzsolcai Görögkatolikus Templomban
Gulybán Tibor görögkatolikus esperes írása

A szülők, hozzátartozók és a hívek teljesen megtöltötték a szépen
feldíszített templomot.
A gyermekek ünnepélyes áldozása után, a Szent Liturgia végén
szülői áldásban részesültek. Megható pillanatok voltak, melyben
az imát mondatonként ismételve elmondták a pap után és keresztet rajzolva gyermekük fejére, megáldották.
Szavalatok, versek következtek, minden gyermek hálatelt szívvel
köszönte, hogy Jézust az eucharisztiában – a kenyér és a bor színe
alatt magukhoz vehették.
Gyönyörű napsütéses vasárnapon, augusztus 30-án templomunkban szép ünnepet tartottunk.
A tavaszra tervezett elsőáldozás a járvány miatt elmaradt. A gyerekek nyár végén felelevenítették ismereteiket, felkészültek, és
boldogan várták a nagy napot.
Liturgia előtt gyülekezett a hittanteremben tíz kis „menyasszony”
és négy „vőlegény”. Ünnepélyes, szép bevonulással érkeztek
a templomba ministránsok felkészítő papjuk kíséretében.Szívvel-lélekkel énekelték: Jézusom, Jézusom, figyelj csak reám…

Mise végén ugyanolyan ünnepélyes kivonulással, énekelve jöttek
ki a templomból: Jézusom, Jézusom, most hazamegyek…
Közös fényképezés után – kedves régi szokás szerint – szeretetvendégség volt a hittanteremben és folytatódott az ünneplés a
család és a rokonság körében.
Boldog, örömteli nap volt ez mindenki számára!
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Kissné Holobrádi Enikő
Egy elkötelezett óvodavezető

A jó Isten áldását éreztem ezen élmények
megtapasztalása által.
A tagintézményvezetői feladatok elvállalásában számomra nagyon fontos motiváció volt a felsőzsolcai emberek nyitottsága, szeretete és a szakrális környezet,
melyben az intézmény elhelyezkedik.
Erős kihívást jelentett a bölcsőde építési
folyamataiból adódó nehézségek áthidalása, a leendő óvodaudvar tervezési folyamataiba való bekapcsolódás, illetve a
pandémia adta szervezési teendők.
Nevelési és oktatási céljaim megvalósításához segítséget ad keresztény értékeket közvetítő pedagógiai programunk.
Ezt a Kett - módszer bevezetésével tes�szük szemléletesebbé. A matematikai
összefüggések feltárásához és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez
innovációként a Lego Dupló és a MoreToMatch eszközeit, feladatait használjuk.

Kissné Holobrádi Enikő vagyok, hét évet
dolgoztam a Szent Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Bölcsőde kórházi óvodájában,
mint óvodapedagógus.
Szakmai munkám alappillére a hit, amely
áthatja személyes életemet is. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy 2013ban felkértek, dolgozzak ebben az óvodában. Itt megvalósul a keresztényi értékek
átadása során a kölcsönös tanulás is. Ezt
megelőzően 21 évig az Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda óvodapedagógusa
voltam.
Az itt eltöltött idő, az elköteleződés a
népi értékek felé gyermekkorom világában gyökerezik. Ezt a mélyről jövő hitvilágot, harmóniát szeretném átadni a
gyermekek felé.
A Búza téri görögkatolikus egyházközséghez tartozom családommal. Férjemmel
két lánygyermeket nevelünk, akik közül a

nagyobbik már dolgozik, kisebbik pedig
az idén érettségizik.
Elmúlt év januárjától heti egy alkalommal, mint közoktatási szakértő segítem
az Oktatási Hivatal szakmai munkáját.
Rendelkezem tanítói diplomával és két
szakvizsgával, melyeket a miskolci egyetem tanárképző intézetében szereztem.
Tapasztalataimat opponálási feladatokban, kollégáim mentorálásában, az önértékelési csoport vezetőjeként, illetve a
közösségi szolgálat szervezésében sikeresen osztottam meg.
Az egyik legmeghatóbb elismerés számomra a 2015-ben kapott Szent Miklós
díj volt, melyet segítő tevékenységemért
szavaztak meg a kollégák.
A munkámat elismerve 2018-ban a Fenntartó, Püspöki dicséretben részesített
Máriapócson, a pedagógus közösség
előtt.

A teremtett világ védelmére, hagyományaink ápolására és a lokálpatriotizmus
kialakítására törekszünk a jeles napok,
egyházi ünnepek megtartásával és a város által szervezett ünnepségeken való
óvodai szintű részvétellel. A megfelelő
helyi adottságok és a szakképzett dolgozók együttműködésének köszönhetően a
bölcsőde és óvoda intézményeiben biztosítottak a közös programok, illetve egymás munkájának megismerése.
Hálás vagyok a Gondviselő Istennek,
hogy erre a helyre vezetett, ahol hiteles,
támogató szakmai és emberi közeg vesz
körül.
Kérem, továbbra is segítsék munkámat
abban, hogy az óvoda és a családok
együttműködése gyümölcsöző legyen.
Simon András szavaival zárom gondolataimat:
„Az igazi ajándék az egyik ember számára
a másik ember lehet.”
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Búcsú az óvodától

Mag Zsolt Sándorné óvodavezető összefoglalója

Két szó, ami igazán kifejezi mindazt, amit érzünk: „Hálásak vagyunk”!
Hálásak, mert veletek együtt zárhattuk le, életetek első meghatározó szakaszát, és veletek együtt léphettünk át a második
szakasz ajtaján. Szeptember elsején az óvoda udvarán gyülekeztünk, kicsit úgy, mint régen mégis teljesen más érzésekkel.
Az utolsó „ovis gyülekező” volt ez, mely meghatározó emlékeket és érzéseket adott Nekünk.
Együtt mentünk át az iskolába, ahova már más szerepben, kissé
megilletődve, kissé félve, de bátor iskolásokként léptetek be.
Elmúlt egy időszak, melyből nagy ovisként léptetek ki, és megkezdődött egy új, amit kicsi iskolásként kezdtek. A veletek töltött évekre mindig emlékezni fogunk, és reméljük Ti is mindig
emlékezni fogtok ránk. Sok sikert kívánunk Nektek az iskolában,
és soha ne feledjétek, óvó karjaink és szerető szívünk, mindig
visszavár Titeket egy biztató ölelésre, egy jó szóra. Viszlát Óvoda, Isten hozott Iskola!

Sziasztok kispajtások!
Megkezdődött az új nevelési év, amikor is több pici lábacska lépte
át elsőként az óvoda kapuját. Köszönjük a szülőknek a bizalmat,
hogy óvodánkat választották, és ránk bízzák gyermekeik nevelését.
Kedves kiscsoportos gyerekek, már nagyon vártunk Titeket ebben a nagy mesevilágban, ahol rengeteg játék, móka és nevetés
lesz a barátunk. Most még ugyan minden új, és meg kell szoknotok az ovis életet, de biztosan tudjuk, hogy nagyon szép évek
előtt álltok, melyben mi minden pillanatban a segítségetekre
leszünk.
Végre újra élet tölti meg az óvoda falait. Végre újra együtt lehetünk. Az óvoda újra mosolyog, mert visszatértek a kicsi szívverések, a kicsi tenyérnyomok, a boldog kacajok, a versek, a
mesék, a dalok. Megtelt kincsekkel minden csoport, hiszen ti
gyermekek újra velünk vagytok.

Levegőtisztaság-védelmi tájékoztató
Tisztelt Felsőzsolcai Lakosság!
Közeledik a fűtési időszak, amely ismét előtérbe helyezi a levegőtisztaság fontosságát. Ahogy tavaly ősszel, idén is felhívjuk a
lakosság figyelmét a fűtési módok és fűtőanyagok helyes megválasztására.

Ismételten és nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy kerüljék a tiltott és szennyezett anyagok használatát a saját, a családjuk, gyermekeik és környezetük megóvása érdekében!

A fűtési szezon tovább erősíti a légszennyezés egyéb okaiból
eredő káros hatásokat, így különösen felértékelődik az egyéni
felelősség. Súlyos károkat okoz a rossz minőségű, szennyezett
tűzifa, szemét, rongy, gumiabroncs, műanyag stb. égetése és fűtésre történő használata.

A tágabb és szűkebb életterünket sújtó negatív környezeti hatások ellen csak összefogással, és alapvető szemléletváltással léphetünk fel hatékonyan, annak felismerése mellett, hogy minden
egyes ember hozzátehet valamit a sikerhez.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legnagyobb mértékben éppen azok a háztartások, családok vannak kitéve a szennyezett levegő káros következményeinek, akik a tiltott anyagokat fűtésre
használják, hiszen közvetlenül belélegzik az égetéssel keletkező
mérgező anyagokat.

Ennek szellemében kérjük együttműködésüket!		
Felsőzsolca Város Önkormányzata
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Az elmúlt egy hónap intézkedései Felsőzsolcán
Szeptemberben a felsőzsolcai lakosság körében is megjelent a koronavírus.
Továbbra is közös érdekünk és kiemelt
feladatunk, hogy Önökkel közösen azon
dolgozzunk, hogy a leghatékonyabb
védekezési feladatokat hajtsuk végre.
Fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben a járványügyi előírásokat és szakemberek ajánlásait figyelembe véve járunk
el, miközben arra törekszünk, hogy a város működőképes maradjon, az élet ne
álljon meg.
Mivel a járványveszély most leginkább
a fiatalabb korosztályt érinti, ezért szeptember 11-én, szájmaszkot kaptak az általános iskoláink azzal a szándékkal, hogy
minél felkészültebben akadályozzuk meg
a vírus továbbterjedését. A maszkokat az
iskolák igazgatói vették át. Halász Zoltán,
a BRILL MASTERS HUNGARY Zrt. igazgatója, két alkalommal is nagyobb men�nyiségű fertőtlenítőszert adományozott
önkormányzatunknak, melyet szintén
szeptember 11-én vett át óvodáink vezetője.
Közterületek fertőtlenítő tisztítása,
intézményeink folyamatos fertőtlenítése mellett a városban lévő közösségi
terek, és utcabútorok fertőtlenítését is
rendszeresen végzik a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai.
A tavaszi időszakhoz hasonlóan a játszótér fertőtlenítése is folyamatos. Elkezdődött a Mártírok útján található
játszótér felújítása. Mivel az ott lévő eszközök egyike sem felelt meg a biztonsági
előírásoknak, az elemek felújítási munkálatait elvégezzük, illetve a balesetveszélyes eszközök pótlását elindítottuk,
megrendeltük azokat. A beépítés, majd
a tanúsítványok megszerzését követően
újra nyitjuk ezt a játszóterünket is, bízva
abban, hogy további eszközökkel bővül,
bővülhet a játszótér.
A korona vírus járvány terjedése és
a folyamatosan emelkedő megbetegedésekre tekintettel, valamennyi
intézményvezető egy járványügyi intézkedési tervet készített el, mely tartalmazza az adott intézményben történő belépés előtt a szükséges óvintézkedéseket.
Kérjük az ügyfeleket, hogy úgy az intézményeinknél, mint a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben, az ügyfélszolgálatokat

csak a legszükségesebb esetben keressék személyesen és vigyenek magukkal
maszkot, mert ezeken a helyeken kötelező annak viselése, valamint a kihelyezett
automata kézfertőtlenítők használata.
Valamennyi munkatársunk testhőmérsékletét folyamatosan ellenőrizzük. Továbbá önkormányzatunk vásárolt egy
ózongenerátort, melynek köszönhetően
rendszeresen végzünk fertőtlenítést épületeinkben.
Szeptember 21. napjától újabb országos
döntések léptek életbe; ezek része a COVID-tesztek árának hatósági maximalizálása (PCR teszt 19.500,- Ft), a maszkviselési kötelezettség kiterjesztése mozikra,
színházakra, egészségügyi és szociális
intézményekre, ügyfélfogadási irodákra,
a szórakozóhelyek este 11 órai bezárása.
Október elsejétől csak testhőmérséklet-mérés után léphetnek be a tanárok
és diákok az iskolákba, mások pedig
nem léphetnek be.
Október harmadikától a maszk használatra vonatkozó kötelezettség megszegése szankciót von maga után, mely szankció azonos napon több egymást követő
ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
Most mindenkinek igazán fontos feladata, egyéni felelőssége van, mert csak a
szabályok betartásával és elfogadásával
védhetjük meg szeretteink, és a városunkban élők egészségét.

Csak egészséges ember menjen közösségbe! Kérjük, fordítsanak fokozott
figyelmet a maszk használatára, a folyamatos kézfertőtlenítésre, esetleges
tünetek jelentkezése esetén maradjanak otthon és telefonon keressék háziorvosukat, gyermekorvosukat az alábbi
telefonszámokon:
Dr. Dudás Csilla: 46/613-032, mobil:
70/2177974
Dr. Pohl Balázs: 46/613-033, mobil:
20/5323207
Dr. Somogyi Magdolna: 46/613-034, mobil: 30/9752353
Dr. Magyar Erzsébet 46/613-031; mobil:
30/953-3465
Recepció: 46/613-030
Hétköznap 16:00 órától – másnap
8:00.00 óráig, illetve hétvégén 8:00 órától – másnap 8:00 óráig: Orvosi ügyelet:
46/613-039
Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkért kísérjék figyelemmel a https://
koronavirus.gov.hu/ weboldalt, városunk
hivatalos weboldalát: www.felsozsolca.
hu, ahol valamennyi a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket tartalmazó tájékoztatónk
elérhető. Tájékozódhatnak helyi média
felületünkön is: ZsolcaTv (Vodafone
szolgáltató 502-es csatornáján). Aktuális
információinkat https://www.facebook.
com/Felsozsolca.ph Facebook oldalon is
közzétesszük.

HELYTÖRTÉNET
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Séták Felsőzsolcán
Kun Attiláné írása
A zsolcai csatára emlékezve ünnepi beszédében Szarka Tamás
polgármester úr költői kérdést tett fel: erről a nemzedékről
megemlékezik-e majd az utókor? Vannak-e, lehetnek-e napjainkban hősök, akiknek cselekedeteiről tisztelettel szólnak majd
az utánuk jövő nemzedékek?
Ha a harcmezők kiürülnek, a küzdelmek véget érnek, benépesülnek a temetők. Temetőbe nem szívesen jár az ember. Fájdalmas emlékeket ébreszthet, s talán könnyebb élni begyógyult
sebekkel.
Felsőzsolcán négy temetőt tart nyilván az emlékezet.
A Kossuth utca végén állt egykor a Szatmári-király és Bárczai
család kriptája, körötte a temető. Megszüntetését már 1817ben elhatározták, helyette a század közepén megnyitották az
„új „ temetőt, mely jelenleg Kegyeleti park néven közismert.
A kripta ma is a Kossuth utcában van, egyedüli emlékeztető a hajdani faluszéli temetőre. Utoljára az ötvenes évek végén helyezték el itt Bárczai Andrásné földi maradványait érckoporsóban. Környezete beépült, a kriptát alkalmanként a
Platthy Ida Óvoda keresi fel, emlékezve hajdani névadójára.
A másik, úgynevezett zsidó temető a település Arnót felőli oldalán, a mai 3-as számú főút mellett található. Csendes, eldugott hely ez, egyre inkább megszorul a beépített környezetben.
1944-ben közel ötven fő lehetett az izraelita hitközség létszáma
Felsőzsolcán. Közülük egyetlen nő és öt munkaszolgálatos férfi
élte túl a deportálást. Azóta a temető is csak emléküket őrzi
mély csendben.
Az „új temetőbe”az 1990-es évek elejéig temetkeztek a zsolcaiak. Fokozatosan körbe épült, ez indokolta a temető lezárását
és új temetkezési hely kijelölését. Azóta a Kegyeleti Park nevet
viseli.
Itt kapott helyet Varga Éva szobrászművész alkotása, amely a
második világháború felsőzsolcai áldozatainak állít emléket.
Mögötte a háborúban elesett, jeltelen sírban nyugvó katonák földi maradványait helyezték örök nyugalomra,

előtte az 1956-os eseményeknek állít emléket a
hármas kopjafa, és az 1944
novemberében málenkij
robotra elhurcoltak emlékműve is itt látható.
A korszakok temetkezési kultúrájáról, közízlésről
árulkodnak. Ahogy a vaskohászatban dolgozók létszáma nőtt, megjelentek a
vasból készült díszes vagy
épp puritán egyszerűségű
vaskeresztek, például egy
hegesztett vascső alakjában.
A terebélyes, árnyas fák
parkos jelleget adnak a
területnek. A térburkoló
üzem mellett lévő vörös tégla épület szinte műemlék értékű.
Egykor halottas háznak nevezték, ebben állt a díszes halottas
hintó, amikor nem volt rá szükség. Feketére volt festve, ezüstszínű díszítéssel. Két szép ló húzta lassú méltósággal, s Lutherán
bácsi ült a bakon. Háztól temettek, ravatalozó nem volt. Talán
még van, aki emlékszik erre. Hogy a hintó hova tűnt? Ki tudja.
A jelenleg is működő köztemető díszes kovácsoltvas kapuján
belépve a város életében jelentős szerepet játszó közszereplők
sírjai állnak: Nádi Gyula alpolgármester, Vatamány Albert görög
katolikus esperes, Juhász Attila képviselő, Fehér András veterán,
közéleti ember, Macsuga János tanácselnök. Jó tanítók, tanárok,
helytörténész, népművelő, kertész, mezőgazdász, települési vezetők... emlékezzék rájuk is a hálás utókor tisztelettel és szeretettel.
					

Felsőzsolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2020. október 23-án (pénteken) 10 órára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójának
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.
Helyszín: Kegyeleti park ’56-os kopjafájánál

Emlékműsor :
Himnusz
Ünnepi beszédet mondd Szarka Tamás polgármester
Koszorúzás az ’56-os kopjafájánál
Szózat

Felsőzsolca Város
Önkormányzata

Koszorúzási szándékát a szervezet nevével, képviselőjének
megjelölés
megjelölésével
az fzsolcakozmuvelodes@gmail.com e-mail címen
szíveskedjen jelezni október 22. (csütörtök) 12.00 óráig.
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Önkormányzati fogadóórák
FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között.
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000
telefonszámon lehetséges.

IMPRESSZUM

Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.

Szerkesztőség:
Felsőzsolca, Szent István
u. 20.
Tel.: (46) 613 000

Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.

A kiadványt szerkesztette:
Vincze Ágnes

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikat,
hirdetéseiket az alábbi
e-mail címre várjuk:
vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu
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2.000 Ft/megjelenés
(60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés
(120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés
(A4-es oldal)

