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Modern sportközpont
a város központjában
Testünk
a csoda
INTERAKTÍV
KIÁLLÍTÁS
Beszélgetés a családról és az összetartozásról. Interjú Kassai Attilával,
Felsőzsolca képviselőjével.

30 éves a magyar önkormányzati
rendszer. Ünnepi megemlékezés az
évforduló alkalmából.

Játék és tudomány. Testünk a csoda
interaktív kiállítás Felsőzsolcán.
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Címlapon

.

A Zöld Város Projekt keretében megvalósult kültéri edzőpark
október 10-én került átadásra. A projekttel egy igazán jól
felszerelt modern sportközpontot alakítottak ki a város központjában. A címlapfotót Kovács Dávid készítette.

30 éves a magyar önkormányzati rendszer
Együtt ünnepeltünk és emlékeztünk
1990. szeptember 30-án
tartották meg a rendszerváltás
utáni első szabad önkormányzati választást. Az önkormányzatiság ezen évfordulója alkalmából tartottak ünnepi ülést
szeptember 30-án a polgármesteri hivatal dísztermében.

lékeztek. 10 mécses lángjával emlékeztek az elhunyt
önkormányzati képviselőkre.
Szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját az
Országgyűlés 2000. június 16.
napján a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.

Az ülés keretein belül valamennyi választott helyi tisztségviselő és Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő as�szony részére emlékplakettet és emléklapot adott át
Szarka Tamás polgármester,
ezzel köszönve meg az elmúlt
30 évben nyújtott munkájukat.
Az elhunytakról is megem-

Egyben felhívta az önkormányzatokat, az érdekképviseleti,
szakmai szervezeteket, és felkérte a polgárokat, hogy a 10.
évfordulón, ettől kezdődően
ezen az emléknapon közösen,
méltó keretek között emlékezzenek meg a demokratikus
jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményéről.

Közmeghallgatás

Kérdések és javaslatok a város fejlődéséért
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. december 2-án
(szerdán), 17.00 órától közmeghallgatást tart a Rendezvények
Házában. (Felsőzsolca, Sport u. 1.)

Köszöntés
A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntjük a szociális
ágazat dolgozóit, megbecsülésünket kifejezve, áldozatkész
munkájukat elismerve, amiért meggyőződésük erejével nap
mint nap a rászorulók segítésén fáradoznak.
Ők azok, akik azért dolgoznak, hogy az emberek ne váljanak áldozatokká, hogy mindennapjaik könnyebbek lehessenek. Bár nehéz hivatás és nemcsak sokoldalú szakértelmet,
felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is, munkájukkal mégis megadják
mindenkinek a megadható legtöbb segítséget, az emberi
méltóságot tiszteletben tartva.

A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi
közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű
javaslatot tehetnek.
A kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás
időpontja előtt is van lehetőség levél formájában, melynek a
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának
ideje 2020. november 25. napja.
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Nemzeti gyásznap

Az aradi vértanúkra emlékeztek Felsőzsolcán
A magyar kormány 2001. november 24én nemzeti gyásznappá nyilvánította
október 6-át az aradi vértanúk kivégzésének
emlékére. Városunkban a hagyományoknak megfelelően a Bárczay Kastély udvarán álló Kopjafánál tartottak koszorúzással
egybekötött megemlékezést a tiszteletükre.
Szarka Tamás emlékező beszédében
kiemelte – Ki a múltat nem ismeri, nem
tudja, nem éli meg, annak nincs jövője.
– Az Aradon kivégezett 1848–49-es szabadságharc tizenhárom főtisztjéről méltó módon emlékeztek meg a Kazinczy

Ferenc Református Általános Iskola diákjai,
akik a szereplésüket követően elhelyezték
virágaikat a kopjafa előtt. A megemlékezésen közreműködött a Csomasz Brass Band
Felsőzsolca, amíg a városvezetés, az intézményvezetők, valamint a civilszervezetek
képviselői elhelyezték a megemlékezés
koszorúit.
Fejet hajtunk, azokért, akik életüket adták a
nemzetért 1849-ben. Adózzunk tisztelettel
emléküknek!
Tisztelet a Hősöknek!

Átadták a kültéri edzőparkot Felsőzsolcán
Városunk lakói birtokba vették a sportközpontot

Testünk a csoda
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
2020. november 9-10.
hétfő-kedd 8:00 – 18:00
Rendezvények Háza
Felsőzsolca, Sport u. 2.

Október 10. napján átadásra került a rég várt kültéri edzőpark,
mely a Területi Operatív Program támogatásával, a Zöld Város
Projekt keretében valósult meg városunkban.
A számos eszköz minden izmot képes megmozgatni sokszor
saját testsúly használatával.
A kombinált eszközön az igazán edzettek is kipróbálhatják
állóképességüket. Az edzőpark területén térfigyelő kamerarendszer is kiépítésre került. A projekt kivitelezése során az
eszközök mellett fákat, cserjéket is ültettek a területen.
A városvezetés célja egy olyan közösségi tér kialakítása volt,
ahol a lakosok élvezhetik a modern kialakítású, de ugyanakkor
zöld környezet harmonikus jelenlétét is. Az edzőpark minden
generációnak épült. A gyerekek számára is biztonságos, mivel
nem tudnak kiszaladni az útra.
A projekttel egy igazán jól felszerelt modern sportközpont
alakult ki a város központjában, melyet az itt lakó családok
örömmel vettek birtokba a hétvégén.

Játék, tudomány,
rengeteg érdekesség!
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Felsőzsolcai Inkubátorház bővítése
A Felsőzsolcai Inkubátorház az
F.V.K. Felsőzsolcai Vállalkozásfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
által 2009-2011. között jött létre,
az irodákból, csarnokrészből, és
szociális helyiségekből álló épület 2011. november 30-án lett
átadva. Az épület már az átadását
követően közel 100%-os kihasználtsággal működött. Egyes bérlők
részéről régóta napirenden volt a
további helyigény kérdése.
A bővítés érdekében tervezett
projekt – a Takarékbank által
finanszírozott hitel, és a tulajdonosok saját forrásából – egy további bruttó 616 m2-es hőszigetelt
csarnok kialakítását jelentette.
Az acélszerkezetű csarnokot a

Techni-Tonn Mérnöki Kft. kivitelezte, mint generálkivitelező.
A fejlesztés teljes bekerülési
költsége nettó 66.000.000 Ft lett,
mely 20%-ban saját forrásból és
80%-ban (55,300,000 Ft) a Takarékbank által folyósított hitelből
finanszírozódott.
A
használatba vételi engedélyt 2020. május
végén kapták meg.
Az újonnan kialakításra került területek bérlők által történő használatbavétele folyamatban van. – mondta Hatvani Viktor, az F.V.K. Nonprofit
Kft. ügyvezetője. A beruházással tovább fejlődik és bővül a felsőzsolcai
ipari park is.

Szünetelteti foglalkozásait
a Babusgató Baba-Mama
Klub

Lakatos Zalán kapta idén
Felsőzsolca Város Önkormányzatának pénzadományát

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020.
október 14. napjától szünetelteti a szerdai napokon
könyvtárban tartott Babusgató Baba-Mama Klub
foglalkozásait.

Ez évben a testvértelepülésünkön, Nyikómalomfalván élő Lakatos
Zalán vehette át a település magyar nyelven tanuló legjobb diákjának járó 100.000 forint összegű pénzadományt, melyet önkormányzatunk minden évben biztosít a város testvértelepülésein
élő diákok részére. A kiváló tanulmányi eredményével kiérdemelt
összeget a 2020. október 11-én tartott szentmise keretein belül
Hadnagy Árpád és Magyari József, a település tanácsosai adták át
részére.

Az alkalmak szüneteltetésére a járványhelyzetre való
tekintettel került sor. A foglalkozások újraindításával
kapcsolatban további tájékoztatást nyújtunk.

Idén sem maradt el a szüreti felvonulás
A Bárczay-kastélytól a Sportpályáig szólt a nóta

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület őrizve a hagyományokat, idén
is megrendezte a szüreti felvonulást, melyen a Bárczay-kastélytól a Sportpályáig szólt a nóta.
A járványhelyzet miatt egy hónappal korábban, de a felvonulással összekötve került megrendezésre az egyesület és az azon
belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportja által szervezett Nóta és Operett Est is.
A rendezvényt - melyen olyan fellépőket halhatott a közönség,
mint Gáspár Anni, Simon Zsóka, Jóna László, Szabó Lajos és
Kovács Gábor operaénekes - Szarka Tamás polgármester
nyitotta meg, az est díszvendége Kalocsai Zsuzsa Jászai
Mari-díjas operettprimadonna, színésznő, énekesnő, érdemes
művész volt. Természetesen idén is Hogya Zsolt kisbíró hirdette a nap eseményeit, az énekeseket a Miskolci Balogh Zoltán
és zenekara kísérte. A rendezvényen a 2013. óta az egyesület
fenntartása alatt működő Csillagfény Tanod diákjait is halhatta
a közönség.
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INTERJÚ

Beszélgetés a családról és összetartozásról
Interjú Kassai Attila képviselővel

Képviselőtársaimmal karöltve a 70 éven felülieknek, városunk
több, mint 800 személyének juttattunk el C-vitamint, ezzel is
segítve szervezetük immunerősítését.
A járványveszély elkerülése érdekében feleségem segítségével
több időskorú embernek próbáltunk folyamatosan segíteni, az
élelmiszer és egyéb szükségletek bevásárlás terén. (pl.: gyógyszer, élelem stb.)
Önnek mindig is szívügye volt a város, illetve az itt élők
segítése.
Ez így igaz. A képviselő munkámat is szociális téren végzem.
Mivel tősgyökeres zsolcai vagyok, sok embert ismerek, és jól
ismerem az idős emberek problémáit.
A szociális bizottság tagjaival megpróbálunk a pénzügyi lehetőségek keretein belül segítséget nyújtani, viszont mentalitásomból kifolyólag a hozzám fordulóknak mindig legnagyobb körültekintéssel igyekszem segíteni az élet bármely területén.
A munkáját a járvány akadályozta-e? Hogyan érintette?

Kihívásokkal teli, nehéz év van mögöttünk. A 2020-as év eddigi
időszakát Ön hogyan élte meg?
Sajnos nagy lelki teherrel kezdődött számomra a 2020-as év.
Nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennem. Ezek leginkább
családi jellegűek voltak. Életünkben a család és az összetartozás
a legfontosabb, valamint az embertársaink felé érzett tolerancia.
A tavasz mindnyájunk életében nagy fordulatot hozott.
A pandémia-járvány nem csak országunkat, de az egész világot
hatalmas próbatétel elé állította.
Mint mindnyájan, én is aggódva gondoltam családomra,
szeretteimre és a környezetemben élőkre.

A járvány kezdete egybeesett a tavaszi munkálatok beindulásával, mivel mezőgazdasággal foglalkozom, e tevékenységből
tartom el a családomat. Folyamatosan figyeltem a híreket, a
korlátozásokat, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogyan
tudok az induláshoz beszerezni úgynevezett input anyagokat
(Pl.: vetőmag, műtrágya, növényvédőszer stb.). Azonban minden lehetőséget megadtak e fajta iparcikkek hozzájutásához, a
tavaszi munkák beindításához. Fokozottan figyelve a járványügyi
előírások betartásával.
Most ismét egy nehezebb időszak előtt állunk. Ön hogy gondolkodik a jövőről?
Ahogy az várható volt, sajnos elérkezett a járvány második
hulláma is. Csak reménykedni és bízni tudok a Mindenhatóban, hogy a város lakóival összefogva, minél hamarabb és minél
kisebb veszteséggel tudunk túllépni ezen megpróbáltatáson és
bizakodva nézni a jövőbe.

Sütőtöknap töklámpa faragással

Lászka Béláné, a Nagycsaládosok Egyesületének elnökének beszámolója
Nagycsaládos Egyesületünk majdnem 10 éve rendezi hagyományőrző programját, a Sütőtök- és
krumplifesztivált, ahol bemutatjuk
egy részletét az őszi betakarítási
munkálatoknak.
Ilyen a kézi kukoricamorzsolás,
a káposztasavanyítás, a termelői méz, és piros lábas konyhában
termelői magvakból díszüvegeket
készíthettek a látogatók, melyet
haza is vihettek. Egy kis vidámságot is csempésztünk a napba.
A töklámpafaragás mellett a

gyerekek kipróbálhatták a vesszőkosaras fa körhintát. A munkálatok
végén minden évben van egy kis
idő a szórakozásra. Erről idén is a
Fúvószenekar, a Country táncegyüttes és az Ildi Rider zenekar gondoskodott.
Ebben az évben a koronavírus
előírásait szem előtt tartva rendeztük meg rendezvényünket.
A képen Pásztor Erik Alpolgármester Úr díjátadó ünnepsége látható, ő NOE Bronz Bölcső-díjas.
Köszönjük a támogatását!
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Ünnepi Könyvhét
A 91. Ünnepi Könyvhét alkalmából várta az olvasókat a
Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár. A kortárs
magyar irodalom legnagyobb ünnepe kapcsán városunkba
látogatott Hajdú Katalin meseíró. A korábban pedagógusként dolgozó írónőt a gyermekek iránti szeretete ösztönözte arra, hogy meseírással kezdjen el foglalkozni. A zenés
interaktív könyvbemutatón a könyvtárba érkező gyermekek
megtudták, hogy a gonosz szándékok nem mindig rémisztőek, mivel áldozatot is lehet vállalni mások megsegítésére.
Az írónő elmondta, meséin keresztül, olyan emberi értékeket szeretne átadni a gyermekeknek, amelyek fontosak az életünkben, de kevesebb szó esik róluk. Meséiben
megjelenik a család összetartó ereje, a testvéri szeretet, az
önzetlenség, a barátság, az adott szó szentsége, a
természet védelme, az állatok szeretete. Teremtsünk alkalmat a meséléshez, hogy a mesék bátorsággal, csodákkal,
nevetéssel és erővel töltsék el a szívünket!

Mozgásból nem volt hiány!
Horváth Miklós összefoglalója

Sportos Város címmel tartottak rendezvényeket október 10-én
városunkban, ahol a programok a sport és a mozgás köré épültek.
Bár szinte egész héten esett az eső, a rendezvény napján
kisütött a nap és verőfényes időben várták a sportolni vágyókat.
A megnyitót követően Tatarek Rezső fitness edző, az Iron Boxing
kitalálója izzasztotta meg a mozogni vágyókat közel 50 perces
edzésével. Az edzés után az újonnan átadott edzőpark elemein tornázhattak a résztvevők, miután a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai bemutatták, milyen gyakorlatok
végezhetők rajtuk. Mozgásból nem volt hiány. Tóthné Pap Zsuzsa
aerobik óráját követően, a Zumba Borsod Twins latin koreográfiáira táncolhattak kicsik és nagyok. A szépkorúakra is gondoltak,
Noszályné Hazír Nóra, az egészségház gyógytornásza gerinckímélő mozgásformákat mutatott be, melyeket minden korosztály gyakorolhat akár otthon is.
A délutánig tartó rendezvényen a helyi fitness edzők mellett
egész napos kikapcsolódást biztosítottak az ügyességi játékok,
a frissítő masszázs, valamint a

Factory Aréna által épített pályákon kipróbálhatták magukat a
kerékpárral, rollerrel és egyéb eszközökkel érkezők is.
Mindezek mellett idén másodjára került megrendezésre a
Jótékonysági Futóverseny is, mely három kategóriában
biztosított lehetőséget az indulásra, és melynek nevezési díja egyéni felajánlásokból tevődött össze, melyet a zsolcai
családok részére juttattak el a szervezők. A verseny a futókörön zajlott. A 400 m-es kategória győztese Pásztor Antónia lett,
második helyen Kállai Virág, a harmadik helyen Kótai Norbert
végzett. A 2 km-es táv ifjúsági kategóriájának első helyezettje
Erdődi Péter, a második Tóth Kornél, a harmadik Zilay Janka,
míg a 2 km-es táv felnőtt kategóriájának első helyén Molnár
Csaba, második Soltész Marianna, a harmadik helyen pedig
Szabó Marietta végzett. A rajthoz állók ezúttal is az eseményre
készült emléklapot és egy felejthetetlen élményt kaptak.
Városunk polgármesterének álláspontja, hogy fontos az egészség védelme, ezért november 2-án elindul a Mozogjunk otthon!
program a ZsolcaTV adásán. Többek között zumba, gerinctorna,
alakformáló torna kínálatából választhatunk, amely hétfő esténkét 19 órai kezdettel ad lehetőséget a mozgásra. Heti 1 foglalkozás lesz, a senior foglalkozás mellett alakformáló aerobik, funkcionális edzés és zumba. – mondta Szarka Tamás polgármester.
A foglalkozásokat keddi napokon délelőtt 9 órai kezdettel a
Vodafone szolgáltató 502-es csatornáján megismétlik, így ha
valaki lekéste a foglalkozást, később is elvégezheti a gyakorlatokat.
Mozgásrend:
2020. november 2. Hétfő 19.00 Alakformáló aerobik – ismétlés
nov.3. Kedd 9.00; nov.9. Hétfő 19.00 Senior Torna, gerinc torna
– ismétlés nov.10. Kedd 9.00; nov. 16. Hétfő 19.00 Funkcionális
edzés – ismétlés nov.17. Kedd 9.00; nov 23. Hétfő 19.00 Zumba
– ismétlés nov.24. Kedd 9.00
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„Együtt a Földünkért!”
Lezárult a Klímavédelmi Rajzpályázat
Felsőzsolca Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett a
felsőzsolcai 5-10 év közötti gyermekek körében környezet-és
klímavédelem témában. A rajzok benyújtási határideje 2020. szeptember 15-én lejárt, örömmel állapítottuk meg, hogy 35 pályázat érkezett. A rajzpályázatra
beadott
művek
értékelése
megtörtént.
Három korcsoportban hirdettünk első, második és harmadik
helyezettet, emellett létrehoztunk egy különdíjat is, így további
három pályázat részesült díjazásban. Ezen túlmenően minden
résztvevő gyermek oklevélben és zsírkrétakészletben részesült.
A díjakat az október 10-én megtartott sportnapon vették át a
megjelent gyermekek. Azoknak a diákoknak, akik nem tudtak
részt venni a rendezvényen, iskoláikban adtuk át a díjakat.
Díjazottak:
5-6 éves korosztályban 1. helyezett: Hepp Csepke, 2. helyezett:
Simig Gerda, 3. helyezett: Molnár Zselyke
7-8 éves korosztályban 1. helyezett: Varga Fanni, 2. helyezett:
Hankó Kristóf, 3. helyezett: Molnár Fanni
9-10 éves korosztályban 1. helyezett: Kós Lilien, 2. helyezett:
Rolyák Kincső, 3. helyezett: Balogh Nárcisz
Különdíj 1. helyezett: Szekerczés Anna, 2. helyezett: Barcsák
Lujza, 3. helyezett: Budai Cintia
A rajzpályázat célja volt, hogy a kisgyermekeket közelebb hozzuk
a környezetvédelemhez és felhívjuk a figyelmüket annak fontosságára. Kíváncsiak voltunk, hogy az óvoda utolsó éveiben járó,

illetve az alsó tagozatban tanuló gyerekek hogyan gondolkodnak erről a különösen jelentős témáról és hogyan fejezik ki ezzel
kapcsolatos mondanivalójukat. Az egyedi rajzok megtekintésével választ kapunk ezekre a kérdésekre. A művekből – a vírushelyzet enyhülését követően - vándorkiállítást szervezünk, melynek
keretében a helyi oktatási intézményekben bemutatjuk a kreatív rajzokat.
Ezúton is köszönjük a résztvevő gyermekeknek a lelkes
munkát, továbbá a közreműködő óvoda-és iskolapedagógusoknak a segítséget!

Kezdődik az Adventi Forgatag!

Idén is színes és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket!
November 28-án, szombaton 10.00 órától, a már hagyomán�nyá vált Könyvtári Adventi készülődésre várnak minden kedves
érdeklődőt, a Bárczay-kastély udvarára. A színes programok
között lehetőség nyílik népi mesterségek kipróbálására és
megtekinthetik az Ákom-Bákom Bábcsoport előadását.
Érdemes lesz ezen a napon beiratkozni a könyvtárba, hiszen
az új olvasók ajándékban részesülnek. Lesz még könyvvásár a
könyvtár megmaradó könyveiből, fotókiállítás, és újra kezdetét
veszi a megbocsátás hete is, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
pedig Adventi Kézműves vásárral várja a látogatókat. Fontos,
hogy a rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött és
regisztrálni telefon a 46/584-313 és 06/30/983-7107-es telefonszámokon, illetve az fzsolcakonyvtar@gmail.com e-mail
címen lehet 2020. november 27-ig.
Akárcsak tavaly, úgy idén is különleges programkínálattal várja a
Hősök terén az érdeklődőket Felsőzsolca Város Önkormányzata.
November 29-én, vasárnap 16.00-kor felgyúlnak az ünnepi
fények,

Szarka Tamás polgármester ünnepi köszöntőjét és az első adventi gyertya meggyújtását követően a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda ad műsort, majd a hagyományokhoz
híven a történelmi egyházak képviselőinek ökumenikus ünnepi
gondolatait hallhatja a közönség. A részletes programtervet
következő számunkban közöljük.
Helyi termékek az adventi forgatagban! - Várják a helyi
termelők, kereskedők jelentkezését!
Szeresd, vedd a helyit! – Ez a jelmondata annak az újszerű
kezdeményezésnek, melynek keretében a Felsőzsolcai Adventi
Forgatag gyertyagyújtásai alkalmával, a Hősök terén felsőzsolcai helyi termelők, bio és nem bio gazdaságok, kézműves, hagyományos helyi termék készítők, valamint szolgáltatók részére
biztosítanak lehetőséget az árusításra.
Az árusításra jelentkezni a polgármesteri hivatal titkárságán,
a 46/613-000-ás telefonszámon lehet november 25. napjáig.

PORTRÉ											 8. OLDAL

A Generátor zenekar

Remek kikapcsólódás egy kiváló csapattal

A Generátor zenekar 2017 novemberében alakult. A kezdeti felállásból
három tag már korábbról is ismerős
lehet a helyi zenekedvelőknek, hiszen a
felsőzsolcai Hopka Péter énekes-billentyűs, valamint a miskolci Nógrádi István basszusgitáros és Szabó László „Kepa”
ritmusgitáros közel 11 éven keresztül
játszott együtt a GYIK zenekarban. Hozzájuk csatlakozott dobosként Hopka Péter
egyik fia, az akkor 14 éves Hopka Bálint.
Ő négy éves korától dobol, hat éves
korától pedig a felsőzsolcai zeneiskolában ütős tanszakon tanult és a Csomasz
Brass Band dobosa. A szólógitáros posztra a szintén Felsőzsolcán élő Barna Péter
került.
A zenekart hamar megszerették a helyi és környékbeli zenerajongók, hiszen
repertoárjukban majd’ mindenféle kön�nyűzenei stílus megjelenik, és szívesen játszanak ismert, elsősorban hazai
slágereket.
Gyakran
szerveznek
klubbulikat
Felsőzsolcán a Pokol Csárda mögötti régi
Művelődési Házban, ahol garantált a
fergeteges hangulat. A csapat eddigi három éves története során fellépett több
miskolci és helyi rendezvényen.
A zenekar főképp a dallamos rock
zenét részesíti előnyben, törekedve a kemény, feszes hangzásra.

Koncertjeiken olyan előadók dalai csendülnek fel, mint a Bikini, az EDDA, a
Kowalsky meg a Vega, a Neoton, a Magna Cum Laude, a Hungária, a Tankcsapda és a P.Mobil, hogy csak néhány nevet
említsünk.
2019 közepén Szabó László úgy döntött,
hogy kilép a zenekarból, így az októberi koncerten már négyfős felállásban
zenélt a csapat a rajongóknak és
barátoknak.
2020 elején a zenekar felkérést
kapott egy rendhagyó bulira. Az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület - szakítva a
korábbi hagyományokkal - a Felsőzsolcai Rendezvények Házában egy olyan
zenés-táncos estet szervezett, ahol a
Generátor zenekar több slágert ismert
nóta énekesekkel - Gáspár Annival és
Simon Zsókával - kiegészülve adott elő.
Hivatalosan a rendezvény napján, azaz
2020.02.22-én csatlakozott a zenekarhoz Kosztik Diána énekesnő, aki azon az
estén öt közös dallal mutatkozott be a
több mint 300 fős közönségnek.
A három részből álló koncert első
harmadát a ZsolcaTV is adásra tűzte.
Az
új
énekesnő,
Kosztik
Diána az Eszterházy Károly Egyetem Egri campusának hallgatója.

Az elmúlt években több ének versenyen
is eredményesen szerepelt, 2019-ben
megnyerte az Eszterházy Csillaga Tehetség Kutatóját, valamint 2020 márciusában
ő lett Miskolc hangja, a Hangok Varázsa
Tehetségkutató Versenyen.
Dia csatlakozásával többek között olyan
külföldi előadók dalaival színesedett a
csapat repertoárja, mint az AC/DC és a
Metallica.
A februári rendezvényt követően
nagyon sokan érdeklődtek a zenekar
iránt, ennek ellenére az ismert járványügyi helyzet miatt 2020-ban szinte
minden további fellépésük meghiúsult.
Éppen ezért nagyon örültek a Felsőzsolcai Önkormányzat felkérésének, így
2020. augusztus 28-án - több mint hat
hónap kihagyás után - megtarthatták
első teljes koncertjüket az új felállással.
Bíznak benne, hogy rövidesen újra
beindulhatnak a klub bulik és fesztiválok, és ezzel együtt újra megtalálják őket
a szervezők is. A próbák folyamatosan
zajlanak, rajtuk nem fog múlni a dolog.
A Generátor zenekarral kapcsolatos
további hírekről a csapat Facebook
oldalán olvashatnak az érdeklődők:
https://www.facebook.com/generatorzenekar2019
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!
Farkas Tünde könyvtárvezető beszámolója

elmúlt években sikerült megalapoznunk.
Október 7-én a legkisebbek és szüleik
a „Gingalló, libbentő, csillantó” kreatív
foglalkozáson vettek részt. Minden gyerek szeret alkotni, valahol titkon még
a felnőttek is. A babák ismerkedtek az
ősz színeivel, gyümölcseivel. Apró kis
kezek tanulták meg használni a ragasztót,
próbáltak a vonalon belül színezni,
ismerték meg az alkotás rejtelmeit.

Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok programjai két fontos esemény
köré szerveződtek, a 30. születésnapját ünneplő Informatikai és Könyvtári
Szövetség, illetve a 15. alkalommal megrendezésre kerülő, a könyvtári szakma
legátfogóbb rendezvénysorozata köré.
A könyvtárunkban rendhagyó, tartalmas események várták a látogatókat.
A programsorozatnál minden korosztályra gondoltunk, hangsúlyt fektetve
a folytonosságra és a változatosságra.
Fontos szempont volt, hogy népszerűsítsük azokat a törekvéseinket, amelyeket az

Október 8-án gondolatébresztő közös beszélgetésre vártam a felnőtteket
Kovács Ágnes klinikai gyermek szakpszichológussal. A „Lélekpendítő” ma
még kevésbé ismert közösségi együttléti
forma volt, rendhagyó módon találkozott
az olvasó és az irodalom. Az irodalomterápia nem jelent mást, mint tudatosítani
és módszerré alakítani át saját tapasztalatainkat, élményeinket, és mindazt,
ami eddig észrevétlenül valósult meg.
A résztvevők irányítottan megkeresték
magukban azt, amivel kapcsolódni tudtak az elhangzott novellához, majd ezeken a fonalakon elindulva felszínre hozták az őket foglalkoztató gondolatokat,

érzéseket, élethelyzeteket. A beszélgetéssorozat két hetenként folytatódik a
könyvtárban, amelyre várjuk az irodalomra, a közösségre, az önfejlesztésre nyitott
érdeklődőket.
Egy idő után eljöhet egy könyv életében, hogy használhatatlan lesz. Október 9-én este a már hagyománnyá vált
„Könyvtári éjszaka” programján új életet
adtunk a leselejtezett könyveknek. A gyerekek lelkesen vágtak, ragasztottak, alkottak és a régi könyv új életre kelt. Ezen
az estén sem maradt el a mese. Sokunk
gyerekkori élménye a diavetítés, amit a mai
gyerekek
is
csodálattal
figyelnek.
A terem elsötétült és a diafilm kockáin
megjelent, hogyan készült a tücsök és hangya a télre.
Az
októberi
napok
hangulatához
éppúgy hozzátartozik az Országos Könyvtári Napok programsorozata, mint
ahogy a sárguló falevelek és a gyülekező
madárcsapatok.
November hónapban is várjuk könyvtárunkba olvasóinkat szombati napokon 14én és 28-án, 8:00 órától 11:00 óráig.

Alapításának 40. évfordulóját ünnepelte a Platthy Ida Óvoda
Mag Zsolt Sándorné összefoglalója

„Ma van a szülinapom, pom, pom …” – csendült fel a dal a
Park utcai óvodában. 40 évvel ezelőtt, 1980. szeptember
24.-én nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt az óvoda 2. sz. Napköziotthonos Óvoda néven, akkor négy gyermekcsoporttal.
Az intézmény iránt nagy volt a szülők érdeklődése, így került sor
férőhelybővítésre 1984-ben, amikortól öt csoportos, 125 férőhelyes óvodaként működünk.
40 év hosszú idő, sok minden történt, sok minden változott. 1993. szeptember 24.-én vette fel óvodánk Szathmáry
Király Pálné Platthy Ida nevét. Nemcsak a nevünk változott,
a 2010-es árvíz után teljes felújításon esett át az épület és az
udvar, hogy korszerű, esztétikus környezetben tudjuk fogadni a gyerekeket. Az óvoda ideális környezetben, egy park közepére épült, így igazán irigylésre méltó az udvarunk. Persze
népszerűségünk nemcsak ennek köszönhető, mindig lelkes és
szakmailag magas színvonalat követelő csapat dolgozott és dolgozik ma is itt az óvodában.
Az eltelt évek alatt közel ötezer gyermeket köszönthettünk az
óvoda falai között. Külön öröm számunkra, hogy volt óvodásainkat már szülőként láthatjuk újra, akik gyermeküket bízzák
a gondjainkra.
Szerettük volna vendégül látni nyugdíjas kollégáinkat, régi
óvodásainkat, szülőket és együtt felidézni az elmúlt 40 év
emlékeit, történéseit. Sajnos ez a jelenlegi járványügyi helyzetben
nem volt megvalósítható, így zárt körben ünnepeltünk a gyerekekkel és az óvoda dolgozóival.
A feldíszített udvar és a fák között megbújó ugrálóvár

látványa, még ünnepélyesebbé tette az alkalmat. A jó hangulatról a
Csiribiri együttes és Andi-bandi bohóc gondoskodtak.
Az igazi meglepetés ebéd előtt érkezett, az ünnepi torta,
melyen Szarka Tamás polgármester úrral közösen gyújtottuk meg a
szülinapi gyertyákat. A nagycsoportosok versét követően közös buborékfújással, tortázással és pezsgőzéssel folytatódott az ünneplés.
Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még
sok ilyen szép napod! Kedves óvodánk!
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Kivitelezések, támogatások az elmúlt időszakban
Az önkormányzat híreiről Szarka Tamás polgármester tájékoztat
Október 20-án munkába állt városunk
új jegyzője, Dr. Bobkó Péter. A közel 15
éves közigazgatási tapasztalatával a tisztségéből adódó feladatok sem idegenek
előtte, mivel korábban is jegyzőként dolgozott. Elmondta, hogy munkája során
a mindenkor hatályos jogszabályoknak
és a lehető legmagasabb szintű szakmai
követelményeknek szeretne megfelelni,
amelynek eléréshez kollégái segítségét
és együttműködését kérte. Köszöntjük
Felsőzsolcán!

A város megbecsüli szépkorú
lakosait
Felsőzsolca
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatásban részesíti a 2020. október 1. napján felsőzsolcai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező lakosokat, akik 2020.
december 31-ig betöltik a 65. életévüket. A 10.000.-Ft/fő összegű támogatást
személyesen vagy meghatalmazással, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett vehették át a
kijelölt
időpontokban
október
21 - 27. között. A települési támogatás
kifizetésének
utolsó
határideje
2020. november 30. így amennyiben
valamilyen okból kifolyólag a kijelölt
időpontokban nem vették át a támogatást, november végéig még megtehetik
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
idejében. A pénz felvételéért jelentkező
saját személyi igazolványára és lakcímkártyájára szükség van az átvételkor. Idén
már több mint 1200 fő 65 éven felüli
lakos jogosult a támogatásra.

Gondoskodás egész évben
A lakosságról való gondoskodás nem
csak ilyenkor, de egész évben, az élet
különféle területein megvalósul, hiszen
a város kiemelt figyelmet fordít az idős
generációra. Ide tartoznak például a
szociális ellátás és segítségnyújtás, vagy
a civil szervezetek felkarolása, támogatása. Az önkormányzat a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató Központ útján számos
alapszolgáltatást biztosít. Ilyen a szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, vagy
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
De ide tartozik a települési és rendkívüli
települési támogatás, és a születési
támogatás is.

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók, akik a 2021/2022.
tanévtől
kezdődően
felsőoktatási
intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.
Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj összege 5.000,-Ft/hó. A pályázati kiírás, valamint a pályázattal kapcsolatos
további részletes információ a www.felsozsolca.hu, a www.emet.gov.hu oldalon
található, személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6-os szobában,
telefonon a 46/613-009-es telefonszámon kérhető.
A pályázat rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5. napja.

Fogyatékkal élő felsőzsolcai Bursa Hungarica FelsőoktaÚtfelújítási munkálatok
lakosaink részére is támoga- tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Október 19-én elkezdődött a Kacsa-köz
tást nyújtunk
A szintén 10.000,- Ft összegű támogatás iránti igények benyújtását személyesen, illetve postai úton 2020. október
31. napjáig tehették meg a Felsőzsolcai
Polgármesteri
Hivatalnak
címezve.
A jogosultsági valamint a támogatásban
való részvétel feltételeinek megfelelő
igénylők részére a kifizetés helyszínéről
és időpontjáról értesítést küldenek a
hivatal munkatársai.

Október hónapban meghirdetésre került
az ösztöndíjpályázat, melyre azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Valamint a 2020/2021. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel

gyalogos forgalmat biztosító szakaszának
és Liba-köz teljes hosszának felújítása.
Hamarosan sor kerül a két járda aszfaltozására is, a munka elvégzésének időtartamára az érintett útszakaszokat lezárjuk.
A munkálatok végzésének időtartama alatt kérem, hogy körültekintően,
fokozott elővigyázatossággal közlekedjenek az érintett útszakaszokon. Kérem
megértésüket, türelmüket, hiszen az
útfelújítással biztonságosabbá válik a
Kacsa-közben és a Liba-közben a gyalogosközlekedés.
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Tiszta Levegőért Program
Faültetés 2020. ősz
A tavasszal indított faültetési program
következő állomására 2020. november
14-én, szombaton 10 órakor az Árvízi
Emlékparknál kerül sor, amikor terveink
szerint 50 db fát ültetünk a város több
pontján. (a játszótér mellett megkezdett
fasor bővítése, a Családsegítő melletti
játszótér, a helyi óvodák és iskolák udvara, valamint a Kazinczy utcán pótlási
céllal). A program keretében az önkormányzati fenntartású intézmények is
igényelhetnek díszfát, díszcserjét, mely
igényeket a készlet erejéig áll módunkban támogatni. Ismét buzdítunk mindenkit arra, hogy a saját kertjében ültessen
legalább egy fát az ősz folyamán is.

Karácsonyi adománygyűjtés
Felsőzsolcán
A tavaly karácsony előtt szervezett program sikere folytán ebben az évben is meghirdetjük a karácsonyi adománygyűjtést
a lakosság körében. A gyűjtésre 2020.
november 15 - december 15. között kerül
sor. A lakosság felajánlásait a tartós élelmiszer (pl. liszt, cukor, olaj, tészta, konzerv, stb.) vonatkozásában az Unió Coop
Zrt. 405.sz. ABC-ben (Felsőzsolca, Bólyai
János utca 2.) elhelyezett gyűjtőponton
várjuk. A gyermek-és felnőtt használt,
de még jó állapotú ruházat, valamint

a használt, de még jó állapotú gyermekjátékok gyűjtése egész évben zajlik a
Családgondozó központban (Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz.). Bízunk az akció
sikerében, mely hagyományt teremt
városunkban.

Segítséget
nyújtunk
a
Covid-helyzet miatt önmaguk ellátásában segítségre
szorulók részére
Kérjük, hogy segítség iránti igényüket,
valamint amennyiben tudomásuk van - a
vírushelyzet kapcsán - olyan felsőzsolcai
lakosról, aki segítségnyújtásra szorulhat,
jelezzék a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 46/383-520-as telefonszámán. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a telefonos
regisztrációt követően kimennek a segítséget igénylőhöz, kitöltetnek vele egy
nyilatkozatot arról, hogy pontosan mire
van szüksége (pl. élelmiszervásárlás,
gyógyszerkiváltás). Fontos megjegyezni,
hogy a bevásárlás ellenértékét az ellátást
kérőnek kell vállalnia, a segítőnek a
bevásárlás, gyógyszerkiváltás előtt oda
kell adnia.
Arra kérünk mindenkit, hogy amen�nyiben tudják, családon belül, ismerősi
körben oldják meg a rászoruló családtagok ellátását, amennyiben erre nincs
lehetőség, akkor hívják a megadott
telefonszámot.

Megérkeztek az influenza
elleni védőoltások
Háziorvosaink tájékoztatása szerint
a védőoltások beadása csak előzetes
telefonos időpontkérés után, a megadott
időpontban történik a kialakult járványhelyzet miatt. Előjegyzést a 06-30/95942-22-es telefonszámon kérhetnek.
A hívásokat mindhárom körzet részére
fogadja és időpontot ad Papp Józsefné
Erzsike nyugdíjas ápolónő 8-16 óráig.
Kérjük, hogy az időpontra csak láztalan,
légúti vonatkozásban panasz és tünetmentes páciensek érkezzenek. Lehetőség szerint a ruházatot úgy válasszák
meg, hogy a felkar könnyen szabaddá
tehető legyen a gyorsabb, gördülékenyebb ellátás érdekében. Szintén időt
spórolhatnak, ha a családtagok együtt
mennek. Szájmaszk viselése kötelező!
Az oltások során egyéb jellegű ellátásra (gyógyszeríratás, beutalók kérése,
leletmegbeszélés) nincs mód! Ebben
az évben mindenki, aki kéri az oltást,
térítésmentesen kapja az oltóanyagot.
Az oltóanyag neve: 3Fluart.
Október hónapban egy új, automata
kézfertőtlenítő készülék is beszerzésre
került 50 ezer forint értékben az egészségházunk részére. Kérjük, belépéskor
használják!
Együttműködésüket köszönjük!

A FIZIKA CSODÁI
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ
2020. november 2-3., hétfő-kedd 8:00 – 18:00
Rendezvények Háza (Felsőzsolca, Sport u. 2.)

HIRDETÉS		 							
KEDVES ÜGYFELEINK!

KEDVENC KÖNYVEM!
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
KÖNYVBORÍTÓ TERVEZŐ
pályázatot hirdet a felsőzsolcai gyermekek részére
az alábbi kategóriában:

12. OLDAL

ROBERTO-TRANS KFT.

Autóbuszos személyszállítás mellett
már áruszállítással is állunk rendelkezésre!
Darus - billencs teherautóval vállalunk
homok, sóder, föld stb, és raklapos áruszállítást!

I.kategória: általános iskola alsó tagozatos tanuló
II. kategória: általános iskola felső tagozatos tanuló
III. kategória: középiskolai tanuló

A járványhelyzet alatt is várjuk megrendeléseiket.
Autóbuszainkat folyamatosan
ózongenerátorral fertótlenítjük.
Utazzanak velünk!

Tel.: 20/387-3399

Készíts új borítót a kedvenc könyvednek!
A könyvborítók bármilyen technikákkal készülhetnek:
rajz, festés, montázs, fotó, varrás….stb.
A munkákból KIÁLLÍTÁST rendezünk.
A legszebb alkotások készítői
könyvjutalomban részesülnek!

Az ünnepélyes díjátadásról és a kiállítás megnyitóról
a résztvevőket értesíteni fogjuk!

MI LEGYEN A BORÍTÓN?

-

szerző neve
könyv címe
illusztráció
ismertető a tartalomról, a véleményed
a szerzőről néhány érdekesség
a neved, iskolád neve, címe és osztályod

Az alkotások személyesen leadhatók a
Felsőzsolcai Közösség Ház és Városi Könyvtár könyvtárába,
az intézmény nyitvatartási ideje alatt 2020. november 20. 14:00 óráig.

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