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Címlapon
A Játékos Tudomány Egyesület ismeretterjesztő soroza-
tának vándorkiállításai voltak látogathatók városunkban.  
A tárlatokról szóló összefoglalónkat lapunk 6. oldalán olvas-
hatják. A címlapfotót Papp-Horváth Enikő készítette.
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Csendes főhajtással emlékeztek az 56-os forradalom áldozataira 
Rendhagyó megemlékezés volt az idei évben
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Köszöntés
Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves Halász Jánosnét  
köszöntötték születésnapja alkalmából. A jubileumi  
köszöntésen Szarka Tamás polgármester és Pásztor Erik  
alpolgármester Magyarország Kormánya és Felsőzsolca Város 
Önkormányzatának emléklapját is átadta az ünnepeltnek. 

Erzsike néni köszöntése szűk családi körben zajlott. 
A beszélgetés során elmondta, négy gyermekét férjével, becsü-
lettel és példamutatással, szeretetben nevelte. Mindennap-
jai csendesen telnek családja, unokái és dédunokái körében.

A magyar történelem emlék-
napja ez év októberében a 
szokottnál is csendesebben 
telt. Október 23-án, délelőtt, 
rendhagyó módon, csendes 
főhajtással emlékeztek a forra-
dalom áldozataira.

Bár a járványhelyzet miatt 
az 1956-os forradalom és  
szabadságharc 64. évfordu-
lóján elmaradt a megem-
lékezés, városunk vezetői, 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő asszony, valamint a 
helyi civilszervezetek képviselői  
elhelyezték koszorúikat a  
Kegyeleti Park 56-os kopjafá-
jánál. 

A Turul - emlékműhöz terve-
zett ünnepség és a hagyomá-
nyos „Turul futás” sem került 
megrendezésre, de a négy  
település polgármestere idén 
is közösen helyezett el koszo-
rút az emlékműnél.

Nemzettudatunknak fontos ré-
sze kell, hogy legyen hősi kato-
náink tisztelete, emlékük ápo-
lása. Nem múlhat el év úgy, 
hogy nem jövünk és koszo-
rúzunk, ezzel is tisztelegve 56 
hősei előtt. Fontos, hogy ezt 
átadjuk az utánunk következő 
generációnak – fogalmazott 
Szarka Tamás polgármester.

Idén nem lesznek adventi  
programok 
Ebben az évben másként ünnepel a város

Bár korábban is mérsékelt tervekkel készült a városvezetés az 
adventi ünnepekre, most a veszélyhelyzetre való tekintettel, 
a kormányzati bejelentéseket is figyelembe véve, az idei év-
ben elmarad Felsőzsolca adventi programsorozata az Adventi  
Forgatag és adventi vásár. 

A Hősök terén, minden este felgyúlnak az adventi fények, az 
utak a tavalyihoz hasonlóan kivilágítást kapnak, és a városhá-
zát is fények díszítik. A tavaly megkedvelt fényháló, és szarva-
sok mellett - amik egy új taggal bővültek - idén a platán fát is  
fényfüzér díszíti. 

Szintén újdonság, hogy a körforgalom közepébe 
egy hóember költözött, a város karácsonyfájára 300  
méternyi új fényfüzér került, és az új adventi koszorú nem 
csak a négy vasárnap alkalmával, hanem a hétköznapokon is 
a Hősök tere dísze lett, különlegessé és teljessé téve ezzel a 
dekorációt.



Hosszú idő után biztonságos a  
Kacsa köz és Liba köz 
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Megszépült a Felsőzsolcai Egészségház gyermekorvosi rende-
lőjének váróterme Felsőzsolca Város Önkormányzatának és  
az Ecsetre fel a Gyermekekért közös összefogásának köszönhe-
tően. 

Mannheim Viktória, az Ecsetre fel a Gyermekekért  
önkéntes kampány elindítója, 2011 óta végzi óvodák és bölcső-
dék mellett gyermekintézmények, gyermek szakrendelők és 
gyermekkórházak falainak, kórtermeinek dekorációs falfestését.

A váróterem barátságosabbá tétele egy az önkormányzat által 
nyert pályázatból valósult meg. Az önkéntesek munkáját tiszta-
sági festés előzte meg, melyet a Felsőzsolcai GAMESZ munkatár-
sai végezetek, a rajzokat Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvos vá-
lasztotta.  A közös munka eredményeként egy igazán mesés hely 
fogadja a gyermekorvosi rendelőbe érkező gyermekeket.

Felsőzsolca Város Önkormányzata 
karácsonyi adománygyűjtést szervez 
a városban élő rászoruló családok 
részére.
Szeretettel várjuk tartós élelmiszer 
felajánlásaikat december 15. napjáig, 
azaz Unió Coop Zrt. 405.sz. ABC-ben 
elhelyezett gyűjtőponton.
Csatlakozzon Ön is adománygyűj-
tésünkhöz, segítsünk közösen a 
rászoruló családoknak!

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Karácsonyi 
adománygyűjtés

Befejeződtek a felújítási munkálatok, így újra használhatják a 
közlekedők az új burkolatot kapott Kacsa-közt és Liba-közt.
A fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan megújul a Bocskai 
utca, valamint a Kavicsbánya utca egy szakaszának burkolata is. 

A hivatalos átadásra ezen útszakaszok elkészülését követően 
kerül sor. Ezekkel az újabb fejlesztésekkel minden érintettnek 
felértékelődik ingatlana, valamint nő az életminőség és a köz-
lekedésbiztonság a sármentes, egyenletes utakon, amivel újra 
nagyot lépünk előre – tájékoztatott a polgármester.

Mesés képek a váróterem falain 
Vidám, biztonságos környezet várja a kicsiket
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Vízügyi sajtótájékoztató Felsőzsolcán 
Láng István tartott tájékoztatót 

Az október hónapban levonuló  
Sajó-Hernád-Bódva árhullámról  
tartott sajtótájékoztatót az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság Felsőzsolcán.

A védművekért felelős Önkormány-
zatok és a Vízügyi Igazgatóság sikere-
sen kezelték a most levonuló árvizet. 
Láng István, az Országos Műszaki Törzs  
vezetője elmondta, bár a 2020-ra  
tervezett 10 éves árvízi megemléke-
zés a pandémia miatt elmaradt, a víz-
rendszer maga emlékeztette a vízügyi  
ágazatot 2010-re.

A következő évtizedben a fejlesztések 
fókuszába a nagyvízi meder megfelelő 

kezelése kerül, hogy a levonuló árvizek 
helye biztosított legyen, az árvízszin-
tek növekedése megálljon.

A Sajó-Hernád völgy, beleértve a  
Tisza befogadó szakaszát, mintaterü-
lete lesz a nagyvízi meder új típusú 
kezelésének. 

Olyan fejlesztéseket kívánnak  
tudományos alapokon megvalósítani, 
amely az árvizek biztonságos leveze-
tése mellett növeli a táj vonzerejét, 
élhetőségét, természetvédelmi érté-
keit – hangzott el az árvízi védekezés 
értékeléséről szóló sajtótájékoztatón.

Köszöntötték a szociális ágazat dolgozóit 
Együtt dolgozunk a városért 

A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntötték a Felsőzsol-
cai Szociális Szolgáltató Központ munkatársait november 13. 
napján. 

Szarka Tamás polgármester köszönetét és megbecsülését  
fejezte ki áldozatos munkájukért, és mert a koronavírus-jár-
vány idején is folyamatosan kapcsolatban voltak és vannak a 
gondozottjaikkal. 

A köszöntő után egy-egy szál virággal ismerte el a dolgozók 
önfeláldozó munkáját, amiért meggyőződésük erejével nap, 
mint nap a rászorulók segítésén fáradoznak.

Kertészünnep és Bolgár - Magyar 
Barátság Napja 
Idén is megrendezésre került Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata szervezésében a bolgár kertészünnep, mely alkal-
mából közel száz rózsatő került elültetésre a Bárczay - kastély elő-
kertjében található Kertész emlékmű köré és közvetlen közelébe. 

A koszorúzással egybekötött rendezvényen részt vett Var-
ga Szimeon, Bolgár Nemzetiségi Szószóló, aki a Bolgár - Ma-
gyar Barátság Napja alkalmából elismerően nyilatkozott a 
Felsőzsolcán tapasztalt együttműködésről, aminek újabb bizonyí-
téka a közös munkával kialakított rózsakert. A rózsakertet orto-
dox szertartás szerint prot. Tatárka Kirill szentelte meg, aki ava-
tó beszédében kiemelte: az ember ősidők óta vágyik a szépre. 

Városunkban is őrtűz gyúlt a 
Székely Autonómia napján 

Az ország több településéhez hasonlóan Felsőzsolcán is  
fellobbantak a szolidaritás lángjai. A képviselő-testület tag-
jai október 25-én, a sportpályán gyújtották meg az össze-
tartozást jelképező őrtüzet a székely önrendelkezésért.

A járványügyi intézkedésekre való tekintettel ugyan szűk 
körben zajlott a szolidaritási rendezvény, fontosságát mégis 
kihangsúlyozták, mivel csak néhány hét maradt arra, hogy 
kellő számú aláírás gyűljön össze ahhoz, hogy az Európai 
Unió napirendjére kerüljön az autonómia kérdése.
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Beszélgetés a fejlődésről, újító szemléletekről
Interjú Dr. Pásztor Tünde képviselővel
Az utóbbi időszak történései mindenki számára új nehézsége-
ket jelentettek. Ön jogász, képviselő, és aktívan részt vesz a 
város életében, miközben édesanya is. Hogyan élte, éli meg 
mindezt?

Az idei év eseményei rávilágítottak arra, hogy mennyire töré-
keny az a burok, amelyet kialakítottunk magunk körül, és ame-
lyet biztonságosnak éreztünk. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, 
amit 2010-ben az árvíz idején éltünk át. Most nem egyik napról 
a másikra, hanem hónapok alatt jutottunk el a bizonytalanság-
nak egy olyan szintjére, amely jelentős hatással van a minden-
napjainkra és a hosszú távú következményei még ismeretlenek. 
Ezek az események is bizonyítják, hogy alapvető szemlélet-
váltásra van szükség, és nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a  
közösség érdekeire és a jövő generációinak fennmaradására.

Önkéntesként gyakran közreműködött az idősebb korosztály 
ellátásában, segítésében. Mit tapasztalt ezekben a hónapok-
ban?

A ránk zúduló nehézségek pozitív eredménye megmutatta ezt 
a példátlan összefogást, és segített felismerni, hogy a közösség 
ereje tudja megoldani a felmerülő problémákat. Képviselőtár-
saimmal és más önkéntesekkel együtt magam is részt vettem 
tavasszal az idősek ellátásában, a lakosság tájékoztatásának  
biztosításában, illetve a 70 év felettiek C-vitaminnal történő el-
látásában. 

Amellett, hogy családanya, ön elkötelezett környezetvédő is. 
Miként érlelődött meg önben a természetvédelem fontossá-
ga? 

Kétgyermekes anyaként számomra mindig is elsődleges szem-
pont a gyermekeimről való gondoskodás, a jövőjük megalapo-
zása, a boldog gyermekkor megteremtése volt. Az elmúlt évek-
ben azonban egyre gyakrabban foglalkoztatott a gondolat, hogy 
ezek az erőfeszítések önmagukban már nem elegendőek, hiszen 
egy élhető jövő elérése nemcsak a család erőfeszítésein múlik, 
hanem olyan külső tényezőkön, melyekre nem feltétlenül van 
ráhatásunk. 

Egyre inkább megfogalmazódott az az igény, hogy a döntése-
ink meghozatala során ne kizárólag az egyéni érdekek számít-
sanak, hanem olyan szempontok is, amelyek középpontjában a 
fenntartható jövő áll. Ez a belső indíttatás vezetett ahhoz, hogy 
képviselőként is ilyen aktívan vegyek részt a helyi közösség éle-
tében.

Számos helyi eseményt koordinál, természetvédelemmel 
kapcsolatos programokat szervez. Mesélne nekünk egy kicsit 
minderről? 

Képviselői munkám egyik alappillére a környezetvédelem, mely-
nek során olyan programok kidolgozásában veszek részt, ame-
lyek helyi szinten előtérbe helyezik a környezetünk megóvását. 
A cél, hogy hosszú távon megoldást találjunk olyan problémák-
ra, mint a hulladékkezelés, az illegális hulladéklerakás felszámo-
lása, a szennyvízkezelés, a levegőtisztaság-védelem, valamint, 
hogy felkészítsük a következő generációt a várható nehézségekre. 

A programok kidolgozása mellett aktívan részt veszek a váro-
si faültetési program lebonyolításában, emellett az elmúlt egy 
évben négy szemétszedési akció szervezését és végrehajtását 
vállaltam civil segítőimmel.

A másik preferált terület a hátrányos helyzetűek támogatása, 
melynek érdekében adománygyűjtéseket szervezünk és bonyo-
lítunk le helyi szinten. Emellett az ügyvédi munkámban szerzett 
tapasztalataimat jól tudom hasznosítani más fontos ügyek-
ben is, ezzel segítve az önkormányzat és a képviselő-testület  
munkáját.

A rengeteg munka és a család mellett mi az, ami kikapcsolja, 
amiben kiteljesedik? Mi az, amit fontosnak tart?
 
A mindennapjaimat meghatározza a sport szeretete, ami na-
gyon fontos a napi stressz levezetésében és az egészség megőr-
zésében is. Ezúton is mindenkit arra buzdítok, hogy ne hagyja ki 
az életéből azt a csodálatos érzést, amelyet a rendszeres spor-
tolás és az azzal elérhető eredmények jelentenek. Soha nem 
késő elkezdeni vagy újrakezdeni! 

Régi tervem volt visszatérni az iskolapadba, ezért szeptember-
ben a Miskolci Egyetem hallgatójaként elkezdtem egy két féléves 
szakjogászi képzést. Fontos számomra a folyamatos fejlődés, az 
újító szemlélet, valamint az alkalmazkodás a változásokhoz.



A HÓNAPBAN TÖRTÉNT       6. OLDAL 

Az elmúlt hónapban a Játékos tudomány tár-
lat keretein belül egy ismeretterjesztő soro-
zattal, a fizika csodáival, valamint a biológia 
témakörében, az emberi test működésével 
ismerkedhettek meg a felsőzsolcai gyerekek és 
felnőttek a Rendezvények Házában, természe-
tesen a járványügyi óvintézkedések betartása 
mellett. Egy pályázati projektnek köszönhető-
en két-két napig ingyenesen látogathatták a 
kiállításokat.

Napközben elsősorban óvodás, iskolás cso-
portokat vártunk, este hatig pedig bárki, csa-
ládosan vagy egyénileg is megtekinthette a 
tárlatokat előzetes regisztrációt követően – 
mondta Szarka Tamás polgármester, aki sze-
rint a jelen helyzetben, a lehető legnagyobb az 
aktualitása a szervezetünk működéséről szóló 
kiállításnak.
Felkeltette a diákok figyelmét a Fizika csodái 
interaktív kiállítás és játszóház
A Játékos Tudomány Egyesület egyedi ter-
vezésű, fizikai jelenségeket bemutató  
eszközökkel rendezte be az épület küzdőterét. 
Számtalan érdekesség, látványos megjelenés 
várta a látogatókat. 

A nagy érdeklődéssel fogadott kiállításon  
kipróbálhattak különböző ügyességi játékokat, 
ördöglakatokat, logikai játékokat is. A vándor-
tárlaton ötven fizikai demonstrációs eszközt 
és otthon is elvégezhető kísérletek mutattak 
be – mesélte Gyenes János, a kiállítás megál-
modója. Az alsó tagozatos tanulók esetében a 
játékra helyezték a hangsúlyt, a felső tagoza-
tosok a fizikai jelenségek magyarázatának is 
utánanézhettek. 
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett
Csákiné Tóth Ildikó, a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola matematika tanára 
elmondta, a diákoknak nagyon tetszett az 
esemény, az, hogy mindent kipróbálhat-
tak és saját kezükkel tapasztalhatták meg a  
fizikai kísérleteket. Véleménye szerint, ha  
figyelemmel olvasták a leírásokat, akkor a 
későbbiekben, az életben is hasznosíthatják 
majd az itt megszerzett tudást. 
A „Testünk a csoda” - interaktív kiállítás köz-
ponti témája az emberi szervezet
Az emberi testről, szervezetünk mű-
ködéséről tudhattak meg érdekes  
információkat azok, akik ellátogattak a 

kiállításra. Felsőzsolca Város Önkormányzata 
abból a meggondolásból hozta el a tárlatot, 
hogy az óvodások, általános iskolások, közép-
iskolások biológia tanítását, biológia ismerete-
it ezzel is bővítse, fejlessze. Többek között az 
izmok működését is megtekinthették a gyere-
kek. Az utazó kiállítás anyagát a szervezők úgy 
rendezték be, hogy az olvasni még nem tudó 
óvodások is értsék az emberi test működését. 

Az interaktív kiállítás a kisebb és a nagyobb 
gyerekeknek is szolgál új információkkal. Kár-
bin Andrea, tárlatvezető azt mondta, a kiállí-
tásra érkezők nagyon sok új információhoz jut-
hattak a nyolc állomást végigjárva. Hozzátette, 
akik az iskolában tanultak ezekről a dolgokról, 
azoknak rögzíti a tudását, akik pedig nem tud-
ták ezeket a dolgokat, azok új tapasztalatok-
kal, élményekkel lettek gazdagabbak.
Óvodások ismerkedtek az emberi testtel 
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda cso-
portjai is részt vettek a kiállításon. Az óvoda-
pedagógusok szerint, nagyon fontos, hogy já-
tékos formában ismerkednek meg a gyerekek 
az emberi testtel. Az óvodában már meséltek 
a kicsiknek a szervezet működéséről, a kiállí-
táson azonban kipróbálhatták, megnézhették 
azt, amit az óvodában nem tudnak ennyire 
színesen szemléltetni.
Segíti az oktatást
A pedagógusok szívesen hozták el az osztályo-
kat. A biológia tanárok elmondták, az inter-
aktív kiállítás nagyban hozzájárul a tananyag 
megértéséhez. 
A tárlaton kiállított szerkezeteket a gyerekek 
irányíthatták is, megnézhették, hogyan jut az 
elfogyasztott táplálék az emésztőrendszerbe, 
hogyan pumpál a szív, vagy hogyan hat az  
adrenalin a szervezetre.

Interaktív kiállítások a Rendezvények Házában 
Játszva tanuló generáció 

Kis liba nagy liba, Márton-nap az Oviba!
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető írása

Óvodánkban hagyományainkhoz hűen 
idén is megrendezésre került a Már-
ton-nap. Mindenki lelkesen készült, 
kicsik és nagyok egyaránt élvezték 
ennek a hétnek a meghitt, családias 
hangulatát. Változatos zenei, irodalmi, 
vizuális, mozgásos és néphagyományo-
kat követő tevékenységekkel próbáltuk 
elősegíteni a Márton-napi szokások, 
néphagyományok megismerését.

Libát és lámpást készítettünk, Püs-
pöknek öltöztünk, libazsíros kenyeret 
ettünk, körjátékoztunk, mondókákat, 
verseket tanultunk.Márton legendá-
ját a nagycsoportban el is játszottuk.  

A kicsik is kivették részüket a munká-
ból, pici kezeikkel erősen koncentrál-
va készítették el első ovis libájukat.
Köszönjük a szülőknek, akik segítették 
munkánkat, és kivették részüket a ké-
szülődésből, a gyermekekkel közö-
sen, otthon elkészített lámpásokkal!  
 
Ezek varázsolták igazán különlegessé 
óvodánkat, gyönyörű díszei lettek az 
aulának és az ablakoknak. A közösen 
átélt élmények és tapasztalatok igazán 
meghitté tették ezt a hetet. 

Köszönjük, hogy Velünk voltatok és kö-
szönjük, hogy mi Veletek lehettünk!



Játékos Halloween
Halloween-partyn vettek részt a gyere-
kek a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban. A résztvevők rémisztő 
jelmezekben érkeztek. Voltak itt boszor-
kányok, csontvázak, tündérek, denevé-
rek, fekete macskák, ördögök, szellemek, 
ijesztő csodalények. A rendezvény kere-
tein belül a résztvevők megismerkedhet-
tek a Halloween eredetével, és a hozzá 
kapcsolódó hiedelmekkel.  Megtudták, 
hogy miért is öltöznek be ijesztő és ré-
misztő szörnyekké ilyenkor az emberek. A 
délelőtt során a töklámpás történetével 
is megismerkedtek gyerekek, mely hosz-
szú évszázadok óta a Halloween jelképe. 
Ezt követően csapatokat alkottak, csapat-
neveket találtak ki maguknak, majd meg-
kezdődtek az izgalmas játékok. Cukorká-
kat, csokikat gyűjtöttek, népi játékokon 
próbálták ki ügyességüket, leleményes-
ségüket. Apró kis kezek vágtak, ragasz-
tottak, hajtogattak. Készültek szőrös lábú 
pókok, denevérek, apró cukorkáknak való 
tökdobozkák. Élményekkel teli, vidám dé-
lelőttöt tölthettek együtt.
Márton-napi mesélős, kézműves foglalkozás
Az ősz és a tél határvonalán lévő Márton 
napot, mesélős, kézműveskedős délután-
nal tették emlékezetessé. A Tours városá-
nak püspökeként kolostort, szerzetesrendet 

alapító „Könyörületes Szent” alakját, a 
róla szóló legendák mesélésével idézték 
fel, majd a gyerekek színezők segítségével 
adták vissza Szent Márton élettörténetét 
a koldusnak ajándékozott kettévágott kö-
penytől kezdve a püspöki szék elfoglalá-
sáig.

Mivel a legendának hála a szent püspök 
alakja összeforrt a libákkal, így természe-
tesen libákat is készítettek papírból és 
tollpelyhekből. Amíg az ügyes kezek dol-
goztak, magyar népszokásokról beszélgettek. 

Minden gyerek ismerte, az „Aki Már-
ton-napon libát nem eszik, egész éven át 
éhezik” mondást, és mire a libák nyakára 
felkerült a szalag, már azt is tudták, hogy 
Márton napja (november 11.) határvonal 
ősz és a tél között, hiszen ekkor zárult le 
a gazdasági év, az emberek pedig haza-
tértek miután az állatokat a téli szállás-
helyekre terelték.  A foglalkozás diafilm 
vetítéssel zárult. La Fontaine örök klasszi-
kusának, A tücsök és a hangya meséjének 
tanulságos üzenetét, és a saját készítésű  
libákat vitték magukkal haza a gyerekek.

Őszi kézműves foglalkozások gyerekeknek
Gyermekprogramoknak adott otthont a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
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Humán szolgáltatások fejlesztése
Roma hagyományőrzés városunkban

Az elmúlt hónapban négyalkalmas  
rendezvénysorozat valósult meg roma 
hagyományőrzés témakörben, a Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a miskolci járásban - 
című pályázat kapcsán. 

A programsorozat célja az volt, hogy 
a nagy múlttal rendelkező és egyre 
inkább feledésbe merülő roma hagyo-
mányokat a fiatalabb generáció részé-
re bemutassák, felelevenítsék. 

A program keretein belül bemutatko-
zott a helyi hegedűkészítő, Hankó Zol-
tán, aki a már elkészült, illetve készülő 

hegedűit mutatta be, majd elmagya-
rázta a hegedűkészítés fortélyait, és 
rögtönzött zenés bemutatót tartott. 

A program elemei között szerepelt a 
roma kultúrában nagy helyet foglaló 
kosárfonás, ismertető a roma nyelvből, 
valamint a hagyományos roma ételek 
elkészítése, mint a vakaró és „cigány 
lecsó”. 

A rendezvény nagy sikert aratott, mind 
a fiatal, mind az idősebbek körében, a 
résztvevők méltán lehettek büszkék a 
roma kultúrájukra, hagyományaikra.
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Dr. Bobkó Péter jegyző
Önkormányzatunk egy energikus szakemberrel lett gazdagabb

Tősgyökeres Miskolc-görömbölyi vagyok,  
jelenleg is itt élek feleségemmel és két  
kisiskolás korú gyermekemmel. Korán elke-
rültem otthonról, az általános iskolai tanul-
mányimat követően az esztergomi Temesvári 
Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem, 
aminek köszönhetően önállóságot és örökre 
szóló barátságokat szereztem.

A jogi diplomámat a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán  
szereztem. A központi Nemzeti Adó-és Vám-
hivatalnál helyezkedtem el hatósági ügyin-
tézőként, ahol Bálint fiam megszületéséig 
dolgoztam. Generációmmal ellentétben én 
nem Budapestet, hanem Miskolcot válasz-
tottam és itt keresem a boldogulásomat, 
amelyet azóta sem bántam meg. Több, mint 
nyolc éven keresztül a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat Közgyűlési elnökei  
mellett dolgoztam jogászként. Ezen idő alatt 
volt lehetőségem a megye civil szervezeteivel, 
a lengyel, a német, a roma, a ruszin és a szlo-
vák nemzetiség ügyeivel, a határon átnyúló 
kapcsolatok kiépítésével foglalkozni.

Részt vettem a Via Carpatia EGTC létrehozá-
sában, amely több millió eurós Európai Uniós 
forrás pályázati úton történő kiírásában, lebo-
nyolításában vesz részt a Kis Projekt Alapon 
keresztül. Jegyzői tapasztalataimat Tiszacsege 
Város Önkormányzatánál szereztem meg, 
ahol időközi választás lebonyolítását is irányí-
tottam. Felsőzsolcán Polgármester úr előzetes 
bizalmának köszönhetően egy hónapja látha-
tom el jegyzői tisztségemből fakadó feladata-
imat. Ezen rövid idő ellenére is kijelenhetem, 
hogy egy konstruktív, együttműködő, számos 
megvalósítandó kezdeményezéssel rendelke-
ző, Felsőzsolca felemelkedéséért és fejlődésé-
ért tenni akaró képviselő-testülettel ismerked-
hettem meg. 

Az önkormányzat hivatala, intézményei, 
gazdasági társaságai részéréről példaértékű 
szakmai munkát tapasztalatok, amely a város 
felemelkedéséhez nélkülözhetetlen. Itt ragad-
nám meg az alkalmat, hogy megköszönjem 
mindenkinek a hozzáállását és maradéktalan 
segítőkészségét, ahogyan befogadtak és a 
minden napi munkámat segítik. 

Ahogyan álláspályázatomban is írtam, a jegy-
zői megbízatásom ellátása során a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak és a lehető legma-
gasabb színtű szakmai követelményeknek 
szeretnék megfelelni, amelynek megvalósítá-

sához - a több, mint tizenöt éves közigazga-
tásban eltöltött tapasztalataim alapján - nél-
külözhetetlen egy kiválóan működő, lojális, 
emberséges légkörű hivatal, aminek kialakítá-
sát elsődleges feladatomnak tekintem. Büsz-
keséggel tölt el, hogy a görögkatolikus egyház 
által alapított Bacsinszky András Alapítvány 
kuratóriumában, és a Görömbölyi Kulturális 
Egyesület vezetőségében is tagságot kaptam.

Bízom benne, hogy a belém vetett bizalom-
mal és szakami munkámmal hozzájárulok 
minden felsőzsolcai lakos boldoguláshoz!

Az idősek védelmében  
bevezették a vásárlási idősávot
Az idősek védelmében november 24. napjától a 65.  
életévüket betöltött személyek az üzletek nyitvatartási  
ideje alatt bármikor vásárolhatnak, de hétfőtől péntekig  
9 és 11 óra között, hétvégén 8 és 10 óra között - az ott 
dolgozók kivételével - kizárólag ők tartózkodhatnak a 
boltokban (élelmiszerüzlet, drogéria, gyógyszertár).

Rendkívüli szünet a Krisztina 
Óvodában
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephe-
lyén, a Krisztina Óvoda Napraforgó, Tulipán, Százszorszép és Mar-
garéta csoportjaiban rendelt el november 25-től december 4-ig 
rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal. A gyermekek étkeztetésé-
nek igénybevételére vonatkozó jelzéseket az óvoda elérhetőségein 
várják. Telefonon: Mag Zsolt Sándorné 06-30/524-52-79, óvoda 
06-46/383-043, E-mail:feovoda@gmail.com
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Készítsük fel immunrendszerünket az influenzás, 
vírusos időszakra!

Megérkezett a hideg, nyirkos időjárás, ami 
a vírusok terjedésének is kedvez, ráadásul 
a koronavírus-járvány is befolyásolja éle-
tünket. A betegségek elkerülése, illetve 
legyőzése érdekében nem árt immunrend-
szerünket felkészíteni a megpróbáltatá-
sokra. Erről a témáról sokat hallhattunk az 
utóbbi időben, ezért összefoglalunk most  
néhány hasznos információt. 

A nyári hónapoknak köszönhetően szerve-
zetünk tele volt vitaminokkal. Mivel csak a 
zsírban oldódó vitaminokat raktározza el a 
szervezet, ezek a D-, E-, K-, A-vitaminok, így 
vannak olyan vitaminok, amiket napról nap-
ra pótolnunk kell. Immunrendszerünk erősí-
téséhez elengedhetetlen a D-vitamin, amit a 
nap sugaraiból nyerünk ki. Mivel ősszel és té-
len egyre kevesebb napfény éri testünket, ezt 
a vitamint mesterségesen pótolni kell. Másik 
ilyen immunerősítő lehet a C-vitamin, ez saj-
nos nem raktározódik el, így szintén naponta 
be kell vinnünk a szervezetünkbe.

Minden gyógyszertárban kapható olyan ké-
szítmény, amelyben, egy tablettában össze 
van állítva a megfelelő napi adag C-vitamin 
és D-vitamin és még ehhez a cink, mely olyan 
nyomelem, ami az immunrendszerünket erő-
síti. Vannak közöttünk, akik ellenzik a túlzott 
és fölösleges gyógyszerfogyasztást, de ilyen-
kor ősszel érdemes szedni ezeket a gyógy-
szerkészítményeket, hiszen minden embernél 
fontos lehet ez az átállás.

Jönnek a téli hónapok, és velük együtt a 
megfázásos és influenzás időszak is, nem is  
beszélve a koronavírusról. Ezért is fontos, 
hogy mindezekkel szemben az ellenálló  

képességünk erős legyen. Érdemes tudni, 
hogy nemcsak gyógyszerekkel készíthetjük fel 
az immunrendszerünket a vírusos időszakra. 

Vannak olyan természetes készítmények, 
amelyekben szintén benne vannak az immu-
nerősítő anyagok, mint például a tokaji aszú 
sűrítményben, vagy a szőlőmagőrleményben, 
amit szinte gyógyszerként is lehetne használ-
ni.

Fontos, hogy immunrendszerünk sebezhe-
tőbbé válhat antibiotikum-kúra után, mivel 
az antibiotikum megöli a bélben található 
hasznos baktériumokat is, és ezeket a kúra 
végén pótolni kell, méghozzá különféle probi-
otikumokkal, hogy helyreálljon immunrend-
szerünk egészsége.

Nagyon érdekes, hogy például a jókedv, a ne-
vetés, az optimizmus, a társalgás, a mozgás 
és a megfelelő kikapcsolódás is jó hatással 
van az immunrendszerünkre. A karácsonyhoz 
közeledve, az elcsendesedés időszakában se 
feledkezzünk meg tehát a jókedvről, fogyasz-
szunk sok zöldséget, gyümölcsöt, hogy egész-
ségesen, szeretteink körében tölthessük az 
ünnepeket!

Irigykedve nézegettük a napsütötte, 
békés felvételeket, melyek az őszi 
munkálatokat örökítették meg. „Az 
elmúlt időszak során kezdték el kol-
légáim a nagyobb tereken, parkokban 
a falevelek összegyűjtését. Nyilván ez 
nem egyszeri alkalom, hanem hete-
kig tartó munkát ad a dolgozóinknak.

Azokon a területeken, ahol kezelé-
sünkben vannak a zöldfelületek, ezt 
folyamatosan végezzük.” mondta Ko-
vácsné Behina Dorottya, a Felsőzsol-
cai GAMESZ megbízott igazgatója.Az 
igazgató felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy bizony a lakosságnak is van kö-
telezettsége az őszi nagytakarítás 
idején, hiszen nemcsak saját portáju-
kon, de a házuk előtti területen is az 
ő feladatuk összeseperni a lehullott, 

elszáradt faleveleket. Nemcsak szé-
pészeti okok miatt, de a nedves fale-
vél balesetveszélyes is a közlekedők 
számára.

„Elkezdtük az őszi virágültetést is, 
mely során a Hősök terén, a körfor-
galomba, a Kegyeleti Parkba és a Pol-
gármesteri Hivatal elé beültetésre ke-
rültek az új virágok, növények szebbé 
téve városunkat. Közreműködtünk a 
Bolgár emlékmű körüli rózsakert ki-
alakításában és a rózsák beültetésé-
ben is” – folytatta az igazgató.

Van, ami azonnal virágba borítja a 
várost, mások majd tavasszal lepnek 
meg bennünket tarka pompájukkal, 
de előtte jön még a véget nem érő 
takarítás.

Ősz a városban 
Ültetés és takarítás



Meghosszabbított veszélyhelyzet, újabb védelmi intézkedések bevezetése 
Az önkormányzat híreiről Szarka Tamás polgármester tájékoztat

Ahogyan azt már a járványügyi intéz-
kedésekről szóló Polgármesteri közle-
ményben is olvashatták, a veszélyhely-
zet meghosszabbításával újabb védelmi  
intézkedések bevezetése került elrende-
lésre, mely óvintézkedéseknek megfele-
lően,  november 11-től minden közösségi 
rendezvényünk felfüggesztésre került. 

Nyitva tartás - változások  
intézményeink ügyfélfoga-
dási rendjében
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban 
2020. november 5. napjától visszavoná-
sig szünetel az ügyfelek személyes foga-
dása. 
Haláleset anyakönyvezése ügyében  
előzetes telefonos egyeztetést követő-
en, ez idő alatt is fogadjuk az ügyfeleket. 
Érdeklődni a 06 46/613-005, 06 70/455-
5265-ös telefonszámokon lehet. 

Kérünk mindenkit, hogy kizárólag 
halaszthatatlan esetben keresse sze-
mélyesen munkatársainkat az alábbi  
telefonszámokon telefonos egyeztetést 
követően:
Adóügyintézés: 46/613-017, Szociális 
ügyintézés: 46/613-009, 46/613-010
Kereskedelmi tevékenységgel (működé-
si engedély, telepengedély) kapcsolatos 
ügyintézés: 46/613-010, Hagyatéki ügy-
intézés: 46/613-010, Pénzügy: 46/613-
016, Közterülethasználat, településképi 
bejelentés, tulajdonosi, kezelői hozzájá-
rulás kiadásával kapcsolatos ügyintézés: 
46/613-008, Anyakönyvi ügyintézés: 
46/613-005, Népességnyilvántartás, 
lakcímigazolási ügyintézés: 46/613-010,  
Lakossági bejelentések: 46/613-010. 
E-mail: info@felsozsolcaph.hu
Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 
20. 

Továbbra is kérjük tisztelt ügyfeleinket, 
hogy ügyeiket lehetőség szerint elektro-
nikus, telefonos, illetve postai úton intéz-
zék a fenti elérhetőségeinken.

A városi fenntartású kulturális intézmé-
nyek, így a Felsőzsolcai Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár egy hónapig nem fo-
gadhat látogatókat.

A Rendezvények Házában az egyesületek, 
klubok edzései folytatódhatnak, ameny-
nyiben versenyszerű a sportolásuk célja. 
A műfüves és center pálya használata a 
fentiek kivételével tilos. A sportmérkőzé-
seket zárt kapuk mögött kell megtartani. 
A kültéri edzőpark és futópálya haszná-
lata egyénileg megengedett. Elsődleges 
lakosaink egészségének védelme, így 
kérünk mindenkit, hogy a sportolási le-
hetőségek igénybevételénél fokozott fi-
gyelmet fordítsanak egymásra.

A Felsőzsolcán működő bölcsődék és 
óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos 
rendben működnek, és fogadják a gyer-
mekeket, a Krisztina óvoda négy csoport-
jának kivételével. A szülők, családok tájé-
koztatása folyamatos, az új információk 
a facebook zárt csoportjaiban is megosz-
tásra kerülnek. Az óvodapedagógusok 
„online nevelést” is végeznek, tartják a 
kapcsolatot azokkal a családokkal, akik 
személyesen nincsenek jelen az óvodá-
ban. Gyermekeink biztonsága érdekében 
a legfontosabb, hogy csak egészséges 
gyermekek és munkavállalók menjenek 
az intézményekbe.

Az önkormányzat szigorúan 
betartatja saját intézmény-
rendszerében az óvintézke-
déseket
Épületeinkben rendszeresen végzünk 
ózongenerátorral történő fertőtlenítést. 
Itt szeretném megköszönni a Leskó Car-
nak, az egészségházunkban ingyenesen 
végzett ózonos fertőtlenítést.

Kijárási tilalom lépett életbe este 8 óra 
és reggel 5 óra között, mely tilalom alóli 
mentességhez szükséges munkavégzés-
ről szóló igazolás letölthető weboldalun-
kon: www.felsozsolca.hu.

Felsőzsolcán nem, de a 10.000 fő feletti 
lakosságszámú települések egyes közte-
rületein is kötelező a maszk használat. 

A maszkviseléssel és távolságtartással 
kapcsolatosan eddig bevezetett szabá-
lyok továbbra is érvényesek.

Tilos a közterületeken történő gyüleke-
zés, csoportosulás is. A magán és családi 
rendezvényeken résztvevők száma nem 
haladhatja meg a 10 főt, a vallási közös-
ségek szertartásai a vallási közösség dön-
tése szerint tarthatóak meg. 
 
Megújult a Szociális Szolgálta-
tó Központ (Családgondozó) 
mögötti játszótér
A meglévő elemek cseréje mellett új ele-
mekkel is bővült régi játszóterünk az el-
múlt hónapban. Nagy örömömre, végre 
ezt a játszóteret is biztonsággal használ-
hatják a felsőzsolcai gyerekek. 

Elmarad a közmeghallgatás

A 2020. december 2. napjára tervezett 
közmeghallgatás a veszélyhelyzetre való 
tekintettel elmarad.

A helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői kérdéseik és ja-
vaslataik megtételére, levél formájában 
elektronikus, illetve postai úton továbbra 
is lehetőséget biztosítunk a Felsőzsolcai 
Polgármesteri Hivatalnak címezve.
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Covid tesztelés

Polgármesteri keretemből önkormány-
zatunk több száz darab antigén tesztet 
vásárolt. A teszteléseket intézményeink 
körében végezzük, különös tekintettel 
ott, ahol kollégáink tüneteket mutatnak. 
Ezzel az intézkedéssel a vírus tovább ter-
jedését szeretnénk megakadályozni, mi-
vel így az adott szervezeti egységen belül 
megelőzhető az esetleges gócpont kiala-
kulása. 

Mivel a pedagógusok tesztelése rend-
szeresen szükséges, így az önkormányzat 
által fenntartott óvodánk óvodapedagó-
gusainak tesztelése is folyamatosan biz-
tosított.

A koronavírus terjedése, illetve a fertőzé-
sek számának emelkedése miatt fontos, 
hogy betartsuk a járványügyi intézkedé-
seket. 
 

Kérjük a lakosság megértését és az óvin-
tézkedésekkel kapcsolatos higgadt, fele-
lős hozzáállását.
Az esetleges további intézkedésekről fo-
lyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot 
Felsőzsolca város honlapján, www.felso-
zsolca.hu-n, Facebook oldalunkon: face-
book.com/felsozsolca.ph/, és a Zsolca 
TV-n keresztül. 
 
Megértésüket köszönöm! 

Otthoni teendők COVID-19 fertőzés esetén
A Felsőzsolcai Egészségház háziorvosainak tanácsai

A karantén a tünetek megjelenésének 
napjától minimum 10 napig tart. Felol-
dása legalább 3 nap panaszmentesség 
után lehetséges. A karantén feloldá-
sához további tesztre nincs szükség. 
Munkába álláshoz csak és kizárólag 
egészségügyi és szociális intézmények 
dolgozóinak van szüksége negatív tesz-
teredményre.

Minden COVID betegtől kérünk vissza-
jelzést minden nap, hogy hogyan van, 
változott-e az állapota. Amennyiben 
ön dolgozik, értesítse munkahelyét a 
betegség fennállásáról, beszélje meg a 
táppénz feltételeit és feltétlenül tájé-
koztasson minket is a táppénzigényről. 
Ha Ön kiskorú gyermekkel él egy háztar-
tásban, feltétlenül tájékoztassa a gyer-
mekorvost is a betegség fennállásáról.

Amennyire lakáskörülményei megenge-
dik, teljes elkülönülés szükséges a csa-
lád többi, egészséges tagjától. A beteg 
otthon is viseljen maszkot és lehetőség 
szerint külön szobában tartózkodjon. 
Fürdőt, konyhát időben elosztottan 
használják köztes fertőtlenítéssel.

Rendszeres kéz- és felületfertőtlenítés 
szükséges a megfelelő fertőtlenítősze-
rekkel, mely mindenképpen vírusölő  

hatású legyen. Fontos a bőséges folya-
dékfogyasztás, min. 2 liter/nap, de láz 
esetén több is lehet! C-vitamin 1000 
mg/nap, D3-vitamin 3000 NE/nap. Láz-
csillapítás, izomfájdalom, fejfájás ese-
tére házi patikában legyen Paracetamol 
3-4 x 500 mg, vagy Metamizol (Algopy-
rin) 3-4 x 500 mg/nap. Köhögéscsillapí-
tásra használhatunk mézes teát, Izlandi 
zuzmót és segít a hason fekvés, valamint 
a fél ülő-ülő helyzet. Ismert asthma ese-
tén különösen fontos a saját gyógysze-
rek folyamatos használata.

Ha lehetőség van, napi 1-2-szer mér-
jen vérnyomást. Amennyiben állapo-
ta hirtelen rosszabbra fordul, mellkasi  
fájdalom, fulladás, nagyfokú gyengeség 
jelentkezik, azonnal hívja az OMSZ-t, a 
112, vagy a 104-es segélyhívó számo-
kon. A háziorvosok a megszokott idő-
ben rendelnek. Kérdés esetén keressen  
minket elérhetőségeinken:
Dr. Dudás Csilla: 06-30-9027568, 
Dr. Somogyi Magdolna: 06-30-9752353, 
Dr. Pohl Balázs: 06-20-5323207

Mivel vonalaink leterheltek, lehet, hogy 
többször is kell próbálkozni a telefoná-
lással!

Megértésüket köszönjük!
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KEDVES ÜGYFELEINK! ROBERTO-TRANS KFT.

Autóbuszos személyszállítás mellett 
már áruszállítással is állunk rendelkezésre!

Darus - billencs teherautóval vállalunk 
homok, sóder, föld stb, és raklapos áruszállítást!

A járványhelyzet alatt is várjuk megrendeléseiket.
Autóbuszainkat folyamatosan 

ózongenerátorral fertótlenítjük.
Utazzanak velünk!

Tel.: 20/387-3399

IMPRESSZUM

Szerkesztőség: 
Felsőzsolca, Szent István 

u. 20. 
Tel.: (46) 613 000

A kiadványt szerkesztette: 
Vincze Ágnes

Felelős kiadó: 
Felsőzsolca Város 

Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikat, 
hirdetéseiket az alábbi 

e-mail címre várjuk: 

vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu

ISSN 1587-7310

HIRDETÉSI TARIFÁINK

2.000 Ft/megjelenés 
(60x70 mm)
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(120x55 mm)

20.000 Ft/megjelenés 
(A4-es oldal)

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

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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