
Felsőzsolca Város Önkormányza-
ta a tavalyi évhez hasonlóan idén is  
megszervezi nyári táborait, várják a 
jelentkezőket!

Akihez nem csak a járványhelyzet  
alatt fordulhatunk. Interjú Dr. Pohl 
Balázzsal, Felsőzsolca háziorvosával. 
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A 2020-ban bevezetett 30.000 Ft  
összegű születési támogatást idén 
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Madarak és fák napja az óvodában



Címlapon
A madarak és fák napja a Föld napjának testvérünnepeként a társa-
dalom - különösen az ifjúság - természetvédelem iránti elkötelezett-
ségének kialakítására, elmélyítésére szolgál. A Felsőzsolcai Napközi 
Otthonos Óvoda kreatív programokat szervezett erre a jeles napra. 
Folytatás a 6. oldalon.

Születési támogatás
Babaköszöntő a polgármesteri hivatalban
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Városunk ifjú reménységét,  
Ferencsovics Attilát köszöntöt-
te Szarka Tamás polgármester. 

Mint azt már korábban is  
olvashatták, Felsőzsolca Város 
Önkormányzata születési támo-
gatást biztosít a kisgyermekes 
felsőzsolcai családok részére.  
 
A 2020-ban bevezetett 30.000 
Ft összegű támogatást idén 
először a Ferencsovics család  
vehette át, miután első gyerme-
kük, Attila születését követően  

igényelték meg ezt a hozzá-
járulást az önkormányzattól.  
 
Az ünnepélyes átadáson polgár-
mester úr egy emléklapot aján-
dékozott a család részére, mely-
ben Attilát köszöntötte születése 
alkalmából. "Örömhír, hogy ma 
városunk ifjú reménységét  
köszönthettem. Remélem, hogy 
egyre több családnak szerezhe-
tünk örömöt önkormányzatunk 
támogatásával" mondta a polgár-
mester.

Álmomban hol jártam? 
A madarak és fák napja alkalmából kisfilm készült a felsőzsolcai családok bevonásával
Magyarországon minden év május 10-e a madarak és fák napja, amikor a  
természet és az élővilág védelmére hívják fel a figyelmet. Ez alkalommal  
a könyvtári foglalkozásokon belül működő Babusgató Baba - Mama Klub és 
Felsőzsolca Város Önkormányzata közös éneklésre, mondókázásra hívta a  
felsőzsolcai családokat.

A lelkes családoktól a babusgató foglalkozásokon elhangzott és más madarak 
és fák napjához kapcsolódó mondókák, énekek érkeztek otthon készített vi-
deó felvételeken. A felvételekből elkészült az „Álmomban hol jártam?” című 
kisfilm, mellyel Felsőzsolca is csatlakozott a május 10-16. között megszerve-
zett Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz. A filmet az érdeklődők 
május 10-én tekinthették meg Felsőzsolca város és a Városi Könyvtár média 
felületein. Ezzel a lehetőséggel kívánták feloldani a járvány okozta elszigetelő-
dést is, és visszaállítani a közösség korábbi aktivitását.

Továbbra is fertőtlenítik a játszótereket Felsőzsolcán 
Vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra!
A járvány terjedésének lassítása érdekében hipós oldattal fertőtlenítik a játszótere-
ket, játszóeszközöket, a felnőtt kondiparkban lévő eszközöket, valamint a buszmegál-
lókat és a közterületekre kihelyezett utcabútorokat.

Korán reggel kezdik a munkát a Felsőzsolcai GAMESZ munkatársai védőruhába  
öltözve a város játszóterein. A fertőtlenítéshez olyan szert használnak, ami semmi-
lyen veszélyt nem jelent sem a gyermekekre sem a felnőttekre. 

A kedvező időjárásnak köszönhetően a felsőzsolcai családok folyamatosan látogatják 
a játszótereket és a kondiparkot, ezért a városüzemeltetés továbbra is fertőtleníti a 
közösségi tereket.



Köszöntés
Pedagógusnap alkalmából köszöntjük Felsőzsolca 
város pedagógusait! Tanítóinkról, tanárainkról és 
óvodapedagógusainkról ebben a tanévben is bebi-
zonyosodott, hogy az online oktatás során is a jövő 
generációiért dolgoznak. 

További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kí-
vánunk!

Folytatódik a város virágosítása 
Csodás színekben pompázik Felsőzsolca
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Az elmúlt évhez hasonlóan idén is nagy energiát fektet a  
város virágosításába a Felsőzsolcai GAMESZ. A muskátlik kihe-
lyezését követően a körforgalomnál folytatódtak a munkálatok, 
eközben a város ágyásainak előkészítését folyamatosan végzik.

"Ebben az évben is igyekszünk színvonalas munkát végezni,  
szeretnénk apróbb újításokkal szépíteni környezetünket" - mond-
ta Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai GAMESZ vezetője. 

Ütemezetten végzik az előkészítési munkálatokat, a növények 
megrendelését követően kiásásra kerültek az ősszel ültetett  
virágok, és az ágyások felrotálását – ahol szükséges friss földdel 
való feltöltését - követően ültetik be az új virágokat, növényeket, 
melyek díszítik majd a várost. A munkálatokhoz szükséges anyag-
beszerzést helyi forrásból oldják meg, ezzel is támogatva a Felső-
zsolcán működő vállalkozásokat - tette hozzá az intézményvezető.

Felsőzsolca Város Önkormányzata a tavalyi  
évhez hasonlóan idén is megszervezi nyári  
táborait, hogy a gyermekeknek szóló közösségi 
programokkal is segítséget nyújtson a városban élő 
családok részére. A napközis táborokba két helyszí-
nen összesen négy turnusban várják majd a diáko-
kat a vakáció alatt.

A nyári napközis táborok helyszínei és időpontjai: 
Bárczay – kastély (két turnus) Nyári könyvtári tábor 
június 28. és július 9. között, Rendezvények háza 
(egy turnus) Kreatív nyári tábor augusztus 2. és au-
gusztus 6. között, Rendezvények háza (egy turnus) 
Sport nyári tábor augusztus 9. és augusztus 13.  
között.

A nyári könyvtári tábor jelentkezési határideje: 
2021. június 21., a Kreatív és Sport táboré 2021.  
július 26. Jelentkezés, és további információk kéré-
se a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal titkárságán, 
telefonon 06 46/613-000, vagy a tabor@felsozsol-
caph.hu e-mail címen. A táborokkal kapcsolatos 
részletekről weboldalunkon tájékozódhatnak, ahon-
nan a jelentkezési lap és nyilatkozat is letölthető.

Nyári táborok Felsőzsolcán
Várják a jelentkezőket!



A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Felsőzsolca  
Város Önkormányzatával együttműködve csatlakozott a „CseppetSem!” 
programhoz, melynek több mint 220 magyarországi bölcsőde, óvoda, álta-
lános- és középiskola részese.

A használt sütőolaj jelentős része a környezetet szennyezi: a lefolyóba 
öntve károsítja a csatornarendszert, leterheli a szennyvíztisztítókat, az  
élővízbe kerülve a vízi élővilágot, a talajba jutva az élőflórát károsítja  
súlyosan. Az önkormányzat és az intézmény számára is fontos, hogy a  
felnövekvő nemzedék tudja, a használt sütőolajat és sütőzsiradékot is 
szelektíven kell gyűjteni, hogy a környezet terhelése ezáltal is csökkenjen.  

A „CseppetSem!” rendszerben nem csak a használt étolaj, hanem további 
anyagok, így a kókusz- és pálmaolaj is leadható. Mindez korlátlan meny-
nyiségben. A 240 literes gyűjtőket az iskola udvarán - a Mester utca felől 
a bejárat közelében - helyezték el. A leadni kívánt használt sütőolajat zárt 
csomagolásban (PET - palack vagy befőttesüveg) lehet leadni, munkanapo-
kon 8:00-19:00 óra között. 

Kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak együtt a környezetre és vegyék 
igénybe ezt a lehetőséget!

HÍREK              4. OLDAL

„CseppetSem!” 
Felsőzsolca is csatlakozott a használt sütőolaj begyűjtési programhoz

Felsőzsolcára is megérkeztek a gólyák 
Öröm a városban
Az október végén állított műfészeknek köszönhetően hosszú idő után 
újra gólyák költöztek Felsőzsolcára. Ahogyan azt a Zsolcai Hírmondó 
márciusi számában már olvashatták, 2020. október 30-án fészektartó 
oszlop került elhelyezésre a Sajó partján, a gólya populáció javítása 
érdekében. 

A szakember által készített és elhelyezett fészekbe, akkor még várta a 
madarakat a lakosság, most pedig sok év kihagyás után végre meg is 
érkezetek és elfoglalták új otthonukat.

Köszönjük a hírt Kun Attilánénak!

A Felsőzsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmény 
május hónapban székhelyén és telephelyén is biztosított lehetőséget a 
2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra.

A jelzett időszakban lehetetett beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. 
augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek. A nevelési intézményben összegezték az óvoda-
köteles gyermekek és szüleik felvételi lapjait, az önkormányzati fenntar-
tású óvodába idén eddig mintegy 44 gyermek jelentkezése érkezett be. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését 2021. június 17.-ig közlik 
a szülőkkel. Fontos információ az is, hogy szükség és hely esetén azok 
a gyerekek is óvodába mehetnek, akik fél éven belül töltik majd be a 
harmadik életévüket. Az újonnan érkező gyermekek felvétele a nevelési 
évben - amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan 
történik.

Május 18-ig várta a beiratkozókat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Eredményesen zajlott a beiratkozás
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Interjú Dr. Pohl Balázs háziorvossal 
"Engem a betegek elégedettsége, felgyógyulása motivál, táplál!"
Ön a pályafutását szemorvosként szerette volna kezdeni, aztán belgyó-
gyászként dolgozott, végül a háziorvosi munka mellett döntött, miközben 
iskolaorvosként is dolgozik. Miért választotta az orvosi hivatást és lett  
háziorvos? Mesélne nekünk arról, hogyan jutott erre a döntésre?

Az orvosi diplomámat 2004 szeptemberében a Marosvásárhelyi Orvostu-
dományi Egyetemen szereztem, és szemorvosként szerettem volna elhe-
lyezkedni Pápán. Szerződést kötöttem a Kórház Szemészet Osztályával, 
ott kezdtem volna, de utolsó pillanatban egy szakorvos kolléga mellett  
döntöttek. Akkor felajánlották, hogy a Balatonfüredi Tapolca Belgyógyászat 
Osztályán megüresedett osztályos orvosi pozíciót betölthettem. Frissdip-
lomásként kerültem a „mélyvízbe” első héten három, második héten hat, 
majd húsz és végül negyven ágyon tevékenykedhettem, ez később nagyon 
meghatározó volt az orvosi előmenetelemben.
Nemsoká egy nagy múltú magyar gyógyszergyár képviselő-tudományos 
munkatársának kértek fel, az orvoslás mellett a gyógyszertan is mindig a 
szívem csücske volt. Eközben háziorvos szakvizsgát tettem a Debreceni  
Orvosi Egyetem Családorvosi Tanszékén. Tiszalúcon, Miskolcon, 
Edelényben töltöttem a rezidens és szakorvosjelölti éveimet, tapasz-
talt kollégák tanítása mellett. 2016-tól Felsőzsolcán dr. Tóth Mária  
praxisát vettem át, 2017-től iskolát ellátó orvosként is dolgozom, ahol 
pályaalkalmassággal foglalkozom a Miskolci Debreceni Márton Szakkol-
égiumban és Miskolci Kór Károly Épitőipari Szakiskolában. 2018-ban az   
Országos Egészségpénztár BAZ Megyei Korányhivatalból felkértek 27 házi-
orvos praxis táppénzes felülvéleményezésére, felülvizsgálatára, amit szín-
tén örömmel elvállaltam.

Hogyan lehet a háziorvoslás mellett iskola orvoslással és egészségpénztá-
ri felügyelettel foglalkozni?

Jellemző, ha megkeresnek egy munkával, nem tudok nemet mondani. Ez 
egy nagy kihívás és időlogisztika, a naprakész ajánlások és megújuló eljárás-
rendek ismeretével, a szakma naprakész követésével, és mindezt csak kitar-
tással lehet. A munkámat mindig igyekszem kitartóan, lelkesen, pontosan 
elvégezni, a beteg érdekeit előtérbe helyezni. Munkánk gyümölcsének kell 
örülni, nem a nehézségeken szomorkodni! Engem a betegek elégedettsége, 
felgyógyulása motivál, táplál!

Felesége, dr. Pohl Loréna Imola háziorvosként praktizál Miskolcon. Két 
pici gyermekkel mindez biztosan sok szervezést igényel. Hogyan tudják 
összeegyeztetni a munkát a családdal?

Igen. Feleségem is iskolaorvos és háziorvos, emellet családanya és logisz-
tikus, hogy mindezt hogyan tegye velem együtt. De arra büszke vagyok, 
hogy a gyerekeimet öt éven belül csak egyszer felejtettem az iskolában. Mi  
itthon is meg tudjuk beszélni az eseteinket, helyettesítjük is egymást,  
tudunk egymás problémásabb eseteiről, és ez egy erős támasz a  
munkánkban. Két gyermekem van Dávid 11 éves, Dóra 10 éves. Mindketten 
zongoráznak, Dávid több díjat is nyert, Dórával együtt zenélnek. Délután 
munka után a feleségem mindkét gyermekemnek segít leginkább humán 
vonalon (irodalom, magyar, történelem) én pedig a matematika, biológia, 
tudásukat erősítem. A jelenlegi Covid helyzetben egyre nehezebb a csalá-
dot és a munkát már összeegyeztetni, de most ez van, ezzel kell megbír-
kózni.

2016-ban kezdte el a munkát Felsőzsolcán. Hogyan sikerült beilleszked-
nie? Mik voltak az első tapasztalatai? Milyennek látta a várost?

Amikor a diplomámat átvettem, tudtam, hogy mindegy milyen területen, 
de az emberek szolgálatában fogok működni. A háziorvoslás egy széles 
palettájú lehetőség, itt sokmindenhez érteni kell. Nem csak a betegséget 
meggyógyítani, hanem a bajt, a kórt megelőzni. 10-40 évre előrelátni, érte-
ni az idősek, elesettek nyelvén. Már 2006-tól szerettem volna itt dolgozni, 
de akkor még nem volt lehetőség praxis átvételére. Kolléganőm, dr. Tóth 
Mária praxisát 2016-ban vettem át. Nagyon jó kapcsolatban maradtunk. 
Igyekeztem legjobb tudásommal és hozzáállásommal beilleszkedni a praxis-
ba, nagyon jó kollegiális viszonyt ápolok kolléganőimmel dr. Dudás Csilla és 
dr. Somogyi Magdolna doktornőkkel. Igazi csapattársak és bármikor lehet 
számítani segítő munkájukra ebben a nehéz Covid-járvány időszakban is. 

Ön elhivatott szakember, folyamatosan fejleszti, képzi magát, rendkívül  
segítőkész és alapos. A munka mellett szívesen segít a városban tartott 
egészségügyi rendezvényeken is videó anyagokkal, termékmintákkal. A 
munkájában mit tart a legfontosabbnak? 

Leginkább az oktató jellegét! Folyamatosan oktatni, tanítani kell a  
pácienseimet, hogy bizonyos élethelyzetekben mit tegyenek, mit  
tegyenek életveszélyes helyzetekben, mikor forduljanak orvoshoz, 
ügyelethez, mentőhöz, pszichológushoz, különböző szakrendelésekre.  

A betegek ellátása a koronavírus-járvány előtt sem volt könnyű feladat, 
most azonban még több kihívással kell szembenézniük. Az oltások üteme-
zése, koordinálása rengeteg munkával jár, de nagyon jól haladnak. Hogy 
viseli a megnövekedett terhelést? Mik a tapasztalatai az oltások kapcsán? 

A Covid pandémia sok mindenre megtanított minket! A személyes bete-
gellátást az aktuális eljárásrend miatt a telemedicinális ellátás váltotta fel. 
Jelenleg már van lehetőség előjegyzést követően orvoshoz menni. 
Problémáikkal bátorítom kedves pácienseimet, hogy egy telefonos  
konzultáció után bátran induljanak a megbeszélt időpontban a rendelő-
be. Sok covid pozitív eset volt Felsőzsolcán is, és sajnos sok családban  
történt tragédia, leginkább az időseket érintve, de nem kímélte a 50-60 éves  
korosztályt sem. Itt telefonos konzultációval, a lehető leggyorsabban előre 
vettük ezen betegeket, és tudtunk segíteni! Most a megnövekedett eset-
számú 3. hullámban napi 8-10 órát is rendeltem és oltottam, az iskolák  
bezárása miatt az iskolaorvosi tevékenység és táppénzes felülvéleményezés 
szüneteltek.

Az országos átlagot meghaladva praxisomban 1100 betegem be van oltva 
legalább első körösre, kátharmada a második oltását is megkapta, jelenleg 
még 100 betegem vár oltásra. Az utóbbi három hónapban délig rendeltem, 
délután oltottam, este, éjszaka szerveztem, és nyolc hétvégén, ünnepna-
pon is oltottam ápolónőm segítségével. Ezzel lehet a járványt megállítani! 
Mindegyik oltással jó a tapasztalatunk, több esetben az oltottakat megvéd-
te az oltás a brit mutáció Covid ellen is! Ma 35 ismétlő oltást adtam be, 150 
telefonhívást kezeltem ápolónőmmel együtt, 2 beteget utaltam kórházba, 
10 páciens volt előjegyezve a rendelésre, és másik 15 beteg kapott holnap-
ra előjegyzést.

A munka mellett mi az, ami kikapcsolja? Mit csinál szabadidejében?

Igazi éjjeli bagoly vagyok. Akkor szeretek gondolkodni, amikor más már 
alszik, ez egyetemista koromban is így volt. Szabadidőmben tudományos 
cikkeket olvasok, újdonságok irányába nyomozok. Elektromobilitás, elekt-
romos autók, autó-motor, informatika, kerékpározás, kirándulás, kertész-
kedés az, ami kikapcsol.

Hogyan látja most a jövőt? Hosszú távon mik a tervei, céljai?

Hiszem, hogy fel tudjuk venni a versenyt a járvánnyal, és ha nem is teljes 
mértékben, de az új rendszabályokat betartva visszatérhetünk megszokott 
életünkhöz. Ehhez nagyobb átoltottságra lesz szükség! 

A háziorvoslás egy hosszútávú orvos-beteg kapcsolat, remélem, betegeim 
szolgálatában tudok lenni és a megkezdett preventív megelőző szűrővizsgá-
latokat tudom folytatni! 
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Tavaszi jeles napok az óvodánkban
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető írása

Az ünnepek jeles alkalmak a gyermekek és az óvoda életében.  
A közös élmény erejével megteremtjük a hagyományokat, és közel 
hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk eseményeit. Az ünnepek-
kel közvetítjük kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a 
népi hagyományokat. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt szüksége 
van arra, hogy a jeles napok és a mindennapok elváljanak egymástól.  
Az érzelmi ráhangolódást aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játé-
kokkal biztosítjuk.

A tavaszi jeles napok egyike a Föld napja, melyet most is óvodáink 
udvarainak szépítésével töltöttünk. Reggel előkerültek a kis ásók,  
lapátok, gereblyék, kapák a garázs mélyéről és kezdődhetett a szorgos 
munka. Az otthonról hozott virágpalánták elültetésében az óvodák ap-
raja – nagyja tüsténkedett. A szorgos kis kezek által délre a helyükre 
kerültek a muskátlik, büdöskék, vízifuksziák. Évről évre, ezen a jeles 
napon válnak rendezettebbé udvaraink a gyerekek aktív részvételével. 
Mindenki megcsodálhatja, élvezheti a virágok szépségét az udvaraink-
ra megérkezvén.

A Madarak és Fák napja is nagyon kedvelt jeles nap az óvodánk-
ban, így az egész hetet átszőtték a különböző természetközeli dalok,  
versek, mesék. A több mint százéves hagyomány kapcsán készül-
tek csodásabbnál csodásabb színpompás madarak hajtogatással,  
festéssel, ragasztással. Mindenki kiélhette kreativitását. Szárnyalha-
tott a fantáziája, mint a madár. A szülőkre is számíthattunk az otthoni,  
gyerekekkel közös „kincskeresésben”. A kincsekből, - csigákból, ágak-
ból, levelekből, taplóból – jöhetett létre a gyerekekkel közösen kira-
kott díszes madárforma. Az aulában a csoportok kiállították az általuk 
különböző technikával készített négy évszak fáit, melyeken a mada-
rak is elrejtőzhettek. A kreatív tevékenységeket követően a játékos  
mozgásos feladatok kerültek sorra. Fészkek épültek, jól lakhattak a 
madárfiókák, madármama pedig visszakapta tojásait.

A régi időkben a hagyomány szerint a babákat leginkább bölcsőben  
altatták. Főleg faluhelyen, miután a gyermek kinőtte a bölcsőt, s  
várható volt egy másik – rokon vagy ismerős – kisbaba világrajövetele, 
már az ő számára készítették elő a ringó fekhelyet. Egy-egy bölcső így 
akár több nemzedéket is kiszolgált.

Vencel idén, március 17-én született. Szülei, László és Judit, valamint 
nővére Hajnalka, már nagyon várták. A család rendszeres résztvevő-
je a Babusgató Baba – Mama Klub foglalkozásainak, ahol hallottak a 
felsőzsolcai vándorbölcsőkről, és örömmel fogadták kisfiuk születését 
követően. 

A kezdeményezés hagyományőrző és közösségépítő szerepet tölt be 
városunkban, mivel a bölcsők vándoroltatásával figyelmet szentelnek 
a gyermekeket vállaló családokra. Felsőzsolca első vándorbölcsője 
Czotter András asztalosmestertől szponzorok, vállalkozók, civil szerve-
zetek és magánszemélyek adományaiból került megvásárlásra 2019 
őszén. 

A második bölcsőt, amely Pais-Horváth Péter, jáki asztalosmester 
keze munkáját dicséri - Felsőzsolca Város Önkormányzata vásárolta a  
Babusgató Baba - Mama Klub számra 2020-ban. 

Az Obrzut család részére is Szarka Tamás polgármester és Farkas  
Tünde könyvtárvezető adta át a bölcsőt a járványügyi előírások  
betartása mellett. A bölcső mellett egy magyar népmesegyűjteményt 
tartalmazó könyv, és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom-
tól kapott babazászló is átadásra került, ami a gyermek születésekor 
a házra kitűzve jelzi az új családtag érkezését. Vencel néhány hónapig 
használja majd a bölcsőt, amíg az kényelmes számára, azt követően 
tovább vándorol a következő felsőzsolcai újszülötthöz.

A családok vándorbölcsők iránti igényeit a Felsőzsolcai Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár munkatársai fogadják. Jelenleg is várja egy a követ-
kező kis tulajdonosát.
Jelentkezzenek érte bátran!

Újabb családhoz érkezett meg a felsőzsolcai vándorbölcső
Ezúttal az Obrzut család legfiatalabb tagját, Vencelt ajándékozták meg
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Bainé Busznyák Gizella ezzel egy több évtizedes pályafutást zárt le, amit 
1988-ban kezdett második munkahelyén, a Felsőzsolcai Polgármesteri  
Hivatalban. 

A számos ügyfél által is rendszeresen keresztnevén szólított Gizike 40 év 
munkaviszony után vonult nyugdíjba április 19-én. A Polgármesteri Hiva-
talba a Miskolci Műanyagfeldolgozó Vállalatnál töltött hét év után került, 
ahol kezdetben leírói és titkársági feladatokat végzett, azt követően szoci-
ális ügyekkel foglalkozott, majd az iktatói munkát látta el. 

Gizike hosszú távra tervezett, önerőből képezte magát pénzügyi terüle-
ten, így lett a Gazdálkodási osztály munkatársa. Tudásvágya, motiváltsága  
mindig is hajtotta, ezért végezte el a mérlegképes könyvelői képzést is.

Az intézményhez hosszú évtizedek munkája köti. A hivatalban töltött 33 
év alatt több önkormányzati választáson is közreműködött jegyzőkönyvve-
zetőként. A falu-, majd városnapokon szívesen vette ki a részét a felada-
tokból, mindig lehetett rá számítani. A munkaköréhez tartozó feladatainak 
ellátását mindig lelkiismeretesség, precízitás és megfontoltság jellemezte. 

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöksége 
2019. május 18-án MKKSZ Kitüntető Oklevél kitüntetést adományozott ré-
szére, amellyel a több mint 30 éves aktív tisztségviselői munkáját értékelték. 

Feladatai ellátásában segítségére voltak munkatársai is, akikkel mindig 
megtalálta a közös hangot. Ehhez persze alkalmazkodóképessége és tü-
relme is hozzásegítette. 

A nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett búcsúztatón Szarka Tamás  
polgármester beszédében a maga és Felsőzsolca város lakossága nevében 
is megköszönte a városért és lakosságért végzett több mint 30 éves mun-
káját.

Ez azonban nem végszó, hiszen a továbbiakban is számítanak rá a polgár-
mesteri hivatalban.

Köszönjük a kitartó munkáját, jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas  
éveket kívánunk!

Elsőáldozókat köszöntöttek a Felsőzsolcai Római katolikus templomban 
Sok gyermek számára nagy ünnep volt május 16.
16 gyermek ezen a napon vehette először magához az  
Oltáriszentséget. A szentmisét Deli Lajos plébános mutatta be a  
Keresztelő Szent János születése-templomban. A elsőáldozó gyer-
mekek a szertartás keretében megújították keresztségi fogadalmu-
kat, amit egykor szüleik és keresztszüleik tettek helyettük, majd a 
szentgyónásban megtisztult lélekkel vették magukhoz az Oltári-
szentséget.

Amikor gyermeket keresztel az Anyaszentegyház, akkor még a 
szülők és a keresztszülők vallják meg hitüket. Az elsőáldozáskor 
viszont már a szentség vételére készülők felelnek a pap kérdései-
re. Ellene mondanak a sátánnak, minden cselekedetének és csábí-
tásának, valamint hitet tesznek a mindenséget teremtő Atyában, 
a Földre született és az embereket megváltó Jézus Krisztusban, 
és a Szentlélekben, valamint a Katolikus Anyaszentegyházban. 

A gyermekek az első szentáldozást megelőző héten szüleikkel együtt 
próbákra jártak, és elvégezték az első szentgyónásukat is. A felkészü-
lés azonban már régebb óta zajlott a hitoktatók, Balla Józsefné Edit, 
Hogyáné Mede Ilona, Lévai Éva, és Deli Lajos plébános irányításával.  

Bár a járványhelyzet miatt bevezetett online oktatás ideje alatt  
nem voltak személyes találkozások, és a felkészülés is csak  
otthon történt, az elsőáldozást megelőzően tartott vizsgák mindenki  
számára sikeresen zárultak. Imádkozzunk értük, hogy életük végéig 
szeressék és tiszteljék az Oltáriszentségben velünk lévő Jézust!  

Szombati napokon is várja 
olvasóit a Városi Könyvtár!

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár havonta két alkalommal, 
szombati napokon várja látogatóit, olvasóit 8:00 - 12:00 között az alábbiak szerint:

2021. május 15. és 29-én, 2021. június 5. és 19-én, 2021. július 3. és 17-én, 2021. 
augusztus 14. és 28-án, 2021. szeptember 4. és 18-án, 2021. október 2. és 16-án, 
2021. november 6. és 20-án, 2021. december 4. és 18-án.

33 évnyi hivatali munka után ment nyugdíjba Bainé Busznyák Gizella  
Kivételes kollégát búcsúztattunk
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A BTE-Felsőzsolca felnőtt csapata remekül szerepel
Ismerjük meg Szala Ákost, a csapat edzőjét 

Szala Ákos a BTE-Felsőzsolca felnőtt csapatának edzője 2017  
nyarán került Felsőzsolcára a felnőtt csapat játékosaként. 
Egy év eltelte után a vezetők célkitűzése lett az utánpót-
lásképzés magasabb szintre emelése, így 2018 nyarától az 
egyesületnek már nyolc utánpótlás korosztálya működött. 

Ákost az U19-es csapat vezetésére kérték fel, melyet nagy örömmel 
vállalt el, bár saját bevallása szerint közel sem volt könnyű dolga.  
Kevés  olyan játékos volt, aki belefért a korosztályba, ezért több helyről  
verbuválták össze a csapatot. A felkészülésnek heti 4-5 edzéssel 
kezdtek neki, végül a kemény munkának köszönhetően a bajnoksá-
got már a dobogón zárták bronzéremmel, ami hatalmas eredmény.  
Ez olyan lendületet adott Ákosnak és a csapatnak, hogy ezt követően 
Felsőzsolca csapata megnyerte az U19-es NB3-t, ami szintén mér-
földkő volt. Ebből a csapatból nyolc játékos most a felnőtt keret tagja.  
Minden vezető, edző és játékos innentől kezdve fanati-
kus munkába kezdett. A gyerekek létszáma egyre nőtt.  

Ákost a bajnoki cím  megszerzése után kérték fel vezetőedzőnek a  
felnőtt csapathoz, ami nagy kihívás volt, de ő egy pillanatig nem gon-
dolkodott, hiszen az előző két év sikerei óriási erőt adtak neki. Azon-
ban választania kellett, ha ő is játszik, nem tudja megfelelő figyelem-
mel kísérni a játékosok edzésmunkáját, így elhatározta, hogy csak az 
edzői feladatokat látja el.

Megyei szinten nem megszokott munkába kezdtek, amelyben  
partner volt az egyesület vezetősége és az utánpótlásvezető Gulyás 
Dénes, de nagyon sok embert említhetnénk, mert mindenki vágyott 
a változásra. A felnőtt csapattal heti négyszer edzenek, melynek ered-
ményeképpen a csapat a Magyar Kupában Magyarország legjobb 64 
csapata közé jutott. A szezonban eddig 35 tétmérkőzést játszottak, 
120 gólt szereztek és csak 26-ot kaptak. 28 győzelmük mellé 4 döntet-
len és 3 vereség társul. 

Jelenleg is kiváló a kupaszereplésük és a bajnokság 2. helyén állnak.  
Az MLSZ az elért eredmények és utánpótlásképzés alapján ké-
szült rangsorban a legjobb 1400 klubot megelőzve az első 110 közé  
sorolta a csapatot, így 2021-ben kiemelt körzetközponttá váltak.  

Rohamléptekben haladnak a céljaik felé bízva abban, hogy a sok-sok 
játékos után a támogatók is szeretnének a családjukhoz tartozni, mert 
ahogy Ákos mondja, ide tartozni jó!

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi nyári 
zárva tartása:

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda székhely óvodája
3561 Felsőzsolca, Park utca 3.

Zárva:      2021. június 21 – július 16. között
Nyitás:        2021. július 19-én (hétfőn)
 
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda telephely óvodája
3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.

Zárva:      2021. július 19 – augusztus 13. között
Nyitás:        2021. augusztus 16-án (hétfőn)

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! Mindenkinek nagyon kellemes, 
pihenésben és feltöltődésben gazdag nyarat kívánunk!

Fontos információk a Felsőzsolcai 
Napközi Otthonos Óvoda 
nyári működéséről
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Sokan még mindig illegálisan szabadulnak meg a szeméttől 
Csak közös erővel tehetünk a környezetünkért
Tavaly mintegy 62 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze 
a Felsőzsolcai GAMESZ, melynek több mint 3,1 millió forintos elszállí-
tási költsége volt. A felderített, vagy tetten ért illegális hulladéklerakó  
magánszemélyek 5-től 50 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak 
első körben, de ha építési törmeléket, vagy veszélyes hulladékot rak le 
valaki, akkor akár komolyabb szankciókra is számíthat.

"Sajnos az illegális hulladéklerakás minden évben felmerülő probléma 
Felsőzsolcán, és ezek felszámolása olyan plusz kiadást jelent folyama-
tosan az önkormányzatnak, amelyet fordíthattunk volna növények, fák 
telepítésére, utcabútorok kihelyezésére és egyéb városüzemeltetési  
tevékenységekre is" hangsúlyozta Szarka Tamás polgármester. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legfertőzöttebb területek közé  
tartozik illegálisan lerakott hulladékok tekintetében, a Kazinczy  
utcát határoló zöldterület, a Táncsics utca, Bem utca környéke, a város  
közterületei közül pedig a Hősök tere és a Kegyeleti park - emelte ki  
Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója. Szintén 
nagy mennyiségű szemetet gyűjtenek össze az intézmény dolgozói a  
bekötő utak környékén Miskolc, Onga, Arnót irányából, valamint a  
kerékpárutak területein. Sajnos sokan nem veszik a fáradtságot arra, 
hogy a hulladékot hulladékudvarokba helyezzék el, annak ellenére sem, 
hogy ott ingyenesen veszik azt át.

Hogy megakadályozzák, hogy a megtisztított területeken ismét illegá-
lisan helyezzenek el hulladékot, településőrökkel biztosítják az érin-
tett területeket, akik megteszik a szükséges lépéseket, amint illegális  

tevékenységet tapasztalnak. Az elmúlt egy hónapban két alkalommal 
került sor rendőrségi feljelentés megtételére.
Ha valaki illegálisan lerakott hulladékkupaccal találkozik, vagy illegális 
hulladék lerakását tapasztalja, bejelentheti a Felsőzsolcai Önkormány-
zati Rendészetnél. Elérhetőség: Telefon: +36 30/944-2158, E-mail: opal-
ko.david@felsozsolcaph.hu

Amennyiben önkormányzati területen van a hulladék, annak össze-
gyűjtéséről és elszállításáról a Felsőzsolcai GAMESZ gondoskodik, ami 
viszont magánterületen található, ott az önkormányzati rendész szólítja 
fel az ingatlan tulajdonosát – tette hozzá Molnárné Vantal Nikoletta.

A hulladék illegális lerakásáért bírság jár! A felderített vagy a tetten 
ért esetek büntetési tétele attól függ, hogy milyen típusú a hulladék. Az 
önkormányzati rendész a szabálysértési törvény alapján, vagy a hulla-
dékról szóló törvény-, illetve a hulladéklerakás bírság kiszabásáról szóló 
kormányrendelet alapján jár el velük szemben. Az önkormányzati ren-
dész a helyszínen 5–50 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve 
kötelezi a szabálysértőt, hogy a szemetet vigye el, és annak szabályos 
lerakását hulladékjeggyel igazolja.

"Ezen felül eljárást is kezdeményezhetünk vele szemben a szabály-
sértési hatóságnál, a rendőrségnél" – mondta el Szarka Tamás polgár-
mester. Abban az esetben, ha nem háztartási hulladékot, hanem példá-
ul építési törmeléket vagy veszélyes hulladékot találnak a helyszínen,  
a megyei kormányhivatal illetékes osztályának kivizsgálása alapján szab-
ják ki a további szankciókat.

A járvány ideje alatt is segít a Csillagfény Tanoda   
Akikre mindig számíthatunk
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül 2013 óta működő Csillagfény 
Tanoda az alapvető keresztényi és emberi értékeket, az emberi méltóság 
fontosságát közvetíti Felsőzsolcán.

A szakmai program a gyermekek személyiségének, tanulási készségei-
nek, szociális kompetenciáinak fejlesztésére, az önsegítés kialakulásának 
ösztönzésére, az élethosszig tartó tanulás igényének fejlesztésére épül, 
annak érdekében, hogy a fiatalok képességeiknek és érdeklődésüknek 
megfelelő pályát válasszanak. A gyermekek tanulása, továbbtanulása, 
pályaválasztása és életpálya-építése céljából pályaorientációs, és identi-
táserősítő programokon vesznek részt, a jövőtudatosság fejlesztése érde-
kében hátrányos helyzetből érkező sikeres munkaerő-piaci szereplőkkel 
találkoznak. A tanoda pedagógiai munkájának meghatározó eleme az 
egyéni igényekre reagáló és a partneri együttműködésen alapuló egyéni 
mentorálás.

A szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, kreativitást fejlesztő 
alkotóműhelyeket és készségfejlesztő vetélkedőket szerveznek. A kirán-
dulások ablakot tárnak a világra a gyermekek számára, egy életre szóló 
élményt szereznek, miközben játszva tanulnak, ismerkednek az emberek-
kel, a természeti és kulturális örökségünkkel. 

A szülőkkel aktív, kölcsönös bizalmi kapcsolat kerül kialakításra.  
A rendszeres családlátogatások alkalmával felmérik a családok szociális 
helyzetét, így biztosítva lehetőséget a közvetlen, gyors, segítő jellegű  
beavatkozásra.  A család együttműködése növeli a siker esélyét, motiváló 
hatású a szülők és a testvérek irányába is.

A tanoda munkatársai alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez 
a járvány ideje alatt is azon dolgoznak, hogy egy stabil, biztonságos  
szolgáltatást nyújtsanak a gyermekek számára. Pályázat útján tableteket 
szereztek be, amivel hozzájárultak a gyermekek digitális oktatáson való 
részvételéhez.

A tanoda a kultúrák megismerését és elfogadását, az együtt- és egymás 
mellett élés szabályainak megtartását is segítő integrált programok szer-
vezésével a jövőben is várja a diákokat.
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Új intézkedések léptek életbe 
Szarka Tamás összefoglalója 
A pünkösdi hétvégén a védelmi intézkedé-
sek lépcsőzetes feloldásának ötödik fokoza-
tára tekintettel hatályba lépett a Kormány 
264/2021. (V.21.) Korm. rendelete, mely 
értelmében megszűnt a kijárási tilalom,  
eltörlésre került a kötelező maszkviselési  
kötelezettség a köztereken, valamint az  
üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozá-
sa. Azonban ahol védettek és nem védettek 
zárt térben találkozhatnak - így a tömegköz-
lekedés során vagy az üzletekben történő 
vásárláskor -, továbbra is kötelező a maszk 
használata.

A közterületen szabad a sport, legyen az egyé-
ni-, vagy csapatsport, valamint megszűnt a 
másfél méteres távolságtartási szabály.  
A kültéri edzőpark és futópálya szabadon 
használható. A lakosaink egészségének  
védelme továbbra is elsődleges, így  
kérünk mindenkit, hogy fordítsanak fokozott  
figyelmet egymásra a sportolási lehetőségek 
igénybevételekor.

Családi eseményen vagy magánrendezvé-
nyen az ott foglalkoztatottakon kívül legfel-
jebb 50 fő lehet jelen, míg lakodalom maxi-
mum 200 fő részvételével korlátozás nélkül 
megtartható. A lakodalom, családi esemény 
vagy magánrendezvény zenés, táncos ren-
dezvény is lehet.

A házasságkötés - a lakodalom kivételé-
vel -, valamint a temetés nem minősül  
rendezvénynek. Amennyiben a házasságkö-
tés külső helyszínen történik, akkor a családi 
eseményre vagy magánrendezvényre (példá-
ul lakodalom) vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Ha vendéglátó üzletben tartják a 
rendezvényt és e célra az egész vendéglátó 
üzletet kibérelik vagy ott biztosítható a részt-
vevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a 
koronavírus ellen nem védett személy is részt 
vehet rajta és az elkülönített részen nem  
kötelező a maszkviselés sem. 

Ugyanez az érvényes szabályozás a szállodai 
rendezvényeknél is, azonban a védettségi 
igazolás nélküli személyek a szálláshelyet az 
esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, 
ha egyébként jogszerűen tartózkodnak a 
szálláshelyen. Az egyházi házasságkötés és a 
temetés, mint a vallási közösség szertartása 
esetén a védelmi intézkedéseket az egyházak 
határozhatják meg.

A kulturális eseményeket, a sportrendez-
vényeket, valamint a zárt térben tartott 
rendezvényeket, illetve a szabadban tartott 
nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által 

látogatott) rendezvényeket a koronavírus  
ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kis-
korúak látogathatják. 

A zenés, táncos rendezvényen (pl. diszkó, 
koncert) csak a koronavírus ellen védett  
személy vehet részt. 

A sportrendezvénynek, kulturális esemény-
nek, családi eseménynek, magánrendez-
vénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos 
rendezvénynek nem minősülő úgynevezett 
egyéb rendezvényeket, ha szabadtéren tart-
ják, azon az ott foglalkoztatottakon kívül 500 
főig bárki részt vehet. Amennyiben ennél 
több személy van jelen, vagy zárt térben 
tartják – a sportfesztivál kivételével – akkor 
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, 
valamint a felügyelete alatt lévő 18 évnél  
fiatalabb személy vehet részt, az ott foglal-
koztatottakon kívül. 

A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül  
járhat például étterembe, moziba, ha rendel-
kezik védettségi igazolvánnyal. A többieknek 
védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt 
kísérete szükséges.

A gyűlésekre vonatkozó korlátozások 2021. 
június 14. után szűnnek meg. Ekkortól, 
amennyiben a gyűlésen résztvevők száma 
ötszáz fő alatti, azon a koronavírus ellen nem 
védett személy is részt vehet, ha azonban öt-
száz vagy ennél több személy lesz jelen, azon 
kizárólag a  koronavírus ellen védett személy, 
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyol-
cadik életévét be nem töltött személy vehet 
majd részt. A spontán gyűlés továbbra is tilos 
marad. 

Mivel a jogszabály még nem teszi lehető-
vé, a városnap idén is elmarad. Azonban a 
megengedett rendezvényeket folyamatosan 
szervezzük a szabályozások szerint, melyekről 
tájékoztatjuk a lakosságot.

A városi fenntartású kulturális intézmények, 
így a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, valamint a Rendezvények Háza, 
várja látogatóit az érvényes járványügyi  
előírások és intézkedések betartása mellett.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a 
megszokott rendben működik, és fogadja a 
gyermekeket a nyári szünet ideje alatt is.

A 2021-es ballagásokat szabályozó  
kormányrendelet értelmében a ballagá-
sokat csak a nevelési és oktatási intéz-
mények külterületén lehet megtartani, a  
rendezvény részleteire vonatkozó rendet 
a nevelési intézet vezetője állapítja meg. 

Az önkormányzat továbbra is betartatja saját 
intézményrendszerében az óvintézkedése-
ket.

Bár a Polgármesteri Hivatal 2021. június első 
napjától ismételten fogadja az ügyfeleket, 
arra kérünk mindenkit, hogy a javuló járvá-
nyügyi helyzet mellett is a telefonos, vagy az 
elektronikus ügyintézést részesítsék előny-
ben. 

Városunk lakosságának köszönöm a példás 
fegyelmezettséget és együttműködést, amit 
az elmúlt időszakban ismét bizonyítottak. Bíz-
va abban, hogy a még érvényben lévő járvá-
nyügyi szabályok fegyelmezett betartásának 
köszönhetően a kulturális és szabadidős prog-
ramokat biztosító intézmények zavartalanul 
és biztonságosan működhetnek az elkövetke-
ző időszakban kérem, hogy a továbbiakban is 
figyeljünk egymásra és óvjuk egészségünket!

A továbbiakban is azonnal tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot a várost érintő esemé-
nyekről.

Kérjük, Önök is kövessék figyelemmel önkor-
mányzatunk médiafelületeit, ahol folyamato-
san hírt adunk az aktuális történésekről.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Szarka Tamás
polgármester
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