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Eseményekkel teli nyár

„A legszebb
virágos kert ”
Egy
jól
működő
családi
vállalkozás – interjú Dr. Magos
Zsuzsannával.

Jó hírünk terjed a világban. Nemzetközi sajtóban a felsőzsolcai energetikai beruházások.

Keressük a legszebb virágoskertet!
Felsőzsolca Város Önkormányzata
idén is pályázatot hirdet.
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Címlapon
Az idei nyár végre szabadabban telik. Számos rendezvény ad
alkalmat arra, hogy ismét együtt lehessünk. Vidám közösségi
szalonnasütéssel, szabadtéri meccsnézéssel, horgászversennyel,
táborokkal élvezhetjük a nyarat.

Nemzetközi sajtóban a felsőzsolcai energetikai beruházások
Az energetikai beruházásokról forgatott egy portugál TV csatorna Felsőzsolcán

Magyarország
egyik
legnagyobb
napelem
parkja
kapcsán forgatott városunkban a portugál RTP csatorna.
A Felsőzsolca és Onga határában felépült szinte egyedülálló,
közel 45 hektáros napelem park bejárását követően a város
energetikai beruházásait is megtekintve meglátogatták azokat
a közintézményeket, melyekre szintén napelemeket szereltek.
A forgatás során Szarka Tamás polgármester tájékoztatta a
stábot a napelemmel még nem rendelkező intézmények tekintetében hamarosan megvalósuló energetikai fejlesztésekről is.
Az elkészült interjú július 5-én, délután 17 órakor került adásba
a csatornán.

Köszönet az egészségügyben dolgozóknak

Semmelweis Ignác születésnapján fejezték ki tiszteletüket
Július 1-jén ünnepélyes keretek között üdvözölték a Felsőzsolcai Egészségházban dolgozó orvosokat, ápolókat és védőnőket a városháza dísztermében. Azokra az egészségügyi szakdolgozókra is gondoltak, akik a megemlékezés időpontjában is a betegek mellett teljesítettek szolgálatot. „Igaz,
hogy az egészség a legfontosabb. Az egészségünk megőrzésében, visszaszerzésében az egészségügyi dolgozók nyújtanak segítséget.
Azt gondolom, nem csak a pénzbeli elismerés és a munkakörülmények fejlesztése számít, hanem az erkölcsi elismerés is. Ezért második
éve már a város szintjén is megtartjuk a Semmelweis Napot, ilyenkor
kifejezve hálánkat és tiszteletünket az egészségügyi dolgozóink iránt.”
fejtette ki Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere. A polgármester az önkormányzat mellett Felsőzsolca lakossága nevében is
megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos tevékenységét,
továbbra is bízva abban, hogy feladataik a jövőben nem sokasodnak.
Munkájukhoz további jó egészséget és kitartást kívánunk!

Közlekedés biztonsági nap a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában
Vidáman tanultak kicsik és nagyok

Közlekedés biztonsági napot tartottak a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagintézményében az
óvodások részvételével.
A rendezvény keretein belül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr főkapitányság munkatársai a helyes közlekedés
szabályaival ismertették meg a gyermekeket, akik nagyon
élvezték a közlekedést a rendőrök által felállított akadálypályán.
A gyerekek játszva ismerik, tanulják meg a világot. A mostani
rendezvény remek lehetőséget adott arra, hogy a kicsik sok-sok
hasznos tapasztaltot szerezzenek, melyeknek felnőttként majd
nagy hasznát veszik.
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Megteltek az asztalok a Közösségi szalonnasütésen

Közel 80 fő vett részt az önkormányzat által szervezett programon szombat este
Remek hangulatban telt, és szerencsére az időjárás is kedvezett a szombati Közösségi szalonnasütésnek. Volt, aki az utolsó pillanatban regisztrált, de volt
olyan asztaltársaság is, akik a korábbi szalonnasütés hangulatának köszönhetően 15 fővel érkeztek,
hogy kellemesen, baráti társaságban töltsék az estét.
A szalonnasütésen résztvevők számára a sütéshez
nélkülözhetetlen szalonnát, kenyeret, valamint a friss
zöldségeket idén is az önkormányzat biztosította.
E mellett természetesen batyus jellegét is megőrizte
a rendezvény, hiszen aki a hagyományos ízek mellett
más ízekre is vágyott, az hozhatott magával kolbászt,
virslit, salátát, így téve változatosabbá az esti menüt.
A rendezvényről készült képeket a facebook oldalunkon
is megtekinthetik.

„Ön mit tesz környezetének megóvásáért?”
Felsőzsolcán értékelik a környezet védelmét
A felhívásra beérkezett javaslatokat július 7-én, a
Városháza dísztermében díjazta az önkormányzat.
Mint azt már korábban is olvashatták, újabb
környezetvédelemmel
kapcsolatos
felhívást
tett közzé Felsőzsolca Város Önkormányzata.
A felhívás keretében feltett kérdésre beérkező
ötleteket, javaslatokat ajándékcsomaggal díjazták.
Az ajándékokat szerda délután adta át Várszeginé Kiss
Katalin és Farkas Hunor részére Szarka Tamás polgármester és Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő.
A beérkezett javaslatokat korábbi számunkban, valamint weboldalunkon is elolvashatják.
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Elismerés a járványügyi védekezésben résztvevőknek

40 szakember és szervezet munkáját díjazták elismerő oklevéllel

Nehéz időszak áll mögöttünk, sokak kitartó munkájának köszönhetjük ezt a mostani nyugalmasabb időszakot.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésben nyújtott
kiemelkedő teljesítményükért mondtak köszönetet a megyeháza dísztermében ünnepélyes oklevél átadón június 28-án.
A díjazottak között Dr. Pohl Balázs felsőzsolcai háziorvos is

elismerésben részesült. Háziorvosunk az országos átlagot
meghaladó átoltottságot ért el praxisában. Az elismeréseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oltási Munkacsoport
nevében dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott adta át, aki
köszönetet mondott a példamutató helytállásért és méltatta a
munkatársak áldozatvállalását.

EB meccsek a Sportpályán

EB szurkolói központ várta a lakosságot a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseire
Közös meccsnézésre várták a szurkolókat a Labdarúgó
Európa Bajnokság Németország–Magyarország mérkőzésére, az elődöntőkre, majd a döntőre a Sport utcai létesítmény területén.
A fociélményt a kivetítő és hangosítás mellett sörpadok biztosították. A szabadtéri meccsnézésen védettségi
igazolvány nélkül is szurkolhattak a focirajongók, mivel a
közterületen felállított kivetítőn a szabadtéri meccsnézés
nem minősült rendezvénynek, arra a vendéglátó teraszokra
vonatkozó szabályok voltak irányadóak.
Bár a magyar válogatott győzelme elmaradt, nagyon szép
és bravúros mérkőzést láthattunk. A kedvezőtlen időjárás
miatt sajnos az EB döntő mérkőzésének kivetítőn történő megtekintése elmaradt, a közös szurkolás az esőzések
miatt nem került megrendezésre. A korábbi mérkőzések
alatt azonban a helyszín tökéletes volt a szurkoláshoz, és a
felsőzsolcaiak együtt nézhették a bajnokságot.

Görögkatolikus templom
búcsúra várják a híveket
augusztusban

Augusztus 15-én, vasárnap az Istenszülő elszenderedésének
és mennybevételének ünnepén tartják a felsőzsolcai görögkatolikus templom búcsúját.
8 órakor reggeli, 9 órakor akathisztosz az Istenszülő Szűzanya
tiszteletére, 10 órakor Búcsúi Szent Liturgiára várják a híveket.
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Egy jól működő családi vállalkozás
Interjú Dr. Magos Zsuzsannával

A Felsőzsolcai Kisállatrendelő családi
vállalkozásként működik, állatorvosként
öten dolgoznak a rendelőben, Ön és Dr.
Zwillinger András az alapítástól, kollégájuk, Dr. Héczei Csaba 2000-től. Ön miért
választotta ezt a hivatást? Mikor alapították a rendelőt? Mik voltak kezdetben a tapasztalataik és mi változott az évek során?
A rendelő 1997-től működik Felsőzsolcán.
Hivatásunkat mindannyian gyermekkori
álmaink megvalósításának tekinthetjük. Az
évek során a rendelő sokat fejlődött, jelentősen bővült a műszerezettségünk.
Két nagyobb gyermekük is a Budapesti
Állatorvostudományi Egyetemen végzett,
Andris 2015-től, Dóri 2016-tól dolgozik
Önökkel a rendelőben. Milyen együtt
dolgozni a családdal? Hogyan osztják meg
a feladatokat? Hazaviszik a munkát?
Nagyon jó a gyerekekkel együtt dolgozni,
mivel „fél életük” születésük óta a rendelőben zajlik, nem volt nagy zökkenő, amikor
már „hivatalosan” is bekapcsolódtak a
munkába. Dóra viszi a rendelelő sebészeti
ultrahangos részlegét, Andris az aneszteziológiát és az egzotikus részleget.
A praxisuk jelentős része kutya és macska, de évről évre egyre több kisrágcsáló,
vadászgörény, törpenyúl, teknős, papagáj
és kanári érkezik Önökhöz. A rendelő a
folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jól felszerelt, milyen eseteket kezelnek leggyakrabban? Milyen vizsgálatokat
végeznek?
Az alapellátáson túl röntgenvizsgálatot, hasi
és szív ultrahangos vizsgálatot, szemészeti,
ortopédiai valamint vér laboratóriumi vizsgálatot is végzünk.
A nyár beköszöntével nagy számban
fordulnak elő kullancsok, melyek több
kórokozót
is
terjeszthetnek.

Ön mit javasol, milyen módszerekkel védhetjük meg kedvenceinket a kullancsoktól?

Sok érdekes esetük van, megosztana
velünk néhányat?

Vannak tablettás, tarkóra csepegtethető
termékek. Széles a paletta. Fontos, hogy
állatpatikában vagy állatorvosi rendelőben
vásároljunk megfelelő szaktanácsadás után.

A legérdekesebbek az idegen testet lenyelt
állatok operációi. Néhány érdekes dolog,
amit megesznek: pezsgős dugó, kerti kesztyű, teniszlabda, kötöző zsinór, radír, toboz,
kukoricacsutka és persze a gyerekjátékok.

Bár a rendelőhöz nem tartozik alapítvány vagy állatotthon, Önök támogatják a
hontalan, sérült állatokat, hogyan tudják
mindezt koordinálni?
Nem igényel nagy erőfeszítést, az adott
szituációban látjuk, ki szorul segítségre, és
ezt mindig megkapja nálunk.
A koronavírus-járvány alatt hogyan működött a rendelő? Hogyan tudták fogadni a
beteg állatokat? Bizonyára Önöknek is sok
nehézséget okozott a kialakult helyzet.
Valóban, nekünk is alkalmazkodni kellett.
Kötelező maszkviselés mellett egy állattal mindig csupán egy gazdi jöhetett be a
vizsgálatra.

Hogyan látja most a rendelő jövőjét? Mik a
terveik a közeljövőben?
Tervezzük a rendelő bővítését egy tágas
váróhelyiséggel, amellett, hogy így kellemesebb lesz a várakozás, könnyebb lesz a
megfelelő távolságtartás az emberek és a
kedvencek között is. E mellett szeretnénk
lehetőséget adni a legkisebb pácienseknek, süniknek, madárkáknak, nyulaknak,
deguknak, a szeparált várakozásra. Szakmai
fejlődésünk része a már megszerzett szakállatorvosi vizsgák mellé további specializációk elérése.
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Változott a gyermekorvosi rendelő rendelési ideje
Módosult rendelési idő a szabadságok ideje alatt

A nyári szabadságolás miatt változott a Felsőzsolcai Gyermekorvosi rendelő
rendelési ideje 2021. június 21. és 2021. szeptember 3. napja között.
Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvos (Tel:06 30/953-3465) 2021. július 12-16.,
augusztus 2-13., és augusztus 23-27. között rendel, míg Dr. Herczegh Enikő
gyermekorvos (Tel:06 30/625-4190) 2021.június 28 – július 9., július 19-30.,
augusztus 16-19., és augusztus 30 - szeptember 3. között fogadja az előzetesen megbeszélt időpontokra érkezőket.
Az új rendelési idő Felsőzsolcán hétfőn 8:00 – 10:00-ig, kedden 12:00 –
14:00-ig, szerdán 8:00 – 14:00-ig, csütörtökön 12:00 – 14:00-ig, pénteken
pedig 8:00 – 10:00 óráig tart majd. A felsőzsolcai rendelő telefonszáma: 06
46/ 613 031
Alsózsolcán a következők szerint alakul: hétfőn 10:30 – 12:30-ig, kedden
14:30 – 16:30-ig, szerdán 10:30 – 12:30-ig, csütörtökön 14:30 – 16:30-ig,
pénteken pedig 10:30 – 12:30 óráig várják a betegeket.
Az alsózsolcai rendelő telefonszáma: 06 46 406 427
Időpont a 06 70/ 743 71 31 telefonszámon kérhető reggelente 8:00 és 9:00
óra között. A rendeléseken továbbra is kötelező a maszk használata.

Több mint 3,5 millió forint
a civil szervezeteknek

Testületi ülésen döntöttek az önkormányzat idei
Támogatási Alapjának felosztásáról
Szavazott a helyi civilszervezetek pénzügyi támogatásáról a testület és
elfogadták a több mint 3,5 millió forintos keret elosztását. A rendelet
szerint a támogatási alap iránt beérkezett pályázatokat a képviselőtestület megvizsgálta és javaslatot tett a támogatás odaítéléséről.
Nyolc szervezettől érkezett be igény a határidő lejártáig, mind a nyolc
szervezet regisztrált a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete által támogatott szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati szabályzata alapján, így megvizsgálták a benyújtott pályázatok céljait,
programjait és azok teljes költségvetését, és ezek alapján kerültek megállapításra az ez évi támogatási összegek.
A minden évben nagyon népszerű és komoly érdeklődést kiváltó
támogatással is szeretné az önkormányzat az itt maradás és a hasznos
időtöltés céljára is biztosítani a forrást, a civilek pedig örülnek ennek a
lehetőségnek.

Párakapu frissíti fel a járókelőket
a Hősök terén
A nagy hőségben is figyeljünk egymásra

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy a nagy
nyári melegben hűsítő permethez juthassanak a lakosok.
A szerkezetet a Felsőzsolcai GAMESZ készítette és helyezte ki
júniusban a Hősök terére, ahol így felfrissülésre kapnak lehetőséget az arra sétálók.
A párakapu 10 órától 19 óráig üzemel a meleg nyári napokon.

Az önkormányzat idén is támogatja a 9-12.
évfolyamot sikeresen befejezett
középiskolásokat

A támogatás a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban
vehető át az emeleti pénztárban
A Felsőzsolcán 2021. január 1. napján, állandó lakóhel�lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 9-12. évfolyamot
sikeresen
befejezett
középiskolai
bizonyítványt
bemutató középiskolásokat 5.000,- Ft egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az Önkormányzat.
A támogatást kizárólag a bizonyítvány (eredeti, vagy hiteles
másolat) és a lakcímkártya bemutatása mellett vehetik át a kijelölt
időpontokban a hivatalban. Amennyiben nem a gyermek veszi át a
támogatást, úgy a pénz felvételéért jelentkező saját személyi igazolványára és lakcímkártyájára is szükség lesz.
A kifizetés időpontjai 2021 augusztusában:
Augusztus 9., hétfő, 10:00 – 12:00, 10. kedd, 13:00 – 15:00 11.,
szerda, 9:00 – 16:00, 12., csütörtök, 10:00 – 12:00, 13., péntek,
8:00 – 11:00
Pótkifizetés időpontjai 2021 szeptemberében:
Szeptember 22., hétfő, 10:00 – 12:00, 27., szerda, 8:00 – 16:00, 29.,
szerda, 8:00 – 16:00. A pótkifizetés időpontja jogvesztő.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Élmények a nyári könyvtári táborban
Farkas Tünde könyvtárvezető összefoglalója

Június utolsó hetében a már hagyománnyá vált nyári könyvtári táborba
nagy izgalommal érkeztek a visszajáró és újonnan érkező gyerekek. Ebben
az évben a nagy érdeklődésre való tekintettel Felsőzsolca Város Önkormányzata nyári táboroztatása keretén belül két turnusban szerveztük meg
a könyvtári tábort.
A Bárczay-kastély termei megteltek csengő gyermekhangokkal. A gyerekek a tábor ideje alatt Breznai Annamária kalauzolásával megismerkedtek
a baglyok életével. Az „Állati jó bemutatón” összebarátkoztak Kis Szofi és
Darcy baglyokkal. Ellátogattunk a Polgármesteri Hivatalba, ahol Szarka
Tamás polgármester úr vezette körbe a gyerekeket és mesélt a dolgozók
munkájáról. A gyerekek a Bárczay-kastélyban megismerték Felsőzsolca
és a könyvtár történetét, a könyvtárosok munkáját. Játékos feladatokkal,
író-olvasó találkozóval keltettük fel az érdeklődésüket az olvasás iránt.
Találkoztak Kertész Erzsi, illetve Vitkolczi Ildikó írónőkkel. A gyerekek
megtudták, hogyan lesz egy „hétköznapi emberből” író, hogyan születik
meg egy könyv, miként dolgozik együtt az író az illusztrátorral. A gyerekek
érdeklődéssel emelték le a könyveket a polcról, a tábor idején is olvastak.

Sokan be is iratkoztak a könyvtárba és lelkesen kölcsönözték ki a könyveket. A gyerekekkel kedvenc könyveikhez tetszőleges technikával könyvborítókat készítettünk. Kirándultunk Szilvásváradra, ahol felfedeztük a Szalajka völgy természeti kincseit, látnivalóit.
A Csodamalom Bábszínház Nívó-díjas bábszínésznője, Heiszmann Ildikó
bábosfoglalkozásán a gyerekek a bábszínház kulisszái mögé tekintettek,
különböző bábokat keltettek életre, majd bábot készítettek. Utolsó nap
a Jerusalema táncot tanulták meg, a tábor záróprogramján a szülőknek
énekkel, tánccal és a gyerekek munkáiból készült kiállítással kedveskedtünk.
Csapatépítő, önismereti, készségfejlesztő, kommunikációs játékokkal,
drámajátékokkal, könyvtárismerettel, könyvtárhasználati vetélkedőkkel,
olvasásfejlesztő foglalkozásokkal színesítettük a gyermekek táborban
töltött idejét. A felújított gyermekkönyvtári részleg délutánonként a
diavetítés varázslatos helyévé alakult át. Kedves Gyerekek találkozunk
ősszel a könyvtári éjszakán!

III. ifjúsági horgászverseny a Berki-tavon
A Berki-tó Horgász Egyesület beszámolója

2021. június 19-én rendezte meg a Berki-tó Horgász Egyesület és a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola III. ifjúsági horgászversenyét, melynek
fő célja volt a horgászat népszerűsítése, megszerettetése, valamint hazánk
vizeinek, vízpartjainak megismertetése a gyerekekkel.
A rendezvényt megelőző hónapokban az egyesület elnöksége folyamatosan
végzett haltelepítést, alakított ki horgászhelyeket. A versenyre 22 gyermek
jelentkezett előzetesen Pásztor Eriknél a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola biológia-testnevelő tanáránál.
A verseny napján a megjelent gyerekek kísérőikkel, sorsolással foglalhatták
el a horgászhelyeket és 9 órakor kezdhették el a horgászatot. A gyerekeket
elkísérő szülők, nagyszülők segíthettek a horgászszerelések készítésében,
csalizásban, a halak megszákolásában, de aktívan nem horgászhattak.
A verseny végén a mérlegelés után a kifogott halakat minden versenyző
épségben visszaengedte élőhelyébe, a Berki-tóba. Az eredményhirdetés
során a gyerekek értékes jutalmakban részesültek, melyeket Felsőzsolca
Város Önkormányzata, a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Berki-tó
Horgász Egyesület, és Macsuga Roland önkormányzati képviselő biztosított.

Díjazottak:

11-14 éves korosztályban
I. helyezés: Ábel Nóra,
II. helyezés és különdíj a legnagyobb halért: (2,2 kg) Nagy Patrik,
III. helyezés: Szente Szabolcs
Különdíjban részesült: Surányi Erik

Díjazottak:

6-10 éves korosztály
I. helyezés: Tar Bence,
II. helyezés: Zelenák Péter,
III. helyezés: Tarnóczi Veronika,
Különdíjban részesültek: Csató Bence és Németh Levente.
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Népdalkörök Felsőzsolcán

Siska András, a Férfi Népdalkör Vezetőjének írása

Dalos évfordulók Felsőzsolcán (95-30-15-10), Aranyágon dalolnak
a Felsőzsolcai Aranypávák 15-2003., 20-25 éves a Felsőzsolcai Férfi
Népdalkör - ez négy könyv címe, melyek tartalma a magyar népdalokról és az azokat megszólaltatókról szól. Kedves zsolcai lakos, olvasta
ezeket?
A felsőzsolcai énekkari mozgalom közel 100 évre tekint vissza.
1923-ban szerveződött először énekkar, Sallay István kántortanító
vezetésével. Ebből a történetből emelkedik ki a 33 éves Férfi Népdalkör, melyet 1988-ban szervezett Fehér András. A munkában támogatói voltak Azary Béla karnagy és Egri István is. A népdalkör tagjai
döntően a felsőzsolcai népdalt és a magyar nótát kedvelőkből álltak.
A Népdalkör akkoriban 20-28 főt számlált, és számlál ma is, hiszen
a csoport mindig nyitott volt és szívesen fogadta, ahogy napjainkban is
nagy örömmel fogadja a jelentkezőket.
Az eltelt évek alatt közel 1600 próbán vettek részt a tagok. Megtanultak több száz népdalt és évente 10-15 meghívásnak tettek eleget.
Énekeltek a környező településeken, de felléptek Burgerlandban,
Erdélyben, Felvidéken is. Gyakori szereplői voltak a város rendezvényeinek, nemzeti ünnepeinek. Népdalkörök versenyein számos alkalommal arany fokozatot, első helyezést, Aranypáva-díjat kaptak. Fellépéseikkel egyszerre népszerűsítették a magyar népdalokat, az éneklést és
öregbítették Felsőzsolca hírnevét. Felsőzsolca Város Önkormányzata
2018-ban a Felsőzsolcai Férfi Népdalkörnek ”Pro Urbe Felsőzsolca”
kitüntető címet adományozott.
A Rozmaring Női Népdalkör immár 32 éve működik, így a népdalokat tanulók száma egyre csak gyarapodott városunkban. A 15 éves
évfordulóra kiadott könyvet sok zsolcai által ismert és nagyra becsült
tanár Nevelős Béla írta és szerkesztette. Íme két Kodály Zoltán idézet
a könyvből:
„Ahol dal terem nincs mitől félned.
Gonosz ember ajkán nem terem az ének”
„Csak az a nép erős, Csak az a nép szabad
Hol munka mellett dal fakad”
A következő sorokat a 20 éves évfordulóra kiadott könyvben olvashatjuk, melyet szintén Nevelős Béla tanár úr, Farkas Pál és Bredács László
dalos társak írtak, szerkesztettek:

„A népdal, mint az ékszer életet akkor kap, ha viselik,
Mennél többekké lesz annál nagyobb lesz
világító és melegítő ereje.” Kodály Zoltán
A 25. évfordulóra kiadott könyvet Farkas Pál és Nevelős Béla írta és
szerkesztette, az alábbi idézet ebben olvasható:
„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk
szebb, ha ketten összedalolnak.
Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal
a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk,
Akkor mondhatjuk majd csak igazán:
Örvendjen az egész világ” Kodály Zoltán
A 30. évfordulóra kiadott könyv a Férfi Népdalkörről, az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesületről, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek ÉszakMagyarországi Csoportjáról szól, tartalmazza a Felsőzsolcai Férfi
Népdalkör által előadott dalcsokrok szövegeit, amelyet Farkas Pál,
Bredács László és Fehér Attila írt és szerkesztett.
A járvány miatt hónapok óta szüneteltek a próbák, nem volt fellépések, melyek mindkét népdalkör tagjainak, közösségünknek is nagyon
hiányoztak. Most újra szervezzük a két népdalkör működését, melyhez
úgy, mint eddig, kérjük a városi önkormányzat és mások támogatását.
Kérem, javaslom, keressék a városi könyvtárban kiadványainkat.
Ismerjék meg Felsőzsolca népdalosainak gazdag történetét.
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A búcsúzások napja
Fehér Attila írása

Megadatott az a lehetőség is, hogy községünk méltó emléket állítva
búcsúzzon el a második világégés felsőzsolcai áldozataitól. A Kegyeleti
Parkban felállított emlékműnél fél 11 előtt tárogatók hangja hívta a több
száz egybegyűltet a Himnusz eléneklésére. Üdvözlő szavaimat követően
Kiss Gyula volt munkaügyi miniszter mondott emlék- és avatóbeszédet,
melyben megemlékezett történelmünk sorsfordulóiról, a világháborúk
népeket, nemzeteket pusztító értelmetlenségéről. Hangsúlyozottan szólt
a ma felelősségéről, arról, hogy miután valóban elnyertük függetlenségünket, itt az ideje az alkotó munkának, a hasznos elképzelések megvalósításának.
Ez a nép mindig is képes volt talpra állni, s hisszük, most sem lesz
másként. Beszéde után Kiss Gyula, volt miniszter úr leleplezte az emlékművet, melynek tiszteletére a felsorakozott honvédségi szakasz fegyvereiből felhangzott a háromszoros díszsortűz. Ezután az áldozatok neveinek
felolvasása következett, majd egy-egy szál gyertyát gyújtottak emlékükre.

30 évvel ezelőtt a búcsúzások napja volt június 30. Felsőzsolcán. Templomaink harangzúgására hatalmas tömeg gyűlt össze a régi temető helyén
kialakított Kegyeleti Parkban.
Elköszöntünk egy örökre szánt ideiglenességtől, s végre már nem csak
papíron lett független országunk. A szovjet csapatok kivonása ténylegesen június 19-én befejeződött, de szuverenitásunk a megállapodás
szerint csak e nappal lett hivatalos.

Ökumenikus szertartás keretében a görög katolikus, az izraelita, a református és a római katolikus egyházak képviselői imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért és megáldották, illetve megszentelték az emlékművet.
Az özvegyek és árván maradtak nevében Ligetvári Lajosné, a hadifogságot túlélők nevében pedig Dobos István szólt az ünnepség résztvevőihez.
A férfi népdalkör dalai után tárogató hangja mellett koszorúzás következett, majd a Szózat eléneklésével ért véget az emlékműavatás.

Karnagybúcsúztató

Várszeginé Kiss Katalin beszámolója
A pandémia miatti szigorú korlátozások végre oldódnak, ismét lehet
örülni egymás társaságának, újragondolni a folytatást, óvatosan terveket
szőni. A tapasztalt idősek életében is itt az idő az újratervezésre.
A „megfogyva bár, de törve nem” mottó erejére azt hiszem, most nagy
szükségünk van, több okból is. Június 9-én a Pokol Csárdában vacsorás találkozóra gyűltek össze a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör és a
Rozmaring
Népdalkör
tagjai
egy
kevésbé
örvendetes
célból
is
találkoztak.
Karnagyunk,
Orosz
Gábor zenetanár, hosszú vívódás után, sok-sok szakmai, zenei elfoglaltsága
miatt úgy döntött, nem tudja tovább - minőséget is garantáló módon - ellátni
a két népdalkör szakmai irányítását. Megértettük és sajnáltuk, hogy véget
ért egy korszak, s egy új kezdődik. Ezen az estén búcsúztunk karnagyunktól, aki a „fiúkat” 2006-tól, a „lányokat” 2016-tól vezette szép sikerek felé.
A csoportok vezetői a hosszú szakmai együttműködést egy emlékplakettel és kis ajándékkal köszönték meg volt karnagyuknak. Siska András a
Férfi Népdalkör vezetője köszönte mindnyájunk nevében az emlékezetes,
jó hangulatú próbákat, a sok szép dalt, amit tanított nekünk, a szakmai
sikereket, a minőségi népzenei tolmácsolást, a színes citerazenét. Orosz
Gábor kiemelte a közösség megtartásának fontosságát, a több mint 30
éves múlttal rendelkező két népdalkörünk működtetésének szükségességét, mert e közösségek a hasznos elfoglaltságon túl baráti közösségek
is. A csoportokkal eltöltött évek alatt sok új dalcsokorral bővült a repertoár, s a népzenével, a népdalkörökkel való kapcsolata ezután se szűnik
meg, zsolcai lakosként látogatója marad a rendezvényeinknek, segítségét
pedig felajánlotta a karnagykeresésben. Az önkormányzat nevében Szarka
Tamás polgármester úr méltatta Felsőzsolca kulturális életének a járvány
előtti pezsgő életét, kiemelte a civil szerveződések munkájának fontosságát. Orosz Gábor zenei teljesítményét, és a népdalkörök munkáját nagyra becsüli. Az Önkormányzat támogatásáról biztosította a jelenlévőket,
remélve a helyzet mielőbbi megoldódását. Macsuga Roland a Pokol
Csárda vezetése nevében biztosította a Népdalköröket, hogy Nádi Gyula
szellemi örökségét megőrzik, továbbra is számíthatnak rendezvények

színvonalas ellátására. A karnagyok, akik a népdalköreinket hosszú
működésük alatt sikerre vitték, új színnel gazdagították az életünket. Orosz Gábor is emlékezetes öt évet töltött a csoporttal. E munkát
átmenetileg mindkét népdalkör oszlopos tagja, citerása, bármikor beugró
karnagy helyettese, Orosz László folytatja, a próbáink ugyanis elkezdődtek. Minden kedden a Bárczay-Kastélyban, délután 5-től 6-ig a Rozmaring, míg 6-tól 7-ig a Férfi Népdalkör próbál. A hosszú kihagyás után ismét
rendezvényekre, fellépésekre készülünk. Tervezzük szeptember 11-én
Dalos-találkozónkat a Rendezvények Házában, melyet reméljük, nem kell
elhalasztani.
Továbbra is várjuk a dalolni szerető, közösséghez tartozni akaró
hölgyeket, urakat! Várjuk, keressük továbbá új karvezetőnket, aki folytatja
hagyományainkat, és akinek friss ötleteivel, személyiségével részesei
lehetünk egy új időszak eljövetelének. Orosz Gábornak köszönjük az
együtt töltött éveket, és sikeres zenei, szakmai karriert kívánunk!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK							10. OLDAL

Ajánlások a hőségriasztás idején

Maradjunk árnyékban és igyunk sok folyadékot
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását figyelembe véve adja ki a
II., illetve III. fokú hőségriasztást az Országos Tisztifőorvos az ország egész
területére vonatkozóan.
A felsőzsolcai önkormányzat gondoskodik polgárairól, ezekkel egy
időben mindig felhívja a lakosság figyelmét, hogy a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat,
kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek
a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben
szenvedők. Kérik, hogy ezeken a napokon ügyeljünk a fokozott vízfogyasztásra, ajánlatos napi négy liter – vagy akár több – vizet, teát, gyümölcslevet elfogyasztani. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és
cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Ésszerűen kell hűteni a
lakást, majd óvatosan és fokozatosan kimenni a szabadba.
Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, a bőrünket
megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen. Tervezzük
meg, hogy mikor, hova megyünk. Online már nagyon sok mindent el lehet
intézni, tehát nem szükséges napközben kimennünk a mindennapi, hivatalos dolgokat intézni. Ha mégis mennünk kell, vigyünk magunkkal folyadékot, tervezzük meg, hol fogunk megpihenni. Rengeteg klimatizált helyiség
van, ami nyitott, oda menjünk be és pihenjünk meg. Inkább szánjunk több
időt dolgaink intézésére. Figyeljünk az öltözködésünkre is, különösen a
gyerekek és idősek öltözékére, akik több folyadékot veszítenek. Ne hagyjuk a gyermekeket, állatokat parkoló autóban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. Ne hagyjunk az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek meggyulladhatnak a nagy melegben. Aki teheti,
tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. Fejfájás, szédülés, gyengeség, végtaggörcs, mellkasi
fájdalom és egyéb tünetek is jelentkezhetnek, melyek előjelei lehetnek különböző betegségeknek. Komolyan kell ezeket venni, és felkeresni a háziorvost, védőnőt vagy
hívni a mentőszolgálatot. Veszélyt jelent az is, hogy magas az UV-B sugárzás, mely égési sérülést okozhat, tehát bőrünket, fejünket védeni kell a sugárzó naptól.

Diákmunka az önkormányzat intézményeinél
Hasznosan telik a nyári időszak is

A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a Felsőzsolcai
Napközi Otthonos Óvodában és a Rendezvények Házában látják el
feladataikat, ezzel segítve az intézmények dolgozóinak munkáját.
A tanulók július elsején kezdtek el dolgozni az önkormányzatnál
és az ahhoz tartozó intézményeknél. A diákmunka programban
résztvevők különböző feladatokat látnak el, mint például a nyomtatványok szétválogatása, postázás, az óvodákban, a gyerekek
foglalkoztatása, valamint segítenek az önkormányzat programjainak előkészítésében is.
A nyári diákmunkát nem szabad összetéveszteni az önkéntes
munkával, mely kötelező a középiskolások számára. A diákok
részmunkaidőben, napi hat órában dolgoznak, szakképzettséghez nem kötött, kifejezetten kisegítő jellegű munkát végeznek.
Az intézményi kör változatlan, a diákok beosztását idén is a
diákmunkát szervező Felsőzsolcai GAMESZ készíti. A diákmunka
a szakmai karrier első foka lehet. Fontos, hiszen a fiatalok már a
tanulóévek alatt belekóstolhatnak a munkába, praktikus tapasztalatokat szereznek, személyes kapcsolatokat építenek, melyek a
jövőben nagyon hasznosak lesznek.
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Zöldhulladék gyűjtési zsákokat biztosít az önkormányzat
Legyen továbbra is rendezett és szép a városunk

A zöldhulladék gyűjtésének időszaka alatt, szükség esetén
Felsőzsolca Város Önkormányzata is biztosít zöldzsákot a lakosság részére.
A gyűjtőzsákok igénylése vonatkozásában az alábbi eljárásrend
került bevezetésre:
A gyűjtőzsákok átvételére 2021. július 7. napjától
személyesen biztosítanak lehetőséget a Felsőzsolcai
GAMESZ telephelyén, munkaidőben a Kassai u. 6. szám
alatt. A gyűjtésre biztosított zöld gyűjtőzsákok átvétele ingyenesen, azonban korlátozott számban történik.
A gyűjtőzsák átvételéhez az ingatlanhasználó köteles
lakcímkártyáját bemutatni, illetve, ha ez nem lehetséges,
akkor a közszolgáltatás igénybevételét egyéb módon igazolni a
Felsőzsolcai GAMESZ munkatársa részére. A zsákok átvétele
átadás-átvételi elismervényen történik.

Megszűnt a kötelező maszkhasználat Magyarországon
Változások a város életében

Miután elérte az öt és fél milliót a beoltottak száma Magyarországon, újabb enyhítéseket vezettek be. Sem az üzletekben, sem a tömegközlekedési eszközökön nem
kötelező már a maszkhasználat.
A hivatalos határozatban történő kihirdetést követően életbe lépett a védelmi
intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozata, amely újabb fontos
állomás az újraindításban. Több korlátozás is megszűnt, többek között megszabadulhattunk a maszktól. Nem kötelező a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, már csak a kórházakban és szociális intézményekben kell a maszk. Védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a vendéglátó
üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre és előadásokra.
Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások, a távolságtartási szabály és nincs
már négyzetméter alapú létszámkorlát sem. A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a
200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedett.

Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy
500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni.
A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete
mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken. Az egyetemek és a főiskolák is
készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.
Új szabályok vannak a városunkban is. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának köszönhetően a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárban is változnak a szabályok. Az önkormányzat előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett
kulturális rendezvényeit, koncert előadásait ezentúl már védettségi igazolvány nélkül is látogathatják.
Az intézményekben a maszkviselés továbbra sem kötelező, ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltott.

Újra indult az ügysegédi ügyfélfogadás
Hasznos információk az ügyintézés kapcsán

Minden településen újraindult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatalának ügysegédi ügyfélfogadása.
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI.30.) Korm. rendelettel összefüggésben az
ügyfélfogadás 2021. július 07. napjától a korábban megszokott ügyfélfogadási rendben történik.
A veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések - úgy, mint az ügyintézők és az ügyfelek kötelező maszkhasználata, az ügyféltérben jelenlévők számának
korlátozása, illetve a sorszámosztó berendezés ügyintéző/biztonsági őr általi kezelése
- a kormányablakok, a kormányhivatali ügyfélszolgálatok, valamint az okmányirodák
tekintetében megszüntetésre kerültek.

HIRDETÉS		 							

12. OLDAL

Családi forgatag
Szeretettel hívom a felsőzsolcai

családokat a 2021.08.07-én, 15 órai
kezdettel megrendezésre kerülő

Családi forgatagra!

Programok:
Kísérő programok:
ugráló vár, vattacukor,
szelfi sarok, csillámtetoválás,
arcfestés, bütykölde, Rally autó
bemutató – Porkoláb Racing

15:00 Megnyitó
15:30 Aszfaltrajzverseny
16:00 Kommandós bemutató
16:25 Tűzoltóautó bemutató
16:35 Habparty
17:05 Húzd fel a nyúlcipőt
ügyességi verseny
17:50 Eredményhirdetés

A vetélkedőkre jelentkezni kicsiknek és nagyoknak
a helyszínen 15-15:30-ig, lesz lehetőség.
Helyszín: Rendezvények Háza Felsőzsolca, Sport u. 1.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyre 2021. augusztus 5-én,
16.00 óráig az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
E-mail: fzsolcakonyvtar@gmail.com
Telefon: 06-30/983-71-07
Felsőzsolca Város Hivatalos oldalának küldött messenger üzenetben:
https://www.facebook.com/Felsozsolca.ph

polgármester

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028
„Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén” című pályázat keretében
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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.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő:
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.
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