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ALMA
FESZT
Tudatosság és önfejleszés a mai
rohanó világban – interjú Dr. Stiber
Viviennel.

Ünnepi műsorral emlékeztünk a
városháza kertjében Államalapító
Szent Istvánra Felsőzsolcán.

Alma Feszt Felsőzsolcán! A Város
Önkormányzata gyermekműsorokkal,
fellépőkkel, kiállítókkal vár minden
érdeklődőt!

5.oldal

2.oldal

3.oldal

HÍREK											 2. OLDAL

Címlapon
Mozgalmas és izgalmas családi nap helyszíne volt a Felsőzsolcai
Rendezvények Háza. Az önkormányzat által szervezett Családi forgatagon több százan vettek részt. A rendezvényről bővebben a 7. oldalon olvashatnak. Köszönjük a címlapfotót Bartókné Nagy Anitának.

Államalapító Szent Istvánra emlékeztek Felsőzsolcán
Ünnepi műsort tartottak a városháza kertjében

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünnepe az
államalapítás, valamint Szent István király emlékére. Ez alkalomból ünnepi
műsorral várták a városlakókat a Városháza kertjében.
A rendezvényen Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere köszöntő
beszédében ezt mondta: „Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar
ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Hogy
mennyire történelmet átívelő közös ünnepünk, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy ezeréves államiságunkat végig kísérte, nem kopott el.”
Az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen Szarka
Tamás köszöntője és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
után az új kenyeret is megszentelték a történelmi egyházak részvételével.
A szentelt kenyeret a Zsolca Táncegyüttes tagjai kínálták a jelenlévőknek,
miközben Bárdos Zsuzsanna népdalénekes Szent István énekeket énekelt.
A rendezvény, melyen a marokkói, tajvani, és román külképviselet által
delegált vendégek is részt vettek, a Csomasz Brass Band kíséretében
elhangzó Szózat közös éneklésével ért véget. Isten Éltessen, Magyarország!

Kilencedik Borsodi Vágta és az első Miskolci Járás Napja
Csontos Csenge Barbara képviselte városunkat a Borsodi Vágtán

A Borsodi Vágta a Nemzeti Vágta előfutama, itt dől el, kik képviselhetik településüket a budapesti Nemzeti Vágtán október 2-án
és 3-án.
Idén augusztus 7-én rajtolt el a kilencedik Borsodi Vágta lovas
mezőnye, melyen fergeteges hajrával a felsőzsolcai Csontos
Csenge Barbara, lovával, Sólyommal másodikként ért célba a
kishuszár futamon. Fantasztikus eredményéhez ezúton is
gratulálunk!
Ebben az évben első alkalommal került megrendezésre a Borsodi Vágtával összekötve az I. Miskolci Járás Napja, ahol a kiállítók
között városunk is bemutatkozott az érdeklődők előtt.

Napsütéses őszköszöntő

Bár búcsúzik a nyár, vidáman indul az ősz
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Minden évszaknak megvan a maga szépsége. Az őszé az
átmenet a meleg, nyugodt és nyári napokból az esős,
kissé borongós hidegbe. A vakációból a tanévkezdésbe, a
kellemes kikapcsolódás állapotából az elfoglaltságokkal,
munkával teli mindennapokba. Ilyen az ősz, színes és borongós,
elmélázó és újrakezdő, kirándulós, teázgatós és elgondolkodtató.
Köszöntsük hát az őszt, s a dolgos mindennapokat!
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„Felsőzsolca, ahogy én látom” 2021

Felsőzsolcán készült legjobb fotóikkal nevezhettek az értékes ajándékokért
Felsőzsolca Város Önkormányzata idén ismét meghirdette „Felsőzsolca, ahogy én látom” fotópályázatát, melyre a Felsőzsolcán
készült különleges eseményeket, elkapott pillanatokat, tereket,
szobrokat, utcabútorokat, épületeket, parkokat, játszótereket,
utcákat, a pályázók számára legkedvesebb városrészeket bemutató fotókat várták.
A pályázat lezárása után a zsűri – Bartókné Nagy Anita /BN Ani
Photography/, Kovács Dávid /DAVID RS Photography/, Danyluk
Emil és Szarka Tamás – meghozta döntését, melyet követően
díjátadó ünnepségen vehették át okleveleiket és nyereményeiket
az önkormányzat fotópályázatán indulók.
Szarka Tamás polgármester elmondta, a fotópályázat célja, hogy
bemutassuk városunk sokszínűségét, szépségeit, hangulatát,
látnivalóit, ezzel lehetőséget adva, hogy élményeiket megoszthassák a nagyvilággal.
A hagyományos díj átadásán túl egy különdíj is átadásra került.
Első helyezett: Szabó Blanka Sára, Mező
Második helyezett: Roppantó Luca, Kastély
Harmadik helyezett: Friedmanszky Levente Zoltán, Sínen vagyunk
Különdíj: Czaga - Nagy Georgina, Városháza

FELLÉPŐK KIÁLLÍTÓK

HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK

GYERMEKMŰSOROK ÉS FOGLALKOZÁSOK

ÉS MINDEN, AMI ALMA
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
WWW.FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH
BŐVEBB INFORMÁCIÓK: WWW.FELSOZSOLCA.HU

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028
„Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén” című pályázat keretében
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A Zsolcai csata 172. évfordulójára emlékeztek
A Zsolcai csata 172. évfordulója alkalmából tartott
megemlékezést Felsőzsolca Város Önkormányzata
július 26-án, délután a Hősök terén.
A megemlékezésen koszorút helyezett el Szarka Tamás
polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,
valamint az intézmények vezetői a csatában elesett honvédek nyughelye fölé készített, majd 2000-ben átalakított
emlékműnél, mely máig hirdeti a győztes Zsolcai csata
és hősei emlékét.
A műsorban közreműködtek: A Csomasz Brass Band
Felsőzsolca, valamint a felsőzsolcai diákok.

Az első Zsolca Börze

Megtartották az első Zsolca Börzét Felsőzsolcán,
a Rendezvények Háza udvarán
Július 30-án, pénteken 16 és 18 óra között rendezte meg
az első Zsolca Börzét Felsőzsolca Város Önkormányzata a
Rendezvények Háza udvarán, ahol gazdát cseréltek baba, tini
és női-ruhák, illetve játékok is.
A felsőzsolcai lakosoknak ingyenesen volt lehetőségük
gyermekeik használt és új tanszereit, kinőtt ruháit, megunt
játékait és könyveit értékesíteni. A helyszínen - korlátozott
számban – asztalokat biztosítottak az árusításhoz, melyek
kiosztását előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők.

Kastély koncert címmel indított nyári koncertprogramot az Önkormányzat
A nyáresték sokaknak kikapcsolódással teltek a városban

A tavaly indított rendezvénysorozat az idei évben Radnai Erika
és Varga Andrea koncertjével vette kezdetét a Bárczay-kastély
udvarán.
Kellemes hangulatban zajlott július 31-én a Felsőzsolca Város
Önkormányzata által szervezett Kastély-koncert, melyen nyári
dallamokkal várta közönségét Radnai Erika és Varga Andrea,
a Miskolci Nemzeti Színház közönség- és társulatdíjas, valamint Máthé Baba-díjas színművésze, aki többször volt az évad
színésznője is.
Közel százan érkeztek a Bárczay-kastély udvarára, hogy
megtekintsék és hallgassák a koncertet.

INTERJÚ
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Tudatosság és önfejlesztés a mai rohanó világban
Interjú Dr. Stiber Viviennel

A pandémia mindenkire számtalan káros
hatással járt és sokat tanulhattunk is belőle.
Olyan döntéseket kellett meghoznunk, amikre
korábban nem láttunk példát, nem működtek a
korábbi megküzdési technikák, új hozzáállásra volt szükségünk. Azt tapasztaltam, hogy a
pandémia sok esetben felerősítette a munkahelyeken lévő feszültségeket, a helyzetek kezelése és a hatékony döntéshozatal csak nagyfokú
rugalmasság és empátia mellett volt lehetséges.
Akik ebben jobbak, azok még profitálni is képesek voltak a bezártságból, akik kevésbé, azok
pedig nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Az elmúlt másfél évben a járvány miatt egész
ágazatok kerültek nehéz helyzetbe, bizonyára
sokan keresték meg Önt. Mik voltak a tapasztalatai?
Alap szakmai identitása jogász és politológus.
Hogyan jutott arra a döntésre, hogy a
mentális egészség irányába induljon el?
Humán alapbeállítottságom van, 15 évet dolgoztam a közigazgatásban elsősorban a jogi diplomámat használva. Vezetőként azonban nem csak erre
volt szükségem, hanem olyan tudásra is, ami által
jobban érthetem az emberek viselkedését, és így
saját magamat is. Egy olyan időszak
zajlott a közigazgatásban, ami nagyfokú
alkalmazkodó képességet igényelt, számos
átalakítást szerveztünk meg és indítottunk el.
Pár év után a saját mentális egészségemért is
szerettem volna tenni, ezért alapvetően
személyes indíttatásból fordultam a lelki egészségfejlesztés irányába. A Semmelweis Egyetemen
szereztem mentálhigiénés és szervezetfejlesztő
végzettséget, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kompetenciafejlesztő tréner képesítést.
A megoldásfókuszú coaching technikát Komócsin
Laurától (Business Coach Kft.) tanultam.
Ahogyan Ön is mondja, rendkívül fontos a
tudatosság és az önfejlesztés, hiszen így
élhetünk teljes életet. Ön a magánéletében és
a munkája során is a holisztikus megközelítést
képviseli. Mesélne nekünk erről?
Manapság úgy élünk, hogy az egészségünket
számtalan kockázat veszélyezteti, ezek fakadnak magából a kultúrából, a társadalomból és a
saját egyéni hozzáállásunkból is. Sok emberrel
találkozom és beszélgetek, mindenki ugyanarról
számol be: megnövekedett feladatok, rohanás,
elégedetlenség. Ebből a mókuskerékből csak úgy
tudunk kiszállni, ha tudatosan törekszünk a testi,
lelki egészségünk megóvására, helyreállítására.
A mozgás, és a testtudatosság nagyon népszerű
téma, de úgy érzem, hogy emellett még mindig
nem kap elég hangsúlyt a pszichológiai immunrendszerünk védelme. A test és a lélek egyensúlya, egységként kezelése az egészségünk kulcsa.
Az életvitelünk mellett a mentális állóképességünk fejlesztése alapkérdéssé vált.
Ön vezetett 10-15 fős szervezeti egységet, de
tartozott az irányítása alá már 900 fő is, így
rendkívüli rálátása van a vállalatok működésére
a pandémiás helyzetben is.

A koronavírus által mindannyiunknak okozott
stressz megkérdőjelezhetetlen. Ezen változtatni
nem lehet, arra viszont tudatosan lehet figyelni, hogy ez a munkahelyi kapcsolatokban ne
okozzon kárt, vagy minél kisebb mértékben. A
munkatársak frusztrációja az eltérő élethelyzetek miatt különböző volt: másként élte meg az
otthoni munkavégzést az, aki a munkája mellett
gyermeket nevelt, mint az, akinek ilyen plusz
leterheltsége nem volt. A tartós frusztráció a
munkatársakban olyan stresszt okozott, ami
a viselkedésüket és persze a teljesítményüket
is befolyásolta, ezért ennek a kezelése volt a
fókuszban. A tudatos munkáltatók stresszkezelés
terén mentális tanácsadás formályában kértek
segítséget.
Milyen tréningeket tart? Milyen módszerekkel
dolgozik?
Alapvetően két nagy és egymással több ponton
össze is függő területtel foglalkozom: az egyik
a mentális egészségfejlesztés, a másik pedig a
vezetőképzés, egyéni hatékonyság növelés.
A mentális egészségünk fejlesztéséhez kapcsolódik többek között az önismeretünk mélyítése,
az érzelmi intelligenciánk fejlesztése, kapcsolataink ápolása, konfliktuskezelési képességünk,
stresszkezelésünk, elégedettség érzésünk megteremtése, egyszóval minden, amit a mentális jóllétünkért tehetünk. Egyéni és csoportos
(tréning) formában is dolgozom. Vannak olyan
esetek, amikor célszerűbb egy csoportos
foglalkozás megtartása, például, ha egy adott
munkahelyi közösségről van szó és egy konkrét
probléma többeket is érint, míg más esetekben hatékonyabb az egyéni fejlesztés. A másik
nagy terület, ami a munkám fókuszában áll, az
a vezetőfejlesztés. Szeptemberben indítunk egy
komplex képzést, egy Vezetői Akadámiát, ami a
régióban egyedülállónak számít, mivel a vezetéshez szükséges tudás széleskörű átadását célozza.
A képzés során a klasszikus készségek fejlesztésén túl, kiemelt figyelmet fordítunk a vezetői jóllét megteremtésére is, a témák között szerepel
a vezetői önismeret és a tudatos stresszkezelés,
valamint a kiégés kezelése is. Az Akadémiára
szeptember 15-ig várjuk a jelentkezéseket (info@
svcoach.hu).
Ön coachként sokak munkáját, életét segíti.

Mit lehet tudni erről a támogatói munkáról?
Hogyan működik egy-egy coaching folyamat?
A coaching az én értelmezésemben egy megoldásfókuszú segítő beszélgetés. A kliens egy problémával érkezik hozzám, ami lehet általános is,
például annyit mond, hogy „valami nincs rendben az életemben, gyakran vagyok feszült, nem
tudom, hogy mit csináljak”, vagy lehet egészen
konkrét is, mint például a legutolsó beszélgetésem során az hangzott el, hogy „egész egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy váltsak-e munkahelyet vagy maradjak a jelenleginél”. Mindkét
esetben ugyanazt a módszert alkalmazzuk,
kérdéseket teszek fel, így az ügyfél rálátást nyer
a problémára több szemszögből is, megoldásokat keres rá és végül dönt, hogy melyiket alkalmazza. Ez a szemlélet biztosítja, hogy a sikeres
folyamat végén az ügyfél találja meg a saját
válaszát, ezáltal fejlődési lehetőséget kap és az
eredmény, amit saját maga ér el, tartós változást képes hozni az életében. Egy-egy folyamat a
témától függően eltérő hosszúságú, átlagosan
4-8 alkalommal találkozok az ügyféllel, mire
konkrét eredményeket érünk el.
Mi köti a városhoz leginkább? A munka mellett
mivel tölti szívesen az idejét?
Felsőzsolcán élek gyerekkorom óta, itt nőttem
fel, és ugyan pár évet a fővárosban töltöttem
az egyetem után, de mivel fontosak számomra
a gyökerek, szeretem ezt a várost, ezért visszaköltöztem 2011-ben és azóta is itt élek a párommal és a hatéves kislányommal. Szabadidőmben
elsősorban a családommal vagyok, együtt sportolunk, kerékpározunk, természetet járunk,
kutyát sétáltatunk, vagy csak a kertünket rendezgetjük. Emellett sokat olvasok. Szokták tőlem
kérdezni, hogy mire van szükség ehhez a munkához, mindig azt válaszolom, hogy határtalan
türelemre, empátiára és persze tudásra. Igyekszem a hazai és az angol nyelvű szakmai életet
is követni, pszichológiai tanulmányokat, kutatásokat olvasok, hogy legyen mit átadni azoknak,
akik hozzám támogatásért fordulnak. Elsősorban azt szeretném, ha minél többekhez eljutna
az az üzenet, hogy „Ép lélekkel tehetünk az ép
testért”. Szeretnék támogatni minél többeket
azon az úton, amire a saját lelki jóllétük megteremtése érdekében lépnek, ha minél többen
felismernék, hogy van megoldás a problémáikra,
fejleszthetik magukat, a személyiségüket, a kapcsolataikat. Konkrét célom egy sikeres helyi vállalkozás beindítása a mentális egészségfejlesztés
és a vezetői hatékonyságnövelés területén.
Akiknek felkeltettük az érdeklődését, azok hol
kereshetik Önt, milyen formában tud segítséget
biztosítani számukra?
Amennyiben a pandémia engedi, akkor a
személyes jelenlét mellett dolgozom Felsőzsolcán, illetve hamarosan Miskolcon a Macroklinikán is. Az elmúlt időszak azonban engem is egész
komfortossá tett az online világban, így tréningeket és coachingokat is tartok online formában is.
A weboldalamon, a www.svcoach.hu oldalon fel
vannak tüntetve az elérhetőségeim, természetesen örömmel várom a megkereséseket.
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Újra a színpadon

Hosszú kihagyás után végre ismét nagy közönség előtt énekelhetett a Rozmaring Népdalkör

Hosszú idő után újra együtt hallgathattuk a Rozmaring Népdalkör előadását. A Mezőnagymihályi Hagyományőrző Népdalkör
augusztus közepén ünnepelte 35. születésnapját, melyre a Bükkábrányi és a Rece Hagyományőrző Népdalkörök mellett a felsőzsolcai népdalosok is meghívást kaptak.
A rendezvényen Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára is részt vett. Az ünnepi műsorban közreműködött
Budai Ilona népdalénekes és tanítványa Kiss László népzenész, a Rozmaring Népdalkör pedig színvonalas műsorával ismét öregbítette Felsőzsolca hírnevét.

Épül a kerékpárút

Forgalomkorlátozásra kell számítani a
következő hetekben
Két keréken a közlekedés egyre gördülékenyebb. Ahogy arról már korábban is
beszámoltunk, több ütemben készül a kerékpárút Felsőzsolcán. Várhatóan októberben készül el a négy megépített, illetve felújított szakasz, mely a három
szomszédos település, Miskolc, Alsózsolca és Onga felé teremtik meg a kerékpáros
közlekedés lehetőségét. Azok, akik eddig is kerékpárral közlekedtek, most még nagyobb
biztonságban tehetik ezt meg, s hamarosan az egész úthálózatot birtokba vehetik.
A jelenlegi ütemben a Szent István utcán kerül kialakításra, mely munkálatok ideje
alatt forgalomkorlátozásra kell számítani az utca 1-69. és a 2-72. szám
közötti szakaszán. Ezeken a szakaszokon a következő hetekben a
közúti padkán, az út mindkét oldalán kiépítésre kerül a kerékpárút.
A munkálatok végzésének időtartama alatt szíves türelmüket és megértésüket, az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik.

Felsőzsolca különösen figyel az idősekre
A 65 éven felülieket is támogatja az önkormányzat
Támogatásban részesíti Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete azokat a 2021. október 1. napján felsőzsolcai állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
lakosokat, akik 2021. december 31-ig betöltik a 65. életévüket.

A támogatás átvételére a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban is lehetőséget biztosítanak 2021. október 6-án, szerdán
8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00 óra között, valamint október
7-én, csütörtökön 9:00 – 12:00 óráig.

A támogatás összege 10.000,-Ft/fő, melyet személyesen
vagy meghatalmazással, személyi igazolvány és lakcímkártya
bemutatása mellett vehetnek át a Rendezvények Házában
2021. október 4-én, hétfőn 9:00 – 11:00 és 13:00 – 15:30
között, valamint október 5-én, kedden 9:00 – 12:00 óráig.

A települési támogatás kifizetésének utolsó határideje 2021.
december 31., mely jogvesztő.
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A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Családi forgatag - Mozgalmas családi nap Felsőzsolcán
Kovács Anett beszámolója

Mozgalmas és izgalmas családi nap központi helyszínévé vált a Rendezvények Háza augusztus második hétvégéjén. Ide várta a családokat Felsőzsolca Város Önkormányzata saját szervezésű Családi forgatagára.
A délután zajló rendezvényen az önkormányzat színes skálát vonultatott
fel a családoknak szóló programokból, melyek között a kicsiktől a nagyokig
mindenki találhatott kedvére való szórakozást. A gasztronómia sem hiányzott, gulyáslevesről, szörpökről és vattacukorról is gondoskodtak a szervezők. A délután folyamán számos aktív és kulturális program közül választhattak az érdeklődők. Különböző nehézségű sport verseny feladatokban,
darts foci bajnokságon és aszfaltrajzversenyen mérhették össze tudásukat
a megjelent családok, akik a rendezvény végén ajándékban részesültek.
A gyerekek részére a különböző méretű ugráló várak, csúszdák mellett,
bütykölde, arcfestés, lufi hajtogató bohóc is biztosította a tartalmas
időtöltést.
A kisebb korosztály mellett a nagyobbakra is gondoltak a szervezők.
A Bükk Közterületi Támogató Alosztály izgalmas bemutatója
mellett, az apukák megnézhették a Porkoláb Racing rally autóit és
a gyerekekkel együtt részt vehettek a tűzoltó autó bemutatón. A
délután hangulatát a katasztrófavédelem által biztosított habparti fokozta.
A rendezvényen a zenéről sem feledkeztek meg. A sportpályán álló
színpadon a sztárfellépő Josh hozta el legismertebb dalait a közönségnek.
A rendezvény célja az volt, hogy aktív programokon keresztül hozza össze
a városban élő családokat. A játékos programokat kifejezetten családoknak ajánlották, hogy a szülők és gyermekek közösen élhessék meg a játék
örömét.
Ezt a célt sikerült elérni! Találkozzunk jövőre is!
A rendezvény képeit Bartókné Nagy Anita készítette.

Tábori élmények

Pásztor Erik, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatóhelyettesének beszámolója
Augusztus 9-től 13-ig Felsőzsolca Város Önkormányzata szervezésében negyven fő töltött egy élményekkel teli hetet az önkormányzati tábor negyedik
turnusában, melynek központi helyszíne a Rendezvények Háza volt. Futball,
kézilabda, floorball, torna, asztalitenisz - néhány azon sportágak közül, amelyet kipróbálhattak a gyerekek a sporttáborban. A táborok szervezésekor
szerettünk volna segítséget nyújtani a családoknak a szünidei gyermekelhelyezésben és a gyermekfelügyelet megoldásában, összekötve azzal, hogy ezt
a sport és szórakozás körvonalán haladva tegyük meg.
A sporttábor célja, hogy a lehető legváltozatosabban mozgassa meg a
táborozókat, miközben arra nevel, hogy a mozgás és a csapatmunka életük
mindennapi része legyen. A sportolás mellett kirándulásokkal színesítettük
programjainkat. A hétfői nap ismerkedéssel telt, amikor egymással és a különböző sportágakkal, azok szabályaival is megismerkedhettek a táborban
résztvevő gyerekek. Kedden túráztunk a Bükk-hegység Kékmadár tanösvényén és ellátogattunk a tündérkertbe. Szerdán Lillafüredre utaztunk. Kisvasutaztunk, és gyönyörködhettünk a Szent István cseppkőbarlang szépségében.
Csütörtökön a Miskolci Állatkertben jártunk, ahol a kirándulást egy kis tanulással is összekötöttük.
Visszaérve a Rendezvények Házába, az ebédet követően floorballal és focival folytatódott a sportolás a gyerekek örömére. Ezen a napon Szarka Tamás
polgármester úr is elkísért minket. Pénteken sétáltunk a Sajó parton, a gyerekek kedvéért megnéztük az önkormányzat kecskéit, majd visszatérve a
Rendezvények Házába habpartival folytattuk a délutánt. A tábor zárásaként
a gyerekeket és szüleiket közös szalonnasütésre vártuk, ahol megoszthatták
a hét élményeit.
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Akire városunk büszke lehet

Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház művésze, 2010-ben az Év Hangja
Eperjesi Erika színésznő, operaénekesnő, primadonna és szubrettMiskolcon született, de egész gyermekkorát Felsőzsolcán töltötte.
Rengeteg kellemes emlék köti a városhoz, a Sajó-parti vidám nyarakra, a természet közelségére a mai napig nagy szeretettel gondol. Tehetsége már gyermekkorában feltűnt, hat évesen zongorázott, és minden alkalmat megragadott, hogy dalra fakadhasson.
Felsőzsolcán, a zeneiskolában kezdett el tanulni. Érdekes, hogy
ekkor még azzal kacérkodott, hogy ének-matematika szakos tanár lesz,
végül a zene szeretete miatt a közönség nagy örömére a művészi
pályát választotta. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban énektagozatra járt,
eleinte a kórusban énekelt, de különleges hangjára hamar felfigyeltek.
Folyamatosan képzi magát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének Mester képzését is elvégezte. Pályafutása során
rengeteg fantasztikus szerep találta meg, láthattuk a Bohéméletben,
Verdi Rigolettójában, Mozart Varázsfuvolájában, de két legkedvesebb
szerepe Kálmán Imre Marica grófnője és a Csárdáskirálynőböl, Szilvia.
A Marica grófnőt egyébként ötféle rendezéseben játszhatta, Németországban is fellépett vele, német nyelven is hatalmas sikert aratva.

Napjainkban a Miskolci Nemzeti Színházban lép fel, de mindezek
mellett számos vendégszerepléssel keresik meg. Nem
is olyan rég Felsőzsolcán is láthattuk őt a 2020-as
nőnapi ünnepségen. A debreceni Csokonai Színházban,
illetve a Veszprémi Operett Fesztiválon is színpadra állt már.
Eperjesi Erika azonban nem csupán hazai terepen állja meg a helyét,
számos külföldi megkeresése van, Svédország, Kijevi Nemzeti Operett
Színház, Ausztria, Németország, Szlovákia, Spanyolország, Olaszország, Izrael és Erdély közönsége is tapsolhatott neki. Az évek kitartó
munkája nem csak a nézők szeretetét hozta magával, 2002-ben az
Év Operaénekese lett, 2010-ben pedig az Év Hangjának választották.
A színpadon töltött időszak azonban nem csupán a közönség számára,
Eperjesi Erikának is sok maradandó pillanatott hozott.
Szívesen és mosolyogva emlékszik vissza azokra a pillanatokra, eseményekre, melyek különlegessé tettek egy-egy fellépést. Ilyen volt például a Marica grófnő egyik előadása, amikor tánc közben elpattant az
alsószoknya kapcsa, így előadás közben a leesett szoknyaaljtól kellett
feltűnésmentesen megszabadulnia. Az sem volt egyedi, hogy a cipő
sarka a szinpad deszkái közé szorult, de ez sem akadályozhatta meg
abban, hogy a műsort előadja, s ezzel a közönséget boldoggá tegye.
Van egy tizenhárom éves lánya, aki szintén zongorázni tanult,
a művészi vér a családban nem vált vízzé. Férje ugyan nem
pályabeli, mindenben támogatja Erikát. Ahogyan ő mondja, a
férje partnere, testőre, legnagyobb rajongója és hatalmas segítője.
Eperjesi Erikával hamarosan újra találkozhatunk Felsőzsolcán, hiszen
nagy örömünkre fellép a szeptember 25-én megrendezésre kerülő
Alma Feszten, melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

AKTUÁLIS
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Sikeres volt a nyári diákmunka

Pénzt és tapasztalatot gyűjtöttek a fiatalok a nyári munka közben
Felsőzsolcai GAMESZ vezetője.
Adminisztratív feladatokat is elláthattak. Az óvodákban a kicsik
például nagyon szeretik a vidám, kedves lányokat, akik partnerek a játékban és a mesékben. Itt a kerti padok csiszolása és festése mellett jó hangulatú délelőttöket töltöttek el. A diákok számukra
megfelelő és életkorukhoz igazodó feladatokat kaptak, amelyek elvégzése mellett jól érezhették magukat úgy is, hogy a nyári szünidő alatt
munkába álltak egy kis időre.
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárban részt vettek a napi
munkában, segítettek a táborok és rendezvények megvalósításában.
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központban elsősorban az idősgondozás feladatellátáson belül végezték a kapott feladatokat. Segítséget
nyújtottak a gondozottak részére történő bevásárlásban, a gyógyszerek
kiváltásában is. Munkájuk az idősebb lakosok számára nagy segítséget
jelent, valamint nagyban hozzájárul az intézmény dolgozóinak tehermentesítéséhez.

Idén is megszervezték a középiskolások, illetve a felsőoktatásban tanuló fiatalok nyári munkalehetőségét két turnusban, július 1–31, illetve
augusztus 1–19 között. A Polgármesteri Hivatal, illetve a város közintézményei a nyáron 86 diákot foglalkoztattak a minimálbér arányos összegéért, így a fiatalok pénzt gyűjthettek a szeptemberi iskolakezdés előtt.
„Az önkormányzat és intézményei 86 diákot tudtak a nyári időszakban
foglalkoztatni. Ez hat órás munkarendet jelent a Polgármesteri Hivatalban, az óvodában, a Rendezvények Házában, a könyvtárban és a családsegítő központban.”- tájékoztatott minket Molnárné Vantal Nikoletta, a

„Idén ismét lehetősége nyílt a felsőzsolcai diákságnak nyári diákmunka
végzésére. A két egy-egy hónapos turnus egyikén a város közintézményeiben segítették az ott dolgozók mindennapjait. Így kerültünk mi is a
Rendezvények Házába, ahol tízen töltöttük hétköznapjaink egy részét.
Szerencsére fiúk és lányok vegyesen, így mindenféle munkálatba be
tudtunk segíteni. Többek között kerítést festettünk, padokat renováltunk,
az udvaron és az épületben takarítottunk, székeket és sörpadokat raktunk rendbe az ott dolgozók segítségével. A diákmunkának köszönhetően
betekintést nyerhetünk a munka világába, új ismeretségekre, barátságokra tehetünk szert, valamint a keresetünkből finanszírozhatjuk a nyári
programjainkat. Reméljük jövőre is erősíthetjük az itt dolgozók táborát!”
– mondták a Rendezvények Háza diákmunkásai.
A diákmunkában részt vevő fiatalok feladataik ellátása mellett tapasztalatot szereznek és megélik a felnőtt világ emberi kapcsolatait, mely nem
lesz haszontalan későbbi életükben.
Mindenkinek köszönjük az odaadó munkáját!

Az elmúlt időszakban sokat javult a közbiztonság Felsőzsolcán
Közösen, odafigyelésssel még többet tehetünk városunkért
Folyamatosan végez ellenőrzést az önkormányzati
rendészet. A közterületek mellett a parkokat és a
játszótereket is gyakrabban ellenőrzik a rendőrség és
a polgárőrség segítségével.
Ezeknek az intézkedéseknek is köszönhetően a korábban kialakult illegális szemétlerakók mérséklődtek,
néhol megszüntetésre kerültek.
A szubjektív biztonságérzet növelése érdekében a
rendész-rendőr közös szolgálat folyamatossá vált, a
közös szolgálati órák száma a rendészet megalakítását
követően elérte a 100 órát.
Az elmúlt időszakban 48 esetben érkezett lakossági
jelzés, mely bejelentéseket intézkedés követett.
A bűncselekmények felderítése javult, köszönhetően
a helyismeretnek és a korábban kihelyezett térfigyelő kameráknak, melyek közreműködnek az elkövető
kilétének megállapításában.

A kiemelt intézkedések közé tartozik, hogy a közelmúltban egy 10 év körüli fiú nagy értékű telefonját
elvették fenyegetés kíséretében a Dózsa Gy. utcán. A
rendőr-rendész járőrök közös felderítésének eredményeképp az elkövetőt 1 órán belül azonosították, ezt
követően a személy otthonában elfogásra került, valamint a készülék is előkerült, melyet így ismét birtokba
vehetett jogos tulajdonosa.
Előrelépés történt ebrendészeti szempontból is.
A befogási akcióknak köszönhetően több eb is
befogásra került a közterületen. Az üzemképtelen vagy törött "roncsautók" közterületi tárolása
megszűnt a folyamatos intézkedéseknek köszönhetően.
A város útjait jogtalanul használó túlsúlyos
tehergépjárművek ellenőrzése, szankcionálása jelenleg is zajlik, ezzel is segítve a közlekedés biztonságát.

A közösségi együttélés szabályai megsértésével
kapcsolatban 34 esetben történt intézkedés, ideértve
az elhanyagolt, gazos ingatlanokat is.
A szabálysértések tekintetében a figyelmeztetés
legtöbbször eléri célját, így a szankciók száma minimális. A halászati tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések során az a tapasztalat, hogy az állampolgárok jogkövetőek, a szükséges engedélyek birtokában végzik
tevékenységüket.
A közbiztonság szempontjából is fontos a
kapcsolattartás,
az
információáramlás,
így
kérik,
jelzéseiket
küldjék
a
Felsőzsolcai
Önkormányzati Rendészet alábbi elérhetőségeire:
Levelezési cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Telefon: +36 46/613-000, mobil: +36 30/944-2158
E-mail: opalko.david@felsozsolcaph.hu, valamint
hívják a 112-es telefonszámot.
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Az adóvégrehajtásban is szolgáltató, ügyfélközpontú szemlélet az önkormányzatnál
A hatékonyabb működés megkönnyíti az ügyintézést
Amennyiben az adózó ilyen tárgyú kérelmére
az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, az erről szóló határozatban meghatározott ütemezés és feltételek
szerint teljesítheti fizetési kötelezettségét.
Ezen idő alatt kényszerintézkedéseket a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának adó
csoportja nem foganatosít, viszont amen�nyiben az engedélyezett részleteket nem
megfelelően teljesíti az adózó, annak vis�szarendezésére kerül sor, a tartozás újra
lejárt esedékességűvé válik és megindulhat a
végrehajtási eljárás.
További könnyítési lehetőségek
A pandémia miatt a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedések között a
szokásostól eltérő fizetés kedvezmények is
engedélyezhetők.

Az önkormányzati adóhatóságnak az adótartozás behajtására vonatkozó jogosultsága és
egyben kötelezettsége jogszabályon alapul.
Az adótörvények pontosan meghatározzák
azt, hogy az adózó mely időpontig tehet
pótlékmentesen eleget fizetési kötelezettségének, ezt az időpontot nevezzük
esedékességnek. Amennyiben az adózó
az adótartozást esedékességig nem, vagy
nem teljes összegben fizeti meg, az adóhatóság megindítja a végrehajtási eljárást. Az
alábbiakban dr. Bobkó Péter jegyző részletes tájékoztatását olvashatják a témában.
Felsőzsolca önkormányzati adóhatósága
2019 őszétől a szolgáltató, ügyfélközpontú
adóhatósági szemléletet követi, amelyet a
követeléskezelés és végrehajtás terén is igyekszik alkalmazni, ezzel is segíteni és ösztönözni
az önkéntes jogkövetést.
Minden magánszemély vagy vállalkozás
kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, amely
miatt nem tud eleget tenni határidőben az
adófizetési kötelezettségének. A törvény
az ilyen esetekben méltányosságot biztosít
azon adózók részére, akik az előírt fizetési
kötelezettségeiket valamilyen méltányolható
okból az esedékesség időpontjáig nem, vagy
csak részben tudják teljesíteni. Számukra
átmeneti segítséget nyújt a részletfizetés vagy a fizetési halasztási kedvezmény.

Az intézkedés alapján a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Adó csoportja
1.) egy alkalommal legfeljebb ötmillió forint
összegű adóra – a 2021. december 31-ig
előterjesztett kérelemre – legfeljebb 6 havi
fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, ha a
kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a
pandémia miatti veszélyhelyzetre vezethető
vissza.
2.) egy alkalommal nem magánszemély
adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek az adótartozását a 2021.
december 31-ig előterjesztett kérelemre egy
adónemben legfeljebb 20%-kal, de 5 millió
forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező
gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.
A jogszabály szerinti kedvezmények egyikével, egy adónemre vonatkozóan és csak
egy alkalommal élhet az adózó. A mérséklés
ezen formája csak nem magánszemély (pl.
gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb
szervezet) részére engedélyezhető, egyéni
vállalkozó és magánszemély esetén azonban
ez a lehetőség kizárt.
A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók
az adózás rendjéről szóló törvény általános
szabályai szerint élhetnek fizetési kedvezmény iránti kérelemmel. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó
elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus
úton vagy írásban nyújthatja be.

Hatósági végrehajtási kényszer
Amennyiben az adózó a fenti lehetőségek
ellenére is elmulasztja az adó és esetleges
pótlékai, bírság(ok) határidőben történő befizetését vagy az önkormányzati adóhatóság
nem engedélyezett számára fizetési kedvezményt, úgy az adóhatóság kényszerintézkedésként végrehajtási eljárás megindítására
köteles.
A kényszerítő jelleg alkalmazására azon
tartozással rendelkező adózók esetében kerül
sor, akik/amelyek az adókötelezettséget nem
teljesítik, és hosszabb időn át vagy rendszeresen visszatérően, folyamatosan, felhívás ellenére is adóelkerülő magatartást tanúsítanak.
A végrehajtási kötelezettség teljesítését nem
csupán a köztartozások felelős beszedése
indokolja, hanem jogos elvárás azok részéről,
akik adófizetési kötelezettségüknek rendben
eleget tesznek.
Partnerség a követeléskezelésben
A végrehajtási költségek és más egyéb szankciók csak olyanokat terhelnek, akik nem partnerek a követeléskezelési lehetőségekben és
az adófizetésben. Önkormányzati adóhatóságunk a követeléskezelés részeként lehetőséget kínál a tartozás kényszercselekmények és
hátrányos jogkövetkezmények nélküli megfizetésére.
Nyitottság az együttműködésre
A Polgármesteri Hivatal Adó csoportja az
adózással kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben rendelkezésre áll. Amennyiben
egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink
az adótitok szabályait is figyelembe véve
készséggel állnak az ügyfeleink rendelkezésére. Mindemellett a hátralékos ügyfél bármikor teljesíthet önkéntes befizetést, még
abban az esetben is, ha fizetési könnyítési kérelmét a jogszabályi feltételek fennállásának
hiányában az adóhatóság esetleg elutasította, vagy a végrehajtási eljárás már megindult.
A tartozás megfizetésével a végrehajtási eljárás megszűnik.
Köszönjük, hogy befizetett adóikkal hozzájárulnak Felsőzsolca működőképességének
megőrzéséhez, városunk fejlődéséhez!
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Megújult a felsozsolca.hu weboldal

A lakosság kiemelten érdeklődő a helyi hírek iránt

Megújult Felsőzsolca honlapja. Újraalkotva
és kibővítve, az informatív jellegét modern
köntösbe öltöztetve a honlap egészen új
szemléletet tükröz. Az oldalon csaknem
minden olyan információ megtalálható,
amire a lakosoknak, a városba érkezőknek,
vagy az itt befektetni szándékozó üzletembereknek is szüksége lehet.
Nagyon sok minden változott Felsőzsolca
életében és az informatika világában, amióta
elindult az előző honlap, ezért már időszerű volt egy új városi honlap készítése. A régi
oldallal ellentétben az új weboldal készítésekor figyelembe vették az oldal tervezői,
hogy a látogatók napjainkban már kevésbé
asztali gépen, sokkal inkább valamilyen mobil
eszközökön keresik az információkat. Ez azt
jelenti, hogy a honlap arculatterve mobiltelefonra és asztali számítógépre is elkészült, így a
weboldal
a megújult felépítésnek
köszönhetően mostantól kényelmesebben használható bármilyen okoseszközön. További fontos fejlesztés, hogy az
oldal teljesen akadálymentesített, így a
látássérültek is könnyen használhatják.
"Az új honlap egyszerű, könnyen kezelhető
és felhasználóbarát, továbbá igen sokrétű.
Felsőzsolcának is szüksége van reklámra,
hogy a helyiek és a város iránt érdeklődők
megismerjék azokat az értékeket, melyekkel városunk rendelkezik. Egyebek mellett
ebben is segít az új weboldal' mondta Szarka Tamás polgármester, aki az új

városi

honlap

kialakítását

koordinálta.

A felsozsolca.hu minden szempontból
megújult. A weboldal összefogja a helyi
sajtót
az
újság,
televízió
és
online platformok felületeinek együttes használatával.
Már a nyitóoldalon megtalálhatóak
azok a tartalmak, melyek a legkeresettebbek a honlapot látogatók körében.
Ilyenek a várost érintő hírek, felhívások, közérdekű információk, valamint a ZsolcaTV műsorai és a Zsolcai Hírmondó valamennyi száma.
A helyi média preferálását a természetes
lokálpatriotizmuson felül a helyi vonatkozású események iránti érdeklődés is
kiválthatja, emellett fontos szempont volt,
hogy kifejezetten az életünket befolyásoló friss, naprakész, pontos, megbízható
információkat tudják elérni ezen a felületen.
Számos olyan tartalom került fel a honlapra,
mely a Felsőzsolca iránt érdeklődőknek teljes
mértékben tájékoztatást nyújt.
Az új interaktív felületek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal látogatói közvetlen
kapcsolatba lépjenek az önkormányzattal.
A probléma bejelentő használata révén a
lakosok könnyen és egyszerűen tudnak hibákat bejelenteni vagy javaslatokat tenni.
Az újonnan elindult felsozsolca.hu bemutatja az elmúlt időszak fejlesztéseit, továbbá a

jelenleg is zajló és a még megvalósításra váró
beruházásokat is.
Újdonság az oldalon, hogy az önkormányzat működését a korábbinál részletesebben
mutatják be. Tájékozódhatnak az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal
felépítéséről, a feladatkörökről, intézményekről, és mindent megtalálnak az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatban.
Szarka Tamás elmondta, hogy a megújult
webes felület elkészítésénél a referenciákat,
és az ár-érték arányt figyelembe véve választották ki a webfejlesztőt.
Külön öröm, hogy a honlap elkészítése során
minden segítséget megkaptunk a webfejlesztő hölgytől, illetve informatikusunktól is.
Az új honlap elindult, ám nem tekinthető
véglegesnek, hiszen jellegéből és rendeltetéséből adódóan folyamatosan változik,
fejlesztik majd, és új tartalmakkal töltik meg.
Mindehhez számítanak a lakosság észrevételeire és javaslataira. Amennyiben a felhasználók valamilyen hibát fedeznek fel az oldalon,
kérik, azt jelezzék a weblap@felsozsolcaph.
hu e-mail címen. A legfrissebb információkért érdemes Felsőzsolca Város Hivatalos
Facebook oldalát is követniük.
Nézzék meg Önök is a város honlapját a
www.felsozsolca.hu oldalon!
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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.
Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő:
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra között.
Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő:
szeptember 15-én 16-17 óra között.
Rimán János önkormányzati képviselő:
szeptember 15-én 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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