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Gyáravatás
Felsőzsolcán
Magyarország fejlődése és gazdaságának
sikere nagymértékben azoktól a vállalkozásoktól függ, amelyek képesek az innovációra és az újítások gyors ipari alkalmazására - hangsúlyozta Varga Mihály a
felsőzsolcai Aluinvent Zrt. gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán. Az Aluinvent
egy olyan innovatív cég, amely alumínium
habokat gyárt különböző formákban és
minőségben. Az Aluinvent Zrt. fő terméke
az ALUHAB márkanevű alumíniumhab,
amelynek építőipari panel válto
változatát DESIGNIUM-nak hívják.
n)
(Tudósítás a 6. oldalon)

Minden kedves felsőzsolcai hölgynek
boldog Nőnapot kíván
a Város Képviselő Testülete!
Dr. Tóth Lajos

polgármester

Telet temettek az ovisok
(A színes eseményről a 6. oldalon írunk)

Diákok farsangja
A Rendezvények Házában tartották farsangi ünnepségüket a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Szent István
Katolikus Általános Iskola diákjai. A gyerekek több hete készültek már nem csak a jelmezekkel, hanem a látványos koreográﬁák betanulásával is.
(Képes beszámoló az 5. oldalon)

TESTÜLETI NAPLÓ
(Cikk a 2. oldalon)
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TESTÜLETI NAPLÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi második ülését február 15-én tartotta
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló polgármesteri jelentés keretében a Képviselő-testület
döntött arról, hogy a BTE Labdarúgó
Szakosztály 4.000.-Ft/óradíj megﬁzetésével veheti igénybe a Rendezvények
Házát az edzések időtartamára.
A napirendek között a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének utolsó előirányzat-módosítását, amelyről rendeletet alkotott.
Döntött Felsőzsolca Város Önkormányzat
3 évre szóló saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
ﬁzetési kötelezettségeiről szóló javaslatról,
majd megalkotta a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről, amelynek kapcsán a polgármester az alábbi megállapításokat tette:
„A 2017. évi költségvetés összeállítása
során szembesültünk azzal, hogy 2016.
évhez képest az Önkormányzatot érintő,
olyan bevételcsökkentő és a költségvetést
terhelő (bér és garantált bérminimum
emelés, az ASP átállásra szükséges öszszeg) új tételek jelentek meg, amelyek jelentősen befolyásolják az Önkormányzat
lehetőségeit. Mindamellett, rendezni kell
a kialakult bérfeszültségeket. Szükséges
lenne fenntartani a megszokott támogatásokat. Nehéz év elé nézünk, de feladatainkat tisztességesen és szakszerűen fogjuk
végezni. A település működőképességének
fenntartása szigorú, következetes gazdálkodási politikát igényel.”
A testület megtárgyalta és elfogadta a
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2016. évi beszámolóját, majd
jóváhagyta az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Törvényi felhatalmazás alapján kitűzte
a Képviselő-testület az óvodai beiratkozás időpontját – 2017. május 8. és május
19. közötti időszakban hétfőtől-péntekig
730-1600 óráig a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda mindkét feladatellátási helyén –, továbbá felhatalmazta a jegyzőt,
hogy az óvodai beiratkozásról szóló közlemény közzétételéről intézkedjen.
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Bolgár

és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására Együttműködési Megállapodást fogadott el.
Támogatta a testület a „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton történő részvételt.
A Képviselő-testület kinyilvánította
szándékát a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű,
EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat benyújtására és megvalósítására, valamint Alsózsolca, Arnót, Sajókeresztúr Szirmabesenyő
önkormányzataival közös pályázati konzorcium létrehozására.
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői - magasabb vezetői feladatainak ellátására pályázatot írt ki,
amelynek közzétételével felhatalmazta a
város jegyzőjét a személyügyi központ
internetes oldalán, Felsőzsolca város honlapján, valamint az Oktatási és Kulturális
Közlönyben.
Ezután a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítését állapította meg a
grémium.
A Képviselő-testület következő ülése
2017. március 8-án lesz.
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ÚJ ROVATOT
INDÍTUNK!
Kérjük, szöveggel és képpel küldjön
email-t az alábbi címekre, aki szeretné ingyenesen megjelentetni újszülött
gyermeke érkezésének örömhírét, valamint gyászhirdetését.
SZÜLETÉS ESETÉN:
kozenkerkezett@zsolcatv.hu
GYÁSZ ESETÉN:
gyaszoljuk@zsolcatv.hu

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!
Együttes, több heti
megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu
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Ezt írtuk 17 éve

Szülői fórum
az agresszió
és magatartászavar
kezelésére
2017. február 20-án az iskoláskorú gyermekek körében egyre gyakrabban előforduló magatartási problémák megelőzése és
kezelése céljából a Felsőzsolcai Rendőrőrs nyomozója és egyben bűnmegelőzési
előadója Nagy László fórumot szervezett, amely a Felsőzsolcai Rendezvények házában került megrendezésre.
A programon az érintett szülők vettek részt és meghívást kaptak a gyermekvédelmi jelzőrendszer (a helyi általános iskola, óvoda, pártfogó felügyelő; család-, és
gyermekjóléti szolgálat illetve központ, rendőrség) intézményeinek képviselői.
Előadást tartott Bóta
Bernadett a felsőzsolcai
Pedagógiai Szakszolgálat
pszichológusa, előadásában az agresszió korai felismeréséről és annak kezelési lehetőségeiről tájékoztatta a megjelenteket. A
szülőknek lehetőségük volt
kérdezni a résztvevő szakemberektől a segítségkérés
és -nyújtás formáiról.

INGYENES
JOGI
TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István
ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll
Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében.

A fogadóórák időpontja:
szerdai napokon
15:30 perctől 17:00 óráig
A tanácsadás kiemelten a következő
jogterületek körében vehető igénybe:
– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések
és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült
kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Tel.: 06-30-3888-223
Email: drbollaistvan@gmail.com
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HÁZASSÁG HETE
Annyi sok esemény, élmény, évforduló
és emléknap tolul össze februárban, amire
jó odaﬁgyelnünk, és helyesen megélnünk.
Farsang van, de a Görögkatolikus Egyházunk már készít bennünket a nagyböjtre, s
ugyanakkor szerte a világon megemlékeznek a szerelmesekről, s megemlékezünk a
házaspárokról. Mind-mind a mi sajátunk.
A házasságot a földön éljük, de a távlata
az égben van. Olyan szép, jó és kifejező, az
ami a szerelem érzéseként jelenik meg ben-

nünk, de nem maradhatunk meg pusztán
az érzések szintjén. Tovább kell lépnünk,
és áldozatot kell vállalnunk egymásért. A
megismerésnek, az elkötelezettségnek, az
építésnek, egymás áldásának, és a jót cselekvésének kell megvalósulnia a házasság-

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a
család fontosságára kívánja irányítani a ﬁgyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált
központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

ban. Mindenki vágyik erre, amikor először
megérinti az Istentől belénk oltott szerelem. Kifejezi azt a belső vágyunkat, hogy
nem vagyunk elég önmagunknak, valakihez szeretnénk tartozni, és
ez a valakihez való tartozás
figyelmet,
előkészületet,
ajándékozást kell hogy
szüljön bennünk.
A Szent Atya a mi Görögkatolikus esküvői szertartásunkból idézi az ószövetségi 128 zsoltárt, amikor
az AMORIS LAETITIA
című apostoli buzdításában a családban megélt
szeretetről beszél. A szép és
tartalmas az énekelt zsoltár,
amikor az ifjú pár bevonul
az esküvői oltárhoz. „Boldogok mindnyájan, akik az Urat félik, kik az
ő utain járnak ...”, mert az ember nem talál
rá ösztönösen a jóra. Föl kell hívni a ﬁgyelmet, a jóra is, és a rosszra is, mert mind a
kettő bennünk van.
Az első bűnbeeséstől kezdve ott van

bennünk a jónak a vágya,de a rossznak a
kísértése is. Az emberi vágyunkat megélve, férjként és feleségként az Ige fényében,
az ölelés gyöngédségében, kezeink munkálkodásában és áldozatvállalás után, látni
gyermekeinket asztalunk körül. Kérjük az
Isten áldását arra a közös egy életre, amelyet egy férﬁ és egy nő elkötelezetten szeretne megélni.
Minden időszaknak megvan a maga
szépsége, melyet fel kell ismernünk és
hálát adnunk érte. Ebben az élet állapotban a jegyes időszaktól életünk végéig ott
akar állni mellettünk az Emberszerető
Istenünk. S a házasságban van védett
helye a nemiségnek,a szexualitásnak az
Istenből belénk oltott vágynak. Nekünk
keresztényeknek kell vonzóvá tenni a házasságot, amit Istenünk személy kiteljesedésének, és az üdvösség munkálásának,
az eszközévé tett. Szeretnénk sok boldog,
áldozatvállaló és szeretetben élő házaspárt látni, nemcsak a házaspárok hetében,
hanem az év minden napján.
Gulybán Tibor

Félév értékelő a Szent István Katolikus Iskolában
2017 január 17.én befejeződött a 2016-17es tanév első féléve. Elvégeztük az értékelést. Ha visszagondolok az elmúlt
időszakra úgy gondolom egy eredményes félévet zártunk. Az
egri főegyházmegye támogatásának köszönhetően, amit ezúton szeretnék megköszönni, valamennyi feltétel biztosított
volt a nyugodt munkavégzésre, a tárgyi feltételeink megfelelőek voltak, a fenntartói támogatásoknak, pályázatoknak
köszönhetően zavartalanul végezhettük munkánkat.
Nagyon jelentős előrelépés, hogy az interaktív táblákat már a
mindennapi munkába be tudtuk vonni. Azok a laptopok, amik
rendelkezésünkre álltak ebben a tanévben nagyon sokat segítettek az oktatás színvonalának emelésében, illetve jelentős segítséget jelentettek a külömböző tárgyi beszerzések. Ha a gyerekek
munkáját kell értékelnem, azt mondhatom, hogy két oldalú a gyerekek tevékenysége. A többség sikeresen zárta a tanévet, eredményesek voltak a gyerekek. Sajnos vannak olyan tanulók, akiknek a
tanulmányi munkájával nem vagyunk elégedettek, feltétlen javítaniuk kell, hogy az év végére eredményes, sikeres bizonyítványt
vegyenek kézhez.
Nyolcadik osztályos tanulóink felvételi lapjait továbbítottuk,
megkezdődtek a felvételi eljárások. Úgy gondolom a gyerekek
reálisan választottak, a jobb képességű gyerekek szakközépisko-

lákban szeretnének tovább tanulni, azoknak a gyerekeknek az
eredményei, akiknek még javítaniuk kell év végéig olyan iskolákat
választottak szakiskolákat elsősorban ahol úgy gondolom megfogják állni a helyüket. Szívből kívánom, hogy minden tanuló elégedett legyen. A gyerekek továbbtanulását minden eszközzel próbáljuk elősegíteni. Jól sikerültek az iskolai rendezvények. Ebben
a félévben előretudtunk lépni a tanulók keresztény szellemiségű
nevelésében. A gyerekeknél elértük azt, hogy nemcsak vasárnap,
hanem hétköznap is eljönnek misére. Ebben az évben a tantestület
kétszer is lelki napon vehetett részt, olyan lelki, szellemi feltöltődésben volt részünk, amelyre úgy érezzük, nagy szükségünk van.
Nagyon jó az együttműködésünk a Felsőzsolcán működő különböző szervezetekkel. Szeretném itt kiemelni a Családgondozó
Központ folyamatos segítségét, a GAMESZ segítségére folyamatosan számíthattunk. Ennek az évnek talán az egyik előre lépése a
rendőrséggel kialakított együttműködés. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bűnmegelőzésben továbblépjünk a drog problémájáról, a bűnözéssel kapcsolatos megelőzéssel ebben a félévben igyekeztünk kiemelt ﬁgyelmet fordítani Nagy László úr személyében
egy olyan közreműködő partnerre találtunk, aki folyamatosan
segíti munkánkat.
Putz József
igazgató
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Farsangoztak a diákok

A Rendezvények Házában tartotta farsangi ünnepségét a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. A farsangi bál a végzősök nyitótáncával kezdődött, a hagyományokhoz híven a tanulók szüleiket is felkérték egy közös táncra. Zenés, táncos
produkciókkal készültek az osztályok. A diákok csoportos produkcióját hosszas
felkészülés előzte meg. A szülők és a tanárok segítségével készültek el a kreatív, színes jelmezek. Az egyéni jelmezek sorában is szép és ötletes jelmezek készültek. A
farsangi mulatság Regős Ádám és növendékeinek dob produkciójával zárult.
A Szent István Katolikus Általános Iskola farsangi mulatsága csoportos jelmezes produkciókból állt. A gyerekek több hete készültek már nem csak a jelmezekkel, hanem a koreográﬁák betanulásával is. A ballagó diákok nyitótáncát a két
osztály diákjai közösen adták elő, majd szüleiket kérték fel egy táncra, ami mint minden évben most is
nagy sikert aratott. Putz József iskola igazgató szerint a farsang nem csak a hagyomány miatt fontos esemény az iskola életében, hanem azért is mert a zömében hátrányos helyzetű gyermek számára kulturált
kikapcsolást biztosít. A katolikus iskola
farsangját estig tartó diszkó zárta.

Közélet 

 Itthon
Közélet– Otthon

Zsolcai Hírmondó

2017 február

GYÁRAVATÓ
FELSŐZSOLCÁN
Gyárat avattak a Felsőzsolcai Ipari Parkban, az ipari innovációs díjas Aluinvent Zrt.
környezetbarát alumínium hab építőipari
paneleket gyártó 1000 t/éves kapacitású
üzemében elindult a gyártás. Az Aluinvent
célja, hogy Borsodban egy tudományos és
technológia ipari park keretében, a magyar
alumínium ipar innovációs kompetencia
centrumaként működjön.
Magyarország fejlődése és gazdaságának
sikere nagymértékben azoktól a vállalkozásoktól függ, amelyek képesek az innovációra és az újítások gyors ipari alkalmazására
- hangsúlyozta Varga Mihály a felsőzsolcai
Aluinvent Zrt. gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán.
Az Aluinvent egy olyan innovatív cég,
amely alumínium habokat gyárt különböző formákban és minőségben. Az Aluinvent Zrt. fő terméke az ALUHAB márka-

nevű alumíniumhab,
amelynek építőipari
panel változatát DESIGNIUM-nak hívják. Az alumíniumhab egy olyan könnyű
alumínium, ami úszik
a vízen és a fához hasonlóan megmunkálható nem korrodálódik. A cég megalakulás (2012) óta az alkalmazotti létszámot
8 főről 18 főre növelte. A jövő év végére teljes kapacitással működő gyár három műszakban mintegy 40 főt foglalkoztat majd.
A tervek szerint 2019 végéig hetven fővel
fogják bővíteni a jelenlegi munkatársak létszámát a gyártóüzem kiszolgálására. A fejlődés ütemét mi sem jelzi jobban, mint hogy
az elmúlt öt évben 1,5 milliárd Ft beruházás

A
téltemetés
régi
népszokását elevenítik fel
sok éve már a zsolcai óvodában. Ma
már vidéken is csak
elvétve ismerik és
tartják meg ezt a
hagyományos, régi
ünnepet. A Park utcai óvodában az égő
bábot körbeállva különféle zajkeltő szerszámokkal és énekelve űztél el a telet
idén is az ovisok.

TELET TEMETTEK
A ZSOLCAI OVISOK

történt. A Felsőzsolcai Ipari Parkban az Aluinvent Zrt. most átadott gyáregysége által
készített ALUHAB minőségben megelőzi
a világpiacon minden versenytársát, a legerősebb anyagot és a legtöbb fajtát tudják
gyártani az aluminium habnak. A gyáregység átadásával a kapacitásuk szintén a világ
élvonalába került, ami jelenleg 1000 t/év
aluminium hab gyártását jelenti.
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AMERIKAI FUTBALL

A tavaszi rajt előtt
közös edzés Zsolcán

A Miskolc Steelers amerikai futball
bajnoki mérkőzéseinek résztvevői tartottak Felsőzsolcán közös edzést, hiszen a magyar bajnokság tavasszal veszi kezdetét. Az első forduló nyitó mérközése március 26-án lesz Felsőzsolcán
a tavalyi bajnoki döntő béli ellenfelével
a Budapest Cowbells csapata ellen.
A mérközést a Digisport fogja kilenc
kamerával élőben közvetíteni.

Sport 
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LABDARÚGÁS

Felkészülés a tavaszi szezonra
Új néven, de a megszokott lebonyolítás mellett idén újra
megrendezték a megyei labdarúgó csapatok téli teremlabdarúgó bajnokságát.
2015 februárjában harmincadik alkalommal rendezték meg
a Borosi teremfoci tornát, amely
akkor az utolsó emléktorna volt.
Tavaly a Borsod megyei Labdarúgó Szövetség gondolt egy merészet, és segítve a csapatok téli
felkészülését, egy műfüves tornát
szervezett. Az ötlet felemás fogadtatásra talált, hiszen hiába nevezett sok csapat és játszottak jó mérkőzéseket, az időjárás sokszor
szólt közbe a mérkőzések megrendezésébe.
Idén télen így ismét fedett helyre vonultak a csapatok, és megmérkőztek az első
Téli Kupa serlegeiért. A felsőzsolcai Rendezvények Háza volt az egyik selejtező házigazdája, és a hazaiak mellett három megyei
másodosztályú csapat próbálta kiharcolni a
döntőbe jutást. A mieink magabiztos játékot mutatva három győzelemmel nyerték
meg csoportjukat, hiszen a Szirmabesenyőt
4-1, a Parasznyát 5-3, a Varbót pedig 6-3
arányban múlták felül. Egy héttel később, a
miskolci Generali Arénában rendezett döntőben azonban már kevésbé sikeres teljesítményt nyújtott a csapat. Az első nap az Encs
ellen 5-4 arányban győztek a ﬁúk, majd az
Edelény ellen 2-2-es döntetlent értek el.
Másnap viszont mindkét mérkőzésüket
elvesztették először a Mád ellen 5-1 arányban, majd a szomszédvár Onga ellen 5-2-re,

így csoportjukban a negyedik helyen végzett a Felsőzsolca és nem jutott tovább.
A torna így is jól szolgálta a felkészülést
a nagypályás bajnokság tavaszi szezonjára,
nem mellesleg a focira kiéhezett szurkolók
is remekül szórakoztak a látványos mérkőzéseken.
EREDMÉNYEK:
17. forduló: 2017.03.05. 14.30. Tokaj – Felsőzsolca
18. forduló: 2017.03.12. 14.30. Felsőzsolca – Szendrő
19. forduló: 2017.03.18. 15.00. Onga – Felsőzsolca
20. forduló: 2017.03.26. 16.00. Felsőzsolca – Tiszakeszi
21. forduló: 2017.04.01. 16.30. Bőcs – Felsőzsolca
22. forduló: 2017.04.09. 16.30. Felsőzsolca – Bogács
23. forduló: 2017.04.15. 16.30. Mád – Felsőzsolca
24. forduló: 2017.04.22. 17.00. Bánhorváti – Felsőzsolca
25. forduló: 2017.04.30. 17.00. MVSC – Felsőzsolca
26. forduló: 2017.05.07. 17.00. Felsőzsolca – Sajóbábony
27. forduló: 2017.05.13. 17.00. Ózd – Felsőzsolca
28. forduló: 2017.05.21. 17.00. Felsőzsolca – Szerencs
29. forduló: 2017.05.28. 17.00. Felsőzsolca – Edelény
30. forduló: 2017.06.03. 17.00. Encs - Felsőzsolca
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Rockzenészek a városért
Felsőzsolcai együttesek első közös koncertje
Felsőzsolca Város Önkormányzata, a Felsőzsolcai Férﬁ Népdalkör
és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Együtt
a városért címmel rend e z vé ny s oro z at áb an
Rockzenészek a városért koncertet szervezett, amelynek fővédnöke Dr. Tóth Lajos polgármester volt.
A zenés táncos
batyus bulin fellépett a GYIK, a
Halas és a Metrum All Stars zenekar a Pokol
Csárda Rendezvény termében.
Az egész éves
programsorozat
első állomása volt a február végi rockkoncert.
Nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt,
idősebbek és ﬁatalok
egyaránt eljöttek, így
hamar megtelt a terem,
ahol a helyi zenekarok
még sosem játszottak
együtt.

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2017. március 15-én, szerdán 10 órai
kezdettel tartja a Hősök terén
koszorúzással egybekötött ünnepi
megemlékezését.

Beszédet mond: Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő
Ünnepi műsort adnak: Csomasz Brass Band Felsőzsolca
Rozmaring Népdalkör
Felsőzsolcai Férfi Népdalkör
Az ünnepségre tisztelettel meghívjuk
és várjuk a város lakosságát.
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében
Dr. Tóth Lajos polgármester

Németh Csaba
Fotó: Danyluk Emil
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