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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA
Az MVM Csoport tovább növeli megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfolióját. A cégcsoport hét projekt
keretében országosan 110 naperőművet épít
EU-s társﬁnanszírozással (KEHOP 5.1.1-17,
KEHOP 5.1.2-17) és ezzel az MVM a legnagyobb naperőművi kapacitással rendelkező
energiatermelő vállalat lesz Magyarországon.
A beruházási költség 35%-a Európai Uniós
forrásból kerül ﬁnanszírozásra.

Megkezdődött
Magyarország
legnagyobb
naperőművének építése Felsőzsolcán

Az alapkőletétel ünnepélyes pillanata. A képen balról-jobbra: Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca
polgármestere; Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. sz. egyéni választókerületének országgyűlési képviselője; Kádár Andrea Beatrix, energetikáért felelős helyettes államtitkár; Dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

Az MVM Csoport és egyben az ország egyik legnagyobb
naperőműve épül meg Felsőzsolca és Onga határában, egy közel
44 hektáros területen, az Európai
Unió Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programjának
KEHOP-5.1.1-17-2017-00002
számú projektje keretében. A
naperőmű a tervek szerint legkorábban 2018 nyarán kezdheti
meg üzemszerű működését. A
felsőzsolcai energetikai beruházás jelentős lépés a hazai megújuló
villamosenergia-termelésben, mindemellett hozzájárul
Magyarország energiahordozó-importjának mérsékléséhez. Működésének köszönhetően éves szinten több mint 20 000 tonnával
csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása – emelte ki Kádár
Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár a február 28-i ünnepélyes alapkőletétel alkalmával.
„Az MVM Csoport egyértelműen piacvezető lesz a megújuló
energiaforrásokat hasznosító erőművek területén. Társaságcsoportunk egy éven belül 110 napelemes erőművet épít az országban,
amely mintegy 50 000 háztartás éves villamosenergia-szükségletét
képes fedezni. A jelenlegi beruházásoknak köszönhetően az MVM

Csoport több mint 150 MW megújuló kapacitással fog rendelkezni” – mondta el Dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója.
Az MVM Hungarowind Kft. legmodernebb technológiát felvonultató felsőzsolcai naperőműve 74 000 darab polikristályos
napelemtáblájával, 19,96 MW beépített kapacitásával átlagosan
évi 20,7 GWh villamos energia termelésére lesz képes.
(A cikk folytatás a 2. oldalon)
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Az ország legnagyobb
naperőműve lesz
(Folytatás az 1. oldalról)
A felsőzsolcai beruházás tervezett beruházási költsége 9 milliárd forint, melynek 65%-a
az MVM Csoport saját forrásából, 35%-a
(3,144 milliárd) Európai Uniós forrásból kerül ﬁnanszírozásra. A naperőművek üzemeltetése nagyrészt távfelügyelettel megoldható,
ám a beruházás megvalósítása során jelentős
számú munkahelyet teremt. „A Felsőzsolcán
megvalósuló naperőmű a térség számára gazdaságélénkítő hatással bír, valamint munka-

Csöbör Katalin

erő megtartásában is fontos szerepet tölt be”
– hangsúlyozta Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője a beruházás kapcsán.
A naperőműveknek helyet biztosító, önkormányzati tulajdonú területek bérbeadásával a helyi közösség hosszú távú, folyamatos
és biztos bevételhez jut, továbbá a beruházó
helyi iparűzési adót is ﬁzet. Mindemellett a
naperőmű létesítése és üzemeltetése segíti a
helyi közösség környezettudatos gondolkodását – jegyezte meg Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca polgármestere.

Kádár Andrea Beatrix

Dr. Zsuga János

Arnót Község Önkormányzata és a Scool-Túra Kft. Utazási Iroda
„ Hazádnak rendületlenül, légy híve….”
elnevezésű, hazaﬁas tartalmú versenyt hirdet általános iskolások részére
A verseny fővédnöke: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
A verseny időpontja: 2018. március 13., kedd, délután – (a konkrét kezdési időpont
a jelentkezők számától függ). Eredményhirdetés: 16 órától.
A verseny helye: Arnót, Művelődési Ház (Petőﬁ u. 118.)
Nevezni lehet:
 szabadon választott hazaﬁas témájú dallal, népdallal, nótával, népi énekkel, stb.
(szükség esetén élő zenei kíséretet biztosítunk, a kottát előzetesen, a jelentkezéssel
egyidejqleg kérjük megküldeni február 23-ig)
 szabadon választott hazaﬁas témájú verssel, prózával
 szabadon választott hazaﬁas témájú musical részlettel
 szabadon választott hazaﬁas témájú énekkari művel
 szabadon választott egyéb hazaﬁas színpadi produkcióval
Az értékelést szakmai zsűri végzi, Eperjesi Erika miskolci színésznő vezetésével. Értékes jutalmat kap minden versenyző! A nevezés ingyenes.
Nevezéseket Alsózsolcán, Felsőzsolcán, Szirmabesenyőben, Sajókeresztúron és Arnóton lakóhellyel rendelkező általános iskolások részéről fogadunk el.
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet pályázni, azt legkésőbb február 20-ig az
arnot@arnot.hu e-mail címre kérjük elküldeni, vagy az Arnóti Polgármesteri Hivatal
címére postázni (3713 Arnót, Petőﬁ u. 120.), vagy ott leadni.
Érdeklődni az Arnóti Polgármesteri Hivatalban (46/200-560), vagy a fenti elektronikus levélcímen lehet.
Az egyes kategóriák győztesei a 2018. március 14-én 16.30 órától az arnóti iskola
melletti parkban egy új, március 15-ei emlékoszlop átadása alkalmából megtartandó
ünnepségen is fellépnek, felléphetnek.
Arnót, 2018. február 7.
dr. Üveges István
Arnót polgármestere
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Kormányablak nyílik
Felsőzsolcán
Az állampolgároknak az államról alkotott
képét, véleményét alapvetően meghatározza
az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba
kerülnek az állammal, és ezáltal képet alkotnak
annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. Kívánságuk és egyben jogos elvárásuk is,
hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék, és ebben a közigazgatási eljárás által az állam segítséget nyújtson számukra.
Ezeknek a feltételeknek felel meg majd a
Felsőzsolcán 2018 április 1-én megnyíló kormányablak, amely a volt okmányiroda helyén
kerül kialakításra. A helyiek által már jól ismert épületben a legmodernebb körülmények
között fogadják majd az ügyfeleket.
A cél az elégedett állampolgár, az eszköz
pedig egy hatékonyan működő, egységes és
integrált intézmény, mely egy hatékonyabb
és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Egyablakos
ügyintézési rendszer a kerül kialakításra. A
jól szervezett közigazgatás jogos igényként
jelenik meg az állammal kapcsolatba kerülő
ügyfelek részéről. Ennek érdekében további
cél az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben
elérhető kormányablakban, munkaidőn kívül
is el tudja intézni a hivatalos ügyeit.
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Felsőzsolcán lakossági fórum
keretében ismertették a napokban elindított gigaberuházás, vagyis a naperőmű építésének részleteit. Mint arról
már beszámoltunk: Európában is egyedülálló 20 megawattos teljesítményű naperőmű épül Felsőzsolca és Onga
között. A 45 hektáros területen 74 ezer – másfél négyzetméteres napelem elhelyezését kell megoldani, környezetkímélő módon.
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Felsőzsolcai lakossági fórum
a naperőműről
ZÖLD VÉDŐSÁV IS ÉPÜL

Az MVM részéről Gerőcs Vendel
sajtóreferens és Molnár Ferenc projectvezető várta a mintegy 3,2 milliárdos kormánytámogatással épülő
fotovoltaikus erőművel kapcsolatos
kérdéseket.
Molnár Ferenc projectvezető egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy már a beruházás tervezésénél minden szakhatóság engedélyét kikérték, és azok rekordidőn belül meg is érkeztek.
Példaként említette azt a – mintegy 10 méteres zöldsávot Onga
térségében, ahol a Kormányhivatal környezetvédelmi szakhatósága engedélye szerint különleges bokrok és cserjék telepítése
lett előírva, ennek betartását külön is ellenőrzik majd. Az épülő
erőmű egyébként évi 20 ezer tonna levegőbe kerülő szennyező
anyagot vállt ki, ugyanis a működése során sem por, sem zaj, sem
más környezetet szennyező anyag
nem zavarhatja a környező települések lakóit.
A projectvezető külön köszönetet
mondott a fórumon jelenlévő Csöbör Katalinnak a térség országgyűlési képviselőjének akinek jelentős
szerepe volt abban hogy– az Európában is a legnagyobbak közé tartozó – erőmű megvalósuljon.

Csöbör Katalin: „Öröm számomra hogy a térségünkben egy ekkora
beruházás indult el, és abban bízom
hogy mindenki számára hasznos
lesz az épülő erőmű. A városnak és
térségének jelentős bevételi forrás, de egyúttal –éppen a különleges látvány miatt egy kicsit idegenforgalmi látványosság is lesz,
hiszen Európában ekkora területen nem létesült még hasonló
természeti energiaforrás.”
Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca polgármestere: „Köszönet illeti az
előkészítésben nagy szerepet játszó Kormányhivatalt, a szakható-

ságokat, hiszen a segítségük nélkül
ilyen gyorsan nem tudtuk volna a
munkát megkezdeni, természetesen
az érintett települések önkormányzatának jegyzői, munkatársai is dicséretet érdemelnek.”
A gigaberuházás tervezésénél, a
kiválasztásnál nagy szerepet játszott az hogy a kijelölt 45 hektáros sík terület jó „benapozottságú”, és az is hogy a közelben lévő
400 kilovoltos már régen működő
alállomás könnyű becsatlakozási
lehetőséget biztosít az országos hálózatba. Az építkezés során 22 ezer
horganyzott acél tartószekezetet
telepítenek, 35 kilométer laposvas, és 80 kilométer hosszú kábel
kerül lefektetésre.

 Közélet
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„Szeress, hogy szeressenek”

Tájékoztatás
a hulladékudvarok
használatáról

GONDOLATOK
A CSALÁDRÓL ÉS A SZERETETRŐL
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
második alkalommal rendezte meg a
Bárczay-kastélyban a „Szeress, hogy szeressenek” estet. Az előadást, mint az első
alkalommal is Farkas Tünde, a könyvtár
vezetője vezette be. Beszélt a szeretetről,
amiért mindent feladnánk, csak, hogy szeressenek. A szeretet nem más, mint, hogy
átölellek, körülveszlek és megengedem,
hogy úgy élj, ahogy akarsz! Az légy, aki
vagy, aki lenni akarsz!
Aranyosi Ervintől idézett: „Ami a legjobban fáj, a szeretet hiánya.”

Ezután Dr. Furmanné Dr. Pankucsi Márta jogász- szociológus, meghívott előadó
következett.
Hálás dolog Valentin napkor a szeretetről
beszélni, mondta.
Nemcsak az egyéni életünk szempontjából fontos a szeretet, hanem az emberiség
jövője miatt is! Súlyos, veszély az emberi
kapcsolatok elsivatagosodása, ami rettenetes jövőt jósol. Egyesek szerint a mai világ
nem arról szól, hogy szeressünk, hanem a
versenyről, hogy ne bízzunk senkiben, mert
ez egy kemény világ. Ez sajnos oda vezetett,
hogy az elmúlt 100 évben a válások száma
drámaian megnőtt. A társadalom egy jó része szeretet hiányban nő fel.
A közösségek erejéről is beszélt az előadó.
A közösségben élők erősebbek, nem lehet
uralni őket, csak a magányos ember befolyásolható.
Fontos a szeretet, a gondoskodás. Szeressünk, hogy szeretve legyünk.

A társadalom azt várja
tőlünk, hogy legyünk olyanok,
mint a többi!
De minden ember más! Egyszeri és megismételhetetlen!
A szeretetben
ezt szeretnénk
megmutatni! Mindnyájan arra vágyunk,
hogy valakinek a szemében VALAKIK legyünk! Ott meglássuk önmagunkat.
Idézett a Bibliából is: Legfőbb parancs a szeretet! Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat! – mondta Jézus.
Nincs más erőforrásunk, csak az
egymásba kapaszkodás, a szeretet. Ne
hagyjuk, hogy a másik ember elveszszen, hanem szeressük, biztassuk!
Vegyük észre, hogy közünk van
egymáshoz, egy a sorsunk, velünk is
megtörténhet a baj!
Segítsünk, szeressünk!
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Elnöksége nevében:
Pásztor József
titkár

A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonproﬁt Kft. (BMH Nonproﬁt
Kft.) vezetőjének a hulladékudvarok használatáról szóló tájékoztatása
alapján értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonproﬁt Kft.
szolgáltatási területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási terület
valamennyi lakossági felhasználója
igénybe veheti a
http://bmhnonproﬁt.hu/szolgaltatasaink/hulladekudvarok/
honlapon olvasható feltételekkel.
A magánszemélyeknek kötelessége
a hulladékokat (a hulladékudvarokban található mérlegekkel) mérlegelhető formában (bezsákolva, kötegelve, stb.) beszállítani a hulladékudvarokba.
A BMH Nonproﬁt Kft. szolgáltatási
területén a Felsőzsolcához legközelebb
eső hulladékudvar a következő helyen
és nyitvatartási időben áll a lakosság
rendelkezésére:
Miskolc I. 3527 Miskolc,
József A. u. 65. 4752/3 hrsz.
Hétfő-Péntek:
10.00- 18.00 Szombat: 8.00-16.00
A hulladékudvarok használatának
szabályairól, nyitva tartásáról a szolgáltató honlapján, a
www.bmhnonproﬁt.hu
weboldalon is tájékozódhatnak.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

NÉZZE RIPORTJAINKAT,
TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV
YOUTUBE CSATORNÁJÁN!
Az elmúlt 13 év minden eseményéről megtalálja képes beszámolónkat. A ZsolcaTV
Anno adásaiban pedig a régi idők felvételein is nosutalgiázhat, hiszen egészen az
1990-es évek közepéig visszamenőleg megtalálja a ZsolcaTV ﬂvételeit. Igazi időutazást ígér a ZsolcaTV YouTube csatornáján való szörfözés. Iratkozzon fel a csatornára és akkor friss videóinkról email értesítést kap.
A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL  ZSOLCATV. AZ INTERNETEN IS!
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Testületi napló
A Képviselő-testület február 21én tartott soros ülésén az alábbi témákban hozott határozatot:
– A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült rendeletet, amely a 2017
utolsó negyedévében hozott határozatok szerinti átvezetéseket tartalmazza.
– Felsőzsolca Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő ﬁzetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről hozott határozatot, majd rendeletet alkotott az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
– Módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet.
– Megtárgyalta és elfogadta Felsőzsolca 2017. évi közművelődéséről és a könyvtári ellátásról szóló
beszámolót, illetve a Zsolca Tv
Nonproﬁt Közhasznú Kft. 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámoló kiegészítését, majd döntött
az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről, melyről a Hírmondó jelen számában bővebben
olvashatnak.
– Döntött a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet, továbbá a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
– Határozott a „Családok Éve” 2018.
évi rendezvénysorozathoz történő
csatlakozásról, majd testvértelepülésünk, Korláthelmec Református Egyházközsége, valamint a
„Kárpát-medencei Magyarok Zenéje” jótékonysági koncert támogatásáról.
A Képviselő-testület a következő –
munkaterv szerinti ülését – március
14-én tartja.
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2018 A CSALÁDOK ÉVE
Bereczki Zoltán koncert Felsőzsolcán

2018 a családok éve, aminek köszönhetően még több támogatást
és ﬁgyelmet kapnak a magyar családok. A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének Felsőzsolcai Szervezete a Családbarát országban családbarát önkormányzattal címet viselő rendezvényén Bereczki Zoltán
koncerttel kedveskedett tagjainak
és vendégeinek.
A kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika, amelyre 2010
óta kiemelt ﬁgyelmet fordítanak. Az
elmúlt hét évben megduplázták a
területre fordított támogatást – mondta
a rendezvény
m e g ny i t ó j á n
Csöbör Katalin térségünk
országg yűlési képviselője. A képviselő asszony hozzátette:
kormány igyekezett anyagi és erkölcsi támogatást nyújtani az ifjú
házasoknak, az otthonteremtés és
a gyermekvállalás előtt állóknak, a
nagycsaládosoknak, a munkába szülés után visszatérőknek, valamint az
időseknek is.
Dr. Tóth Lajos polgármester az önkormányzat szociális intézkedései közül a
zsolcai ﬁatalok számára is elérhető Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszert, a szépkorúak támogatását és a szociális intézmények fejlesztését, korszerűsítését emelte ki
beszédében.
A történelmi egyházak képviselői, Alexa
Gábor református lelkész és Gulybán Tibor
görögkatolikus parókus gondolatai után a
Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskolai zsolcai növendékei és
tanárai adtak koncertet, majd az est sztárvendége Bereczki Zoltán lépett a közönség
elé. Az eMeRTon-díjas művész akusztikus
koncertjén saját szerzeményei mellett a
Sztárban sztár televíziós műsorban előadott
dalokból is hallhatott egy csokorra valót a
zsolcai közönség.
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Felvidéki csodagyerek kiállítása a kastélyban
Felsőzsolcán a Bárczay-kastélyban nyílt kiállítása a 8 éves Bánhegyi István Andrásnak,
akit igazi csodagyereknek tart mindenki.
Bánhegyi István András még csak nyolcéves,
de már a negyedik kiállítás nyílik képeiből.
Bártfai Betty zsolcai festőművész nyitotta meg
a kisﬁú tárlatát. Bárfai maga is elismerőleg
nyilatkozott a Kezdetek címet viselő kiállítás
ﬁatal művészének bontakozó tehetségéről.
A felvidéki testvértelepülésünkről, Királyhelmecről érkezett kisﬁút a legtöbben zseni-

nek tartják, mert már kétévesen írt, olvasott,
és számolt; beszél angolul, németül, szlovákul
és magyarul is. Már tizenegy évesekkel jár egy
osztályba. Édesanyja szerint ha így folytatja,
akkor 15 éves korában már egyetemre mehet.
Az ifjú zseni hobbija a festészet mellett az
olvasás, de jár zongorázni és énektanárhoz is.
Nagy kedvence még a síelés a korcsolyázás és
az úszás is. Mindezek mellett nagyon céltudatos, édesapja példáját követné, és gyerekorvos
szeretne lenni.
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Tél tábornok tavaszi támadása
A hideg és csapadékos idő átrendezte a tavaszi futball naptárt, csúszik a
kezdés a megyei labdarúgó bajnokságokban.

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

A fogadóórák idpontja:
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:
Telefon:
06-30-3888-223
Email:
drbollaistvan@gmail.com

Felhívás
ebtartóknak
A Magyar Posta tájékoztatása alapján elszaporodtak a postai kézbesítők
elleni kutyatámadások. Felhívjuk az
ebtartók ﬁgyelmét, postaládáikat úgy
helyezzék el, hogy a postai kézbesítők biztonságosan tudják végezni
munkájukat.
Bővebb tájékoztató
a http://www.felsozsolca.hu/
linken található.
Kovács Zsuzsanna s.k.
jegyző

Február 20-án tartották a megye I. és
II. osztályú csapatok összevont ligaértekezletét a labdarúgó szövetség székházában. Ezen megbeszélésen gyorsan
eldőlt, hogy a csapatok nem az eredetileg kiírt március 3-4-ei hétvégén, hanem egy héttel később, a 18-ik fordulóval kezdik a tavaszi szezont. A csapadékosabb időjárás és a hazánkba betörő hideg,
szeles idő együttesen olyan problémákat
okoznak, amelyek felsőbb osztályokban is
gondot jelentenek - legfőképp a pálya talajának – amatőr ligákban pedig a legnagyobb
ellenségek. A megyei futball vezetők jövőbe látásának köszönhetően nincs világvége
hangulat, hiszen még november végén megrendezték az első tavaszi fordulót, egyébként
pont azért, ha február végén esetleg nem
lenne ideális foci idő. Ennek köszönhetően
„belefért” az egy hét halasztás és a szentélyek
gyepszőnyegei is kímélve vannak. Az elmaradt tizenhetedik fordulót így április 25-én,
szerdán pótolják, az újonc Hidasnémeti
lesz a hétközi vendég. Az egész sztori legnagyobb vesztesei a felsőzsolcai szurkolók,
akik különböző okok miatt csak április 7-én
láthatják ténylegesen hazai pályán, zsolcai
füvön játszani szeretett csapatukat. Az első
tétmeccs elnapolása miatt két idegenbeli találkozóval kezd a Felsőzsolca, majd március
25-én a Sajóvölgye Sportcentrumban rendezik meg a Szendrő elleni hazai összecsapást.
Ennek oka, hogy az első osztályú amerikai
futball bajnokság alapszakasza is elstartol, a
Miskolc Steelers pedig idén is Felsőzsolcán
fogadja riválisait. Emiatt az évtizedek óta
hagyományos vasárnap helyett április 7-én
a Varbó, május 5-én pedig az Edelény ellen
is szombaton játszik hazai pályán a gárda. A
szezont egyébként szintén szombaton – ekkor azonban minden csapat azonos időpontban játszik – június 2-án a jelenlegi éllovas
Sajóbábony ellen fejezi be a csapat. Reméljük, e dolgok nem zavarják meg a ﬁúkat és
eredményes időszak elé néznek.
Amíg a természet aludt, a zsolcai ﬁatalok
különböző tornákon készültek a tavaszi szezonra. Január 13-án a 2003-as korosztály Gödöllőn a The Ground Sátor Kupa küzdelmein vettek részt, amelynek nevéből is adódik,
hogy fedett műfüves pályán zajlanak a mérkőzések. A BTE Felsőzsolca U15 hat mérkőzésen négy győzelmet aratott, sorrendben a
Mészöly Focisuli /2-0/, Csákvár /3-0/, Bal-

kány /6-0/ és Monor /2-1/ ellen, két találkozón pedig, a Gödöllő /0-2/ és a Beregszász
/1-3/ csapatai ellen vereséget szenvedett.
A csapat így a végelszámolásnál a második
helyet szerezte meg, a torna legjobb játékosának pedig Sramkó Krisztofert választották.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Rencsicsovszki
Bence, Drizner Gábor, Kocsis Dániel Csaba,
Rákosi Patrik, Pecze Róbert, Kovács Levente,
Kiss Ákos, Kiss Adrián, Hopka Bence, Molnár Bálint és Sramkó Krisztofer. Február
24-én a Rendezvények Házában rendezték a
futsal 2003-as korosztály megyei döntőjét. A
tét nem volt kicsi, hiszen a győztes képviselheti Borsod megyét áprilisban a Kelet-Magyarország területi döntőjében. A ﬁúkat fűtötte is a bizonyítási vágy haza pályán és nem
is okoztak csalódást: négy mérkőzésen négy
győzelmet arattak. Az eredmények: MVSC
3-0, Gesztely 2-0, Cigánd 3-2, Bükkábrány
7-1. Az aranyérem mellett két egyéni díj is
Zsolcán maradt: Rencsicsovszki Bence a gólkirályi, Kocsis Dániel Csaba a legjobb kapus
címét zsebelte be. Rajtuk kívül a csapat tagjai
voltak még: Sramkó Krisztofer, Drizner Gábor, Bajáky Szabolcs, Pecze Róbert, Hopka
Bálint, Hopka Bence, Molnár Bálint. Mind a
két tornán elért siker kovácsa a csapat edzője
Cservenyák Ádám volt.
Az elért sikerekhez gratulálunk!
17. 2018.04.25.
18. 2018.03.11.
19. 2018.03.17.
20. 2018.03.25.
21. 2018.03.31.
22. 2018.04.07.
23. 2018.04.14.
24. 2018.04.22.
25. 2018.04.28.
26. 2018.05.05.
27. 2018.05.12.
28. 2018.05.19.
29. 2018.05.26.
30. 2018.06.02.

17.00
14.30
14.00
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Felsőzsolca - Hidasnémeti
Bőcs - Felsőzsolca
Szerencs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Szendrő
Bánhorváti - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Varbó
Onga - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Karcsa
Bogács - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Edelény
Encs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Gesztely
Ózd - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Sajóbábony
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Meghívó
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából
2018. március 14-én, szerdán 15 órai kezdettel
tartja koszorúzással egybekötött

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉT
a Hősök terén.
Beszédet mond: CSÖBÖR KATALIN országgyűlési képviselő.
Az ünnepségre tisztelettel meghívom és várom a város lakosságát.
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

DR. TÓTH LAJOS
polgármester

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:
Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050
Szerkeszti:
Felsőzsolcai
Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.
Főszerkesztő:
Németh Csaba
Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lapunk legközelebb
2018 márciusában jelenik meg.
E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu
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