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A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

Tisztelt Felsőzsolcaiak!
Kedves Városlakók!

Felsőzsolca várossá avatásának 22. évfordulóján szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a Sportpályán, valamint a Ren-
dezvények Házában tartandó városnapi programjainkra.

A részletes műsortervet az újság hátoldalán találják.
Találkozzunk június 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap!

Dr. Tóth Lajos
polgármester

Trianon
évfordulójára 

emlékeztek
A trianoni békediktátumot 1920. június 
4-én írták alá a győztes antant hatalmak 
képviselői a magyar kormány küldöt-
teivel. Az évforduló alkalmából a város 
vezetői, a civil szervezetek képviselői, 
az intézmények vezetői és a történelmi 
egyházak képviselői is részt vettek a fel-
sőzsolcai trianoni megemlékezésen. A 
rendezvényen Csöbör Katalin országy-
gyűlési képviselő mondott beszédet. 

Cikk a . oldalon

Volt egy vidám, 

közös hétvége...
Képriport a X. oldalon

FELSŐZSOLCA
TOVÁBB SZÉPÜL
A tavalyi sikeres év után nem állt meg a fejlődés az idén 
– várossá nyilvánításának – 22. évfordulóját ünneplő 
Felsőzsolcán. Mint arról már beszámoltunk, a 2018-ban 
megújult a 2010-es nagy árvíz során tönkrement Kassai 
és Szent István utca. Az útépítés százmilliós állami támo-
gatással valósult meg. Kiemelkedő esemény volt Közép-
Európa egyik legnagyobb naperőművének átadása. 

Bvebben a . oldalon
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 A tavalyi sikeres év 
után nem állt meg 
a fejlődés az idén – 
várossá nyilvánítá-
sának – 22. évfordu-
lóját ünneplő Felső-
zsolcán. Mint arról 
már beszámoltunk, a 
2018-as évben meg-
újult a 2010-es nagy 
árvíz során tönkre-
ment Kassai és Szent 
István utca.

Az útépítés százmilli-
ós állami támogatással 
valósult meg. Kiegészítő 
és fontos beruházásként, 
a helyi önkormányzat 
sikeres gazdálkodásá-
nak köszönhetően, saját 
erőből teljes vízközmű korszerűsítést is 
elvégezték a Szent István utcában. Kiemel-
kedő esemény volt Közép-Európa egyik 
legnagyobb naperőművének átadása. A 
Magyar Villamos Művek gigaberuházása a 
környezetkímélést, és a biztonságos ener-
giaellátást is szolgálja. A helyi önkormány-
zat nagy fi gyelmet fordít a családok védel-
mére, a „Családok Éve” alkalmából jelentős 
támogatást nyújtott az érintetteknek. Az 
évekkel ezelőtt elindított sikeres pályáza-
tok 2019-re is eredményeket hoztak, erről 
Dr Tóth Lajos a város polgármestere nyi-
latkozott.

„Még a 2017 évben 
elkészített pályázatunk-
ban szerepelt egy élhe-
tőbb Felsőzsolca, az úgy-
nevezett „Zöld Város” 
projekt. Terveinkben 
elsősorban az szerepel, 
hogy Felsőzsolca igazi 
otthonává váljon az itt 
élőknek. Ehhez jó utak, 
jó közművek, jól fel-
szerelt intézmények, és 
olyan környezet kialakí-
tása szükséges, amely a 
mintegy hétezer lelkes 
települést „mini” kert-
várossá varázsolja. Mint 
az már látható: a köz-
tereink, parkjaink folya-
matosan megszépültek, 
mondhatjuk azt, hogy 

kezd kialakulni egy virágzó város. Szeren-
csések vagyunk, mert a helybeliek minden 
tekintetben segítik a tevékenységünket, 
ezért illik megköszönni a támogatásukat. 
Az évek során a civil szervezetekkel, egy-
házakkal, intézményekkel kialakított jó 
kapcsolat biztosíték arra, hogy mindany-
nyian a fejlődés támogatói legyünk.

 Ennek a fejlődésnek a része az idén ta-
vasszal elkezdett, -több mint 200 millió 
forintos pályázati támogatással megépü-
lő- vállalkozói központ felépítése. Ebben 
közösségi terek kiépítése, korszerű köz-
világítás megvalósítása, környezettudatos 

fejlesztési tevékenységet folytató városköz-
pontot megteremtését céloztuk meg. Ennek 
az elképzelésnek, és tervnek az egyik fontos 
eleme egy olyan városi vállalkozást segítő 
központ kialakítása volt, amely a helyi gaz-
daságot segíti, ösztönzi. A most elkezdett 
Szent István úti építkezés során szolgáltatást 
végző irodák, vállalkozások zavartalan mű-
ködését biztosító környezet megteremtése 
a fő cél, de lehetőség lesz civil szervezetek 
elhelyezésére, konferenciák, oktatások meg-
szervezésére is. A beruházás várható befeje-
zési határideje a jövő év közepe, úgy vélem, 
hogy a hasznosságán kívül, egy impozáns 
épülettel is gazdagodik Felsőzsolca. Termé-
szetesen a további terveink is a városi élet 
megkönnyítését szolgálják. Néhány kiraga-
dott példa a 2019-es év közbeszerzési ter-
veiből: Már készülünk a Felsőzsolca -Onga, 
valamint Felsőzsolca-Miskolc és Felsőzsol-
ca- Alsózsolca irányú kerékpárutak meg-
építésére is, ezt a Magyar Közúti Nonprofi t 
Zrt-vel közösen mintegy 150 millió forint-
ból szeretnénk megvalósítani. Folytatjuk a 
vízműkorszerűsítést az ongai leágazástól a 
Kassai-Szent István utcai körforgalomig. El-
kerülhetetlen a szennyvízvezetékek cseréje, 
valamint a város önkormányzati épületei-
nek energetikai korszerűsítése is.

Természetesen nagy lendülettel és 
örömmel készülünk várossá nyilvánítá-
sunk 22. évfordulójának megünneplésére. 
Június 22-én a Rendezvények Házában 
ünnepi ülésen kerül sor kitüntető címek 
és díjak átadására, valamint ökumenikus 
istentiszteletre. A délután a szórakozásé, 
kikapcsolódásé lesz.  A sportpályán fellép-
nek majd a helyi iskolák óvodák, késő estig 
pedig közkedvelt zenekarok – 19 órától az 
Anna and the Barbies zenekar –, koncert-
jei szórakoztatják majd a vendégeinket. 
Vasárnap, 23-án a Neoton együttes kon-
certje zárja a programot. 

(gajdos)

Folytatják a városépítést 

Felsőzsolcán
VÁLLALKOZÁSOKAT IS SEGÍTENEK
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A város vezetői, a civil szerve-
zetek képviselői, az intézmények 
vezetői és a történelmi egyházak 
képviselői is részt vettek a felső-
zsolcai trianoni megemlékezésen 
június 4-én. A rendezvényen Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő mondott beszédet. A trianoni 
békediktátumot 1920. június 4-én 
írták alá a győztes antant hatal-
mak képviselői a magyar kormány 
küldötteivel. Ennek következtében 
Magyarország területe és népessége jelentősen 
csökkent. Az úgynevezett békeegyezménybe csoma-
golt határmódosításokkal Magyarország területe 282 
000 négyzetkilométerről 93 000-re csökkent. A ma-
gyar nép a mai állapot szerint nyolc államban szóró-
dott szét. Több mint hárommillió magyar lett Európa 
hontalanja, megtűrt idegen egy másik országban. 

A TRIANON JEGYÉBENPedagógusnap
A pedagógus szó az európai kultúra bölcső-

jéből, Görögországból ered. Paidagógosz volt 
a megnevezése azoknak a művelt rabszol-
gáknak, akik az előkelők gyerekeit iskolába 
kísérték, a könyveiket vitték, majd a tanítás 
végeztével hazakísérték őket, és otthon fel-
ügyeltek rájuk. Pedagógia szavunk a görög 
paidagógoszból képzett paidagógia magyar 
alakja. Jelentésköre fokozatosan bővült, nap-
jainkban főként a neveléstudományt, a neve-
lésre vonatkozó elméleti és gyakorlati isme-
retek rendszerét jelöli. A tanárok örülnek az 
ajándéknak, mert érzik a megbecsülést, a hála 
kifejezését. Jól esik nekik, hogy gondolnak rá-
juk, elismerik munkájukat – mondta a zsolcai 
pedagógus napon Dr. Tóth Lajos polgármes-
ter, aki az ünnepségen külön is köszöntötte a 
város kerek jubileumot ünneplő nevelőit.

Singlárné Dunka Ida
(40 éve kapott diplomát)

Ujaczkiné Pocsai Éva
(25 éve kapott diplomát)

Czudarné Orosz Mónika
(30 éve óvónő)

Dr. Tóthné Csorba Anna
(55 éve kapott diplomát)

Nevelős Béláné
(65 éve kapott tanítói diplomát)

Az ünnepségen az Együtt Felsőzsolcá-
ért Egyesület szervezésében Péredi István 
miskolci versmondó műsorát láthatta a 
közönség. 

DR. MAGYAR ERZSÉBET gyermekorvos tájékoztatása alapján 
értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekorvosi körzetben 
szabadság miatt a rendelés az alábbiak szerint módosul:

2019. július 2-26-ig 11:30 – 13:00 óráig
Helyettesítő gyermekorvos: DR. HERCZEGH ENIKŐ
(alsózsolcai rendelő telefonszáma: 46-406-427)
Megértésüket köszönjük!

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 felvételeit. 
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!

TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNY 
A BORSODABAÚJZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFA
VÉDELMI IGAZGATÓSÁG MISKOLCI KATASZTRÓFA
VÉDELMI KIRENDELTSÉGE TÁJÉKOZTATÁSUL MEG
KÜLDTE A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI BETAKARÍTÁSI 

MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK, HASZNÁLATI SZABÁLYOK RÖVID KIVO

NATÁT, AMELY ELÉRHETŐ A WWW.FELSOZSOLCA.HU 
HONLAPON ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL

HIRDETŐTÁBLÁJÁN. 

DR. TÓTH LAJOS S.K.
POLGÁRMESTER
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Májusi zsongás a Bárczay-kastélybanMájusi zsongás a Bárczay-kastélyban
„CSODASZÉP ÉLETEM VOLT!”

Megérkezett a Bárczay-kastélyba BÁLINT 
ÁGNES ORSZÁGOS VÁNDORKIÁLLÍTÁSA, 
amely 2016 nyarán indult útnak a Móra Kiadó jó-
voltából. A családi napon a Könyvtár gyermek-és 
ifj úsági terme megtelt izgatott, kíváncsiskodó 
gyermekekkel. A terem elsötétedett. Felcsendült 
a Frakk mesesorozat főcímdala. Nekünk felnőt-
teknek megdobbant a szívünk, hiszen mi ezeken 
a meséken nőttünk fel, sok vidám gyermekkori 
élmény jutott az eszünkbe, kicsit mi is újból gyer-
mekekké váltunk. A diavetítés nagy élmény volt 
a gyerekek számára, ma már nem olyan gyakori 
a családokban így együtt tölteni az időt. A kiállítóteremben rácsodálkoztak az író-
nő eredeti írógépére, felismerték a tablókon a mesehősöket, báboztak Frakkal, Sze-

rénkével és Lukréciával. A tökházikóból 
Mazsola, Tádé és Manócska kukucskáltak 
ki. Farkas Evelin kézműves foglalkozásán 
a kicsik és nagyok szebbnél-szebb alko-
tásokat készítettek, amin mesejelenetek 
elevenedtek meg. A családi vetélkedő 
eredményhirdetését mindenki izgatottan 
várta. A jó megfejtők között Bálint Ágnes 
könyvei találtak gazdára.

„CSUKOTT SZEMMEL IS BÍZHATSZ BENNÜK”
Egyszer nézz egy vakvezető kutya szemébe, ott van benne az őszinte-

ség, az alázat, a tisztelet, a fegyelem. Csodálatos kutyákról van szó, akik 
emberek életét könnyítik meg, de nem csak megkönnyítik, hanem igazi 

barátjukká, igazi társuk-
ká válnak. A vakvezető 
kutyák a szemüket adják 
a látássérült emberek-
nek. Nincs könnyű dol-
guk, mert sok mindenről 
le kell mondaniuk, azért, hogy megfelelő segítői legyenek a gazdiknak, hogy megbirkóz-
zanak a mindennapok kihívásaival. GYERMEKNAP alkalmából a Baráthegyi Vakveze-
tő és Segítő Kutyaiskola Alapítvány kutyái és munkatársai életre szóló élményeket hagy-
tak a gyermekek és a felnőttek szívében. Loványi Eszter Kuku és barátai című könyvéből 
Meleg Zsófi a előadásában Borssal, a vakvezető kutyával ismerkedtünk meg.

„EGY REGÉNYES NAP A SZÉKELYFÖLDI SZÁRMAZÁSÚ SZÁVAI GÉZA ÍRÓVAL”
„Az évnek egyik napján […] az ország minden városában 

és falujában könyvnap rendeztessék, amely […] az írót és a 
közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy 
ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvki-
adás művészete is kimenjen az utcára, éspedig ingujjban, 
közvetlen, bohém formában.” (Supka Géza) A 90. ÜNNEPI 

KÖNYVHÉT alkalmá-
ból Szávai Géza székely-
földi származású író és a 
25. éves fennállását ünneplő PONT KIADÓ szerkesztője, Szávai Ilona regényes napot varázsoltak 
a Bárczay-kastélyban. A találkozó délelőtt a gyermekekkel és délután a felnőttekkel fesztelen volt, 
vidám, vicces, kacagtatós, elgondolkodtató – éppen olyan, mint maga az író, akinek hatvanon túl 
is olyan derűsen és huncutul csillog a tekintete, mint az őt fi gyelmesen hallgató kiskamasznak. 
Szeretné, ha Székely Jeruzsálem című könyvét minden magyar iskolás a kezébe vehetné, „mert 
nem nő fel úgy az ember gyereke sem Erdélyben, sem a világ bármelyik szögletében, hogy ne ten-
né fel magának a kérdést: ki vagyok én.” (Szávai Géza)                                                           Farkas Tünde
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Te Deum

az egri bazilikában
 Megtartották az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásában működő oktatási intézmények kö-
zös tanévzáró Te Deumát június 12-én, az egri 
bazilikában.

Az idei tanévben egy iskolát vett át az egyház, 
így jelenleg 71 katolikus fenntartású nevelési, okta-
tási intézmény tartozik az Egri Főegyházmegyéhez. 
Köztük a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Iskola, 
amely tanáraival és diákjaival idénb is részt vett az 
egri tanévzáró ünnepségen. Az ünnepi szentmisén 
Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott: a pünkösdi 
lélek által új szívet kapunk, hogy szeretet legyen ben-
nünk, ami pedig a legnagyobb energiaforrás. Amit 
szeretet által tesz az ember, annak eredménye a belső 
öröm, az igazi boldogság. A jövőben az intézmények 
és az egyház kapcsolatának elmélyítése a cél, s az, 
hogy a helyi közéletben is jelen legyen az egyház.   

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 szerződé-

sek és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
–  büntetőjoggal kapcsolatban felme-

rült kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon: 06-30-3888-223

Email: drbollaistvan@gmail.com
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 Nagyszabású és ritka ünnepi esemény 
színhelye volt az Avalon Park Re-
sort&Spa-ban rendezett FMCG TOP 
2019 konferencia, ahol az első nap zá-
rásaként hirdették ki Az Év Boltja 2019 
verseny kategóriánkénti győzteseit. A 
2015 óta évenként kiírt megméretteté-
sen kiemelkedő sikert ért el az ABT_
Zsolca Trafi k Bt, elnyerve  egy szakmai 
és egy közönségdíjat is. A díjakról Ács 
Tíbor és Baranczó Tíbor üzemeltetők 
nyilatkoztak:

„A kiírt pályázatra elkészítettük a szük-
séges anyagokat, dokumentumokat, feltöl-
töttük hozzá a megfelelő képeket és ezt egy 
szigorú szakmai zsűri értékelte. Az arculati 

elemeket kötelező betartani 
egy Nemzeti Dohánybolt 
kialakításánál, de nyilván 
a kivitelezésnél, a kialakí-
tásnál már a tulajdonosok 
igényességén múlik, hogy 
milyen lesz az üzlet belse-
je. Mi igyekeztünk ezt úgy 
megoldani, hogy aki ide 
betér, az érezze, hogy nem 
csak, mint vásárlót vár-
juk, hanem mint vendéget 
is. Az egyedi berendezés, 
asztalok székek, világító 
pultok, televízió, a kávégépek, a LED fal, a 
külső megjelenés, mind azt a célt szolgál-
ják, hogy szívesen keressék fel a boltunkat. 

A régi, kisebb helyi-
ségben nem volt ilyen 
lehetőségünk. ezért a 
tavaly decemberben át-
adott mai üzletünkben 
már minden álmunkat 
megvalósíthattuk. Az 
üzleti részhez tarto-
zik az is persze, hogy 
az árak kialakításánál 
igyekszünk is alkal-
mazkodni és fi gyelem-
be venni a konkurencia 
árait is, amit a vásárló-
ink növekvő száma és 
az egyre emelkedő for-

galmunk is bizonyít. A díjak elnyerése per-
sze kötelezettséggel jár, ezt a magas színvo-
nalat tartanunk kell, de az igaz, hogy eddig 
is igyekeztünk minden igényt kielégíteni: 
évek óta folyamatosan bővülő kínálattal – 
de természetesen a jogszabályok betartása 
mellett – éjjel-nappal várjuk az ide betérő-
ket. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy 
Felsőzsolcának ilyen hírnevet szerezhet-
tünk a díjakkal, de a fejlődésünk reméljük 
nem áll meg ezzel. Mi felkészültünk a jövő-
beli újabb kihívásokra is. Most még annak 
örülünk, hogy a két oklevelet a boltban ki-
függeszthettük, a legnagyobb internetes kö-
zösségi oldalon tájékoztattuk a zsolcaiakat 
az örömünkről, és persze külön megtisztelő 
a számunkra az, hogy a Zsolcai Hírmondó 
is osztozik az örömünkben.

(gajdos)

AZ „ÉV BOLTJA” FELSŐZSOLCÁN

A díjazottak: jobbra Baranczó Tibor, bal oldalon Ács Tibor 

A hétvégén egész napos vidám szórakozás várta a Ren-
dezvényközpontba kilátogató felsőzsolcai családokat.
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TÁJÉKOZTATÁS
A VEGYSZERES

GYOMÍRTÁSRÓL
A Magyar Államvasutak Zrt. tájé-

koztatása alapján értesítem a Tisztelt 
Lakosságot, a Miskolci Területi Igaz-
gatósága területén 2019. év II. fél-
évi ütemében tervezett vegyszeres 
gyomirtást

2019. június 11.–július 2.-ig
végzi.

A gyomirtáshoz használt vegyszer-
keverékek az alábbi vegyszerek külön-
böző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL, MEZZO 20 WG,
KYLEO, SUCCESSOR 600, 

SUCCSESSOR T/SUCCSES T, 
SILICO/SPUR, DROPMAX, 

COLOMBUS EC/MAGELLÁN, 
GARLON. 

A vegyszerek munkaegészségügyi 
várakozási ideje 0 munkanap, ezért a 
felszáradás után a permetezett terüle-
teken munka végezhető. Méhekre nem 
veszélyes.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a kezelt 
területen legeltetni, illetve onnan szár-
mazó takarmánnyal 14 napon belül 
etetni tilos!

Az erről szóló bővebb tájékoztatás a 
www.felsoszolca.hu honlapon tekint-
hető meg:

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

 Nem tudott nyerni az utol-
só két fordulóban Felső-
zsolca csapata, így hosszú 
idő után lemarad a dobo-
góról a megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokságban.

Az utolsó hazai mérkő-
zésen a Mád csapata volt az 
ellenfél, akik az idény során 
nem csak nagypályán, ha-
nem a futsal NB III-as baj-
nokságban is szerepeltek. Ez 
a kettős terhelés felemásan 
sikerült: amíg a parkettán 
bajnoki címet ünnepeltek, addig a füvön 
folyamatosan ott lebegett felettük a kiesés 
félelme. A két csapat találkozója Zsolcai 
szempontból ötvenhárom percig jól ala-
kult, hiszen Szárnya Zsolt és Varga László 
góljaival két gólos előnyben voltunk, azon-
ban a végén még is meg kellett elégedni az 
egy ponttal. A hegyaljaiak ugyanis nem 
adták fel, húsz perc alatt kiegyenlítettek 
döntetlenre mentvén a 
találkozót. Az elhullajtott 
két pont sokba került, de 
javításra és a célok eléré-
séhez még így is volt esély. 
Az szezon utolsó mérkő-
zésén Bogácsra látogatott 
a csapat, és győzelem ese-
tén nagy valószínűséggel 
bronzérmes. A hazaiak-
nak sem volt tét nélküli a 
meccs, győzelem esetén 
nem kell más csapat ered-
ményeit néznie, biztosan 
bent marad. Ezek tükrében taktikus mér-
kőzést láthattak a nézők, mint amikor két 
vívó keresi a másikon a találati lehetőséget. 
Bő fél óra után meg is találták, lett is belőle 
egy adok-kapok. Egy perc alatt két góllal 
demoralizálták a fi úkat a bogácsiak, akik 
a gyomros után két minutummal máris 
szépítettek Varga László révén. Lippai Ger-
gő büntetőjével a második játékrész elején 
sikerült egyenlíteni, azonban a győztes tust 
nem sokkal a vége előtt a dél-borsodiak 
vitték be. A vereség azt jelentette, hogy a 
Felsőzsolca csapata a 2018/2019-es Borsod 
megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság-
ban az ötödik helyen végez. Gratulálunk az 
elért eredményhez, az évad statisztikájával 
későbbi lapszámunkban foglalkozunk.

Ami felnőtt szinten sajnos nem jött ösz-
sze, utánpótlásban igen, hiszen U17-es 

és U19-es csapatunk is har-
madik helyen végzett. A fi -
atalabb korosztály a későb-
bi ezüstérmes Sajóvölgye 
Focisuli otthonában futott 
bele a késbe, a 16-1-es vere-
ség szépítő gólját Iváncsik 
Bence szerezte. Az utolsó 
fordulóban sikerült felállni 
a K. O-ból és a Kazincbar-
cika 2-0-s legyőzését köve-
tően (Soltész Bence és Dur-
st Norman) kezdődhetett 
a megérdemelt bronzérem 
megünneplése. Tizenkilenc 

éveseink két vereséggel zártak ugyan – 
Sajóvölgye ellen 5-4 (Tirk Dániel, Varga 
Gergő, Zsadányi Róbert, Molnár Dávid), 
Kazincbarcika ellen 4-1 (Janó Iván) – de 
az ő harmadik helyük már nem volt ve-
szélyben. Mind két korosztállyal részlete-
sen foglalkozunk a későbbiekben.

Gratulálunk a nagyszerű eredmények-
hez, Hajrá Zsolca! 

Megyei I. osztály
2018/2019 tavaszi szezon

17. 2019.03.02. 14:30  Edelény – Felsőzsolca 2-2
18. 2019.03.10. 14:30  Mezőkövesd Zsóry II. – Felsőzsolca 1-2
19. 2019.03.16. 14:00  Felsőzsolca – Szerencs 5-1
20. 2019.03.23. 15:00  Hidasnémeti – Felsőzsolca 1-0
21. 2019.03.31. 16:00  Felsőzsolca – Parasznya 7-0
22. 2019.04.06. 16:30  Gesztely – Felsőzsolca 2-3
23. 2019.04.14. 16:30  Felsőzsolca – Bőcs 3-1
24. 2019.04.21.     –      Szabadnap 
25. 2019.04.28. 17:00  Felsőzsolca – Bánhorváti-KBSC 4-2
26. 2019.05.04. 17:00  Encs - Felsőzsolca 0-1
27. 2019.05.12.     –      Szabadnap 
28. 2019.05.18. 17:00  Ózd – Felsőzsolca 4-1
29. 2019.05.26. 17:00  Felsőzsolca – Mád 2-2
30. 2019.06.01.  17:00   Bogács - Felsőzsolca 3-2
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