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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
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
a hagyományokat folytatva
nemzeti ünnepünk tiszteletére
kihelyezett megyei közgyűlést
tartott augusztus 18-án
városunkban. É. Kovács László
néprajzkutatónak,
képzőművésznek életműve
elismeréseként
Rákóczi-láncot adtak át
az eseményen a Rendezvények
Házában.

A MEGYÉT LÁTTA
VENDÉGÜL
FELSŐZSOLCA
Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca polgármestere köszöntötte
az Ünnepi közgyűlés minden résztvevőjét. Elmondta,
hogy ez az egyik legjelentősebb nap a város életében,
hiszen nem csupán az államalapítást ünneplik, hanem
Felsőzsolca várossá nyilvánításának 20. évfordulóját is.
Felsőzsolca, mint Borsod megye 10. legnagyobb városa
2010 óta a kormány segítségével sokat fejlődött.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnepség a zsolcai csata évfordulóján
Felsőzsolca városa ünnepi műsorral és koszorúzással emlékezett az 1849-ben a település határában vívott zsolcai csata 168. évfordulójára.
Az 1848/49-es szabadságharc alatt kétszer is súlyos
károk érték Felsőzsolcát. 1849 nyarán a beözönlő
cári csapatok fosztogattak itt, majd 1849. július 25-én
a zsolcai csatában, amikor a visszavonuló honvédek
csaptak össze velük Görgey vezetésével, hogy megvédjék Miskolcot. Az ütközet során felgyújtották a
községet illetve ismét kifosztották az uradalmi kastélyt és a birtokot. A szabadságharcban elesett honvédek tiszteletére az országban, Vác után, másodikként emeltek a emlékművet Felsőzsolcán mely egyben a hősi halált halt honvédok sírhelyéül is szolgál.
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A megyét látta vendégül
Felsőzsolca

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi közgyűlést Török Dezső, a B.-A.-Z. megyei
Közgyűlés elnöke nyitotta
meg. Kiemelte, Szent István
király munkássága, öröksége olyan tájékozódási pont a
világ magyarságának, mint a
viharba került tengerészeknek
a világító torony. Követni kell
a fényét, és megmutatja a helyes utat. István király az idők
szavát felismerve csatlakozott a feudális,
keresztény Európához, miközben megőrizte hazánk függetlenségét. Török Dezső
kiemelte: a modern, XXI. századi Magyarország is csak akkor lehet sikeres, ha
ragaszkodunk Szent István örökségéhez:
egyszerre vagyunk büszke magyarok és az

Európai Unió egyenrangú polgárai.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
arról szólt: nem sok
olyan ünnepünk van,
amelynek tárgyáról elmondhatjuk, hogy nélküle nem lennénk itt.
A magyar állam létrehozásának ünnepe
ilyen. A mai, viharos
világban is ragaszkodnunk kell a keresztény,
magyar gyökereinkhez.
Ezen a pontos jelentős eltérés van a konzervatív és a liberális
gondolkodás között, mivel utóbbi számára lényegtelen a nemzeti identitás, céljuk a világállam, amelyet a világcégek
uralnak.
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség
európai uniós fejlesztésekért felelős állam-

2017 augusztus
titkára
ünnepi
beszédében emlékeztetett: 1017 éve
született a Magyar
Állam, a keresztény Magyarország, amely dacolva germánokkal,
tatárokkal, törökökkel, Habsburgokkal, nácikkal,
szovjetekkel - elpusztíthatatlanul
él. - Ma megint
Európa védője, a kereszténység bástyája
Magyarország.
Vitályos Eszter azt mondta: Tudnunk
kell, hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy lesz-e Magyarországnak
újabb ezer éve, élhet-e újabb ötven magyar
generáció itt a Kárpát-medencében!
A beszédeket követően Török Dezső és
Bánné Gál Boglárka, a megyei közgyűlés
alelnöke átadta a Rákóczi-lánc kitünte-

tést É. Kovács Lászlónak, akinek sok évtizedes kultúraszervező, népi értékeket
mentő, művészeti munkásságát ismerték
el ezzel.
A rendezvényen a történelmi egyházak
képviselői a hagyományoknak megfelelően megszentelték, megáldották az új
kenyeret, amelyet Török Dezső a közgyűlés elnöke és Dr. Tóth Lajos polgármester
szegett meg, majd kínált a közönség sorai
között. A kulturális műsorban közreműködött a Csomasz Brass Band, a Zsolca
Táncegyüttes utánpótlás csoportja, a Felsőzsolcai Férﬁ Népdalkör és Rozmaring
Népdalkör. Az ünnepi megyegyűlés helyszínén, a Rendezvények Háza bejáratánál
emléktábla hirdeti ezentúl, hogy 2017.
augusztus 18-án e jeles esemény helyszíne
volt a ház.
Az ünnepséget követően Török Dezső
és Bánné Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke Dr. Tóth Lajos polgármester társaságában megkoszorúzta a Városháza falán álló Szent István emléktáblát. Az eseményen Ködöböcz Viktor muzsikált.
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50 millió forint
családgondozásra
Felsőzsolcán családbarát tér is épül
Régi vágya valósul meg a városnak , ugyanis több mint 50 millió
forintot nyertek szociális alapszolgáltatások fejlesztésére. A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának értesítése szerint már az idén hozzákezdhetnek a Családgondozó Központ teljes korszerűsítéséhez. A Kassai utcán található
épület jelentős károkat szenvedett a 2010-es árvíz idején, akkor
csak a legszükségesebb helyreállításra volt lehetőség.
Az intézmény személyes gondoskodást nyújt – társulás formájában – a Felsőzsolca és Sajópálfala térségében élő, szociálisan rászorulóknak A project egyik fontos célja hogy az idősek részére olyan
családbarát tér is megvalósuljon, ahol szinte otthoni környezetben
családias hangulatban tölthetik
el napjaikat, teljes ellátás mellett.
Ebbe a programba bekapcsolják a
központ udvarán lévő játszóteret
is. A nagyszabású átépítés során
sor kerül a nyílászárók cseréjére,
az épületgépészeti berendezések
korszerűsítésére de fontos része az
építkezésnek a valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex akadálymentesítés is. A tervben szereplő napkollektoros rendszer megvalósításával éves szinten
mintegy 30%-os energiaköltség
megtakarítást érnek majd el.

Hagyományőrző
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 2017. szeptember 22-én pénteken 17.oo-kor
immár hagyományosan, több éve rendezi meg a Szüreti felvonulást Felsőzsolcán.
A menet a Tehéntánc együttes zenés kíséretével a Bárczay kastélytól indul. A menet elején a Zsolca Táncegyüttes ﬁataljai viszik a szőlő harangot, majd hintón a
város polgármestere megy a kisbíróval. Őket követi a Zsolca Táncegyüttes apraja,
nagyja, majd a Rozmaring női énekkar. Miskolcról a Civil Szikrák tagjai következnek a szépszámú vonulókkal együtt. A menethez csatlakozik a Dózsa György utcán
a Csomasz Brass Band és a Mazsorettek. Egy –két helyen megállnak, és tánccal,
nótával köszöntik a nézelődőket. A sportpályára érve minden résztvevő rövid műsorral búcsúzik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a felvonulók közé!
Szombaton, szeptember 23-án 19.00-kor veszi kezdetét a Szüreti Bál a Pokol Csárda
különtermében. A zenét Ketzer Zsolt és Gáspár Anni szolgáltatja. A rendezvény hangulatát hivatott emelni a Kisbíró, és a két fellépő művész: Simon Zsóka és Jóna László,
akik táncdalokkal szórakoztatják a mulatozókat.
Zene, Tánc, Tombola, vacsora, jókedv garantált!
Minden mulatni vágyót várunk a Szüreti Bálba!!

EGYÜTT, FELSŐZSOLCÁÉRT!!!!

Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 júliusában rendkívüli ülést tartott. Az ülés összehívásának
indoka az óvodavezetői pályázat elbírálásának határideje volt, továbbá a napirendi pontok között szereplő többi előterjesztés is azonnali döntést igényelt.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy:
– a Felsőzsolca, Sport u. 2-6. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola nyílászárókat cseréljen;
– a MiReHuKöz Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése a jegyzett
tőke emelése, és a kapcsolódó bejegyzések miatt módosításra kerüljön;
– Dr. Kaló Mária fogszakorvos fogorvosi praxisát értékesítse.
Döntött arról, hogy a középfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról
szóló 96/2017. (VI. 21.) Kt. határozatában
a támogatás kiﬁzetési időtartamának végső időpontja 2017. aug. 31-ére módosul.
A Zsolca TV adásminőségének javítása és széles körű kiterjesztése érdekében
szükséges műszaki fejlesztés végrehajtásával megbízta a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-t.
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával
2017. augusztus 1. napjától 2022. július
31. napjáig Csonka Ferencnét bízta meg.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülését 2017. szept. 20-án
tartja.
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Bővíti felsőzsolcai gyárát a Sicta Kft.
átalakul, a magas
hozzáadott értékű
fejlesztési és innovációs kapacitásokért folyik. Az élessé
vált világgazdasági
versenybe Magyarország is benevezett – fogalmazott
a külügyminiszter.
Kiemelte, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó és személyi
jövedelemadó kulcsa
Európában, a munkára rakódó adóterA francia autóipari Sicta Kft. 3,4 milliárd forintos beruhá- hek
folyamatosan
zással bővíti felsőzsolcai alkatrészgyárát, ebből a magyar kor- csökkenni fognak a
mány 437 millió forint támogatást biztosít, amely a teljes fej- következő időszaklesztés 13 százaléka - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági ban is, a duális képés külügyminiszter szerdán Budapesten. Kiemelte, a beruhá- zés elterjesztésével
zással 115 új munkahely jön létre. A külügyminiszter hangsú- az ország meg tud
lyozta, a Sicta a világ egyik vezető autóalkatrész gyártója, a válfelelni a munkaerőlalat a turbó-feltöltők alkatrészeinek gyártásában Európában
piacon jelentkező kipiacvezető, a világon pedig az első öt között van. Vevői közé
hívásoknak, és Eurótartozik például a Mercedes, a BMW, az Audi és a Porsche, a
pa egyik legszélesebb
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőzsolcán gyártott alkatrékörű költségvetési
szeket a többi között ezekbe az autókba szerelik be – közölte.
támogatási rendszerét
működteti
a
kormány
a beruházások
A beruházás tovább erősíti maösztönzése
érdekében.
gyar-francia gazdasági kapcsolatokat, a
Az új világgazdasági korszakra történő
franciák az ötödik legjelentősebb befektetők Magyarországon, a magyaroknak átállásban az autóiparnak fő szerep jut –
pedig Franciaország a negyedik legfonto- hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Felidézte, a magyar járműipar termelési
sabb kereskedelmi partner. A két ország
közötti kereskedelmi forgalom megha- értéke csaknem elérte a 8000 milliárd foladta a 8,5 milliárd eurót tavaly, az idén rintot tavaly, ezzel megdöntötte minden
az első negyedévben pedig 4,3 százalékkal idők rekordját, az első öt hónapban pedig
nőtt a forgalom – emelte ki Szijjártó Péter. a gépjárműipari termelési érték 3 száKitért arra, hogy a világban az eddigi, zalékkal nőtt, május végéig elérte a 3400
a termelési kapacitásokért zajló verseny milliárd forintot.

3,4 milliárd forintos beruházás

Hagyományőrző tábor Sárospatakon
Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatának köszönhetően 2016. augusztus 14 től-augusztus 19-ig a Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola 16 tanulója hagyományőrző táborban vett részt Sárospatakon.
A táborban a tanulók megismerkedtek a romák múltjával, kultúrájával, kiemelkedő roma személyiségek életútjával. Sárospatakon megtekintették a katolikus
egyháztörténeti gyűjteményt, a református kollégium iskolatörténeti kiállítását és
könyvtárát, a sárospataki Várat. A tanulók szálláshelye egy lovas táborban volt, így
lehetőségük volt lovaglásra is. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a kulturális
programok mellett mindennap jutott idő sportolásra, játékra is.
A táborban részt vevő tanulók nevében ezúton is szeretném megköszönni Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, hogy a pályázat segítségével
térítésmentesen, élményekben gazdag kikapcsolódásra, pihenésre volt lehetőségük.
Putz József
igazgató
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A hazai autóipar a teljes ipari kibocsátás 29,4 százalékát adja, több mint 160
ezer embernek biztosít munkát, és az itt
előállított autóipari termelési érték 92,3
százalékát exportálja Magyarország, ami
mutatja a magyar autóipar nemzetközi
versenyképességét – fejtette ki.
Szijjártó Péter komoly elismerésnek
nevezte, hogy a Sicta Magyarországot választotta, amikor a beruházás megvalósításáról döntött.
André d’Alés, a Sicta Kft. vezérigazgatója elmondta: a cégcsoport a világ egyik
vezető autóipari beszállítója a turbó-feltöltő gyártás területén, Franciaországban,
Magyarországon, Bulgáriában és Kínában
vannak jelen.
A francia családi vállalkozás tíz évvel ezelőtt hozta létre a felsőzsolcai ipari
parkban az üzemet, ahová eddig 30 millió
eurót fektettek be, főként saját forrásból. A
gyár azóta a cégcsoport stratégiai bázisává
vált – közölte.
A munkaerő létszáma Felsőzsolcán a
legnagyobb, és itt van a cég legnagyobb
gyárterülete is. Negyvenfős vállalkozásként indultak, és jelenleg a környék
84 településéről több mint 380 munkavállalót alkalmaznak. Az elmúlt tíz évben csaknem 200 helyi beszállítót vontak be tevékenységükbe – tette hozzá
Csöbör Katalin térségünk országgyűlési
képviselője, aki büszke a Sicta eddigi sikereire.
A cégcsoport azért választotta Magyarországot, mert itt befektetőbarát a politika és az adókörnyezet, együttműködő
és támogató a központi kormányzat és a
helyi önkormányzat, a magyar munkaerő
kiválóan képzett és felkészült, valamint
Felsőzsolca mellett szólt a Miskolci Egyetem közelsége is, az egyetemmel a duális
képzés keretében együtt is működnek –
hangsúlyozta.
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EBÖSSZEÍRÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Felsőzsolca Város Önkormányzata az
állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában
foglaltak szerint 2017. augusztus 1.–szeptember 30. között ebösszeírást végez a város közigazgatási területén.
Az adatszolgáltatás teljesíthető a kiküldött, vagy az önkormányzat honlapjáról
letölthető adatlap kitöltésével.
A tulajdonosoknak, ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azokat
az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A korábbi ebösszeíráskor bejelentett
ebeket ismét be kell jelenteni.
Az adatszolgáltatás az ebtartók számára kötelező, aki azt nem teljesíti, 30 000 Ft
összegű állatvédelmi bírsággal sújtható.
Kérem az ebtulajdonosokat, hogy az
adatlapo(ka)t nyomtatott betűvel szíveskedjenek kitölteni, és azt legkésőbb
2017. szeptember 30-ig juttassák el a
Polgármesteri Hivatalba az alábbi módok
egyikén
– postai úton (Felsőzsolca, Szent István
u. 20.),
– személyesen (ügyfélfogadási időben a
Hivatal földszint 4. irodába),
– elektronikus úton (info@felsozsolcaph.hu) vagy
– a Hivatal postaládájába bedobva.
Az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében kérem szíves együttműködésüket!
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

VÉRADÁS
Véradást szervezett Felsőzsolcán a Magyar
Vöröskereszt. Augusztus 14-én a régi Művelődési Házban, a Kassai utca 9. szám alatt
várták a rendszeres és új véradókat. Laták
Kamilla területi képviselő beszélt kameránk
előtt. A véradásra 31-en jelentkeztek, sikeresen vért adott 26 fő.

Augusztus negyedike
E nemrég múlt dátum nekem emlékezetes maradt. Miért
is? Születésnapok kötődnek hozzá. Lássuk csak…
 117 éve, 1900-ban, Skóciában megszületett Erzsébet brit
anyakirályné, Strathmore grófjának kilencedik gyermekeként.
 116 éve született, 1901-ben, Louis Armstrong, a huszadik
század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője.
 105 éve, 1912-ben, szintén augusztus negyedikén született Raoul Wallenberg svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg.
 69 éve, 1948-ban Szegeden látott napvilágot Dinnyés József énekes-gitáros és zeneszerző.
 63 éve, 1954-ben megszületett Udvaros Dorottya, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
 De ezen a napon, 56 éve, 1961-ben született Barack Obama amerikai jogász és politikus, az Amerikai Egyesült Államok első színesbőrű elnöke is.
 Valamint ezen a napon emlékezünk Vianney Szent János Mária áldozópapra (Dardilly, 1786. Május 8. – Arssur-Formans, 1859. Augusztus 4.). Bár ez a dátum halálának az évfordulója, de a szentek élete haláluk napján kezdődik. 1904-ben X. Pius
pápa boldoggá, 1925-ben XI. Pius pápa szentté avatta. 1929-től ő a plébánosok védőszentje. 2009-ben XVI. Benedek pápa minden pap védőszentjévé nyilvánította.
E sor olvasatán sokakban felmerülhet még számtalan jeles ember, közeli ismerős születésnapja, így én is
hozzáteszem a saját kötődésűt. A kerek évszám a fenti
sorban az amerikai elnök elé helyezi, ugyanis 1957ben, pontosan 60 esztendeje született Zajacz Ernő felsőzsolcai plébános, a felsőzsolcai és arnóti Római Katolikus közösség lelki vezetője. 2011-ben került zsolcára,
én is akkor ismertem meg. Soha sem szeretett itthon
maradni születése napján, mindig elutazott valahová,
ahol ezen a napon egyedül elmélkedhet. Szándéka szerint így történt volna ez három éve is. Mi egy kis baráti
társasággal ugyanabban a városban foglaltunk szállást, ahová Ernő Atya készült. Amikor augusztus negyedikén este telefonon felhívtuk, hogy felköszöntsük az
’57-ben született 57 éves barátunkat, nagyon megörült
nekünk. Ekkor kértük meg, hogy jöjjön le a szálloda társalgójába, hogy a jókívánságokat
személyesen is átadhassuk. Sikerült nagy meglepetést okoznunk Neki. E nyáron is tervezgette a nyaralást, a születésnapjának máshol eltöltését, de megint máshogy alakult.
Bár valóban nem itthon ünnepeltük meg a kerek hatvanat, és nem is kellett Parajdig
autóznunk, mint három éve, mert váratlan kéz- és lábtörése a kórházi ágyhoz kötötte.
Gondolom, hogy nem fogja szobájának falán felakasztva évekig őrizgetni aláírásokkal és mindenféle hülyeséggel összeﬁrkált gipszeit, mint diákkorunkban volt szokás, és
igyekszik e pár napot minél hamarabb elfelejteni. Abban viszont biztos vagyok, hogy
mikor letelnek az ágyatnyomó kórházi napok, és hazaengedik megszokott otthonába,
SZÜLETÉSNAPJÁRA IS bontok egy pezsgőt, Vele. Isten éltessen Ernő Atya!
Hogya Zsolt

ÚJ ROVATOT
INDÍTUNK!
Kérjük, szöveggel és képpel küldjön email-t az alábbi címre, aki szeretné ingyenesen megjelentetni újszülött gyermeke érkezésének örömhírét.
kozenkerkezett@zsolcatv.hu

Támogatás Zsolcáról
2017. július 30-án Nyikómalomfalván
Dr. Tóth Lajos polgármester az ünnepi
szentmise keretében átadta a Képviselő-testület támogatását a magyar nyelven
tanuló legjobb diáknak, Lakatos Arnoldnak, aki az összeget középiskolai tanulmányai megkezdéséhez használja fel.
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Táborozás Mátraszentimrén
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános
Iskolából 26 tanulóval táborozni voltunk az Egri Főegyházmegye üdülőjében, Mátraszentimrén. 2017.
június 19-én reggel különbusszal elindultunk iskolánkból. Útközben első állomásunk Gyöngyösön a
Ferences templom és kolostor látogatása volt. A gyönyörű templomban
áhitattal és érdeklődéssel hallgattuk a
templom és kolostor
történetét. A kolostor könyvtára igazi
könyvkülönlegességekkel varázsolta el a
gyerekeket. Következő úticélunk az állatkert volt. A látványon
túl, élményt jelentett
az állatsimogató is. A
ház körül élő állatok
mellett ragadozó és
egzotikus állatokat is
láthattunk. Tovább
folytatva utunkat a
koradélutáni órákban megérkeztünk Mátraszentimrére. A festői szépségű környezetben megtaláltuk szállásunkat, melyet
örömmel vettünk birtokba. A gyerekek izgalommal
foglalták el szobáikat, melyek korszerűen voltak felszerelve. Az üdülő saját kápolnával is rendelkezett,
reggel és este imával
kezdtük és zártuk a
napot, valamint jó célt
szolgált a napi csendes
áhitatra. Szállásadóink
ﬁnom, házias ételeket
készítettek számunkra.
Ott tartózkodásunk
ideje alatt számos programot szerveztünk a
gyerekeknek.
Mivel
szállásunk a Mátraszentimrei Bagolyirtáson volt az erdő közepén, 2,5 km-re a falutól,
ezért programjaink középpontjában a túrázás állt.
Egy hosszabb túra keretében elmentünk a Fallóskúti Kápolnához. A modern stílusban épült kápolna és környezete újszerű él-

ményt nyújtott a gyerekeknek. A kápolnában közösen imádkoztunk, majd csendesen elmélkedtünk.
Tanösvény-túra keretében a Mátra növény és állatvilágát tanulmányoztuk, melyről később játékos vetélkedőt szerveztünk. A Mátraszentimrei ásványmúzeum látogatásakor nemcsak az ásványokkal ismerkedtek a gyerekek, hanem
az ásványmegmunkálás folyamataival is. Tátott szájjal nézték az
aranymosás technikáját.
Hosszú sétát tettünk a faluban, melynek során szép virágos,
tornácos házakat, udvarokat láttunk. Kirándulásunk végén a falu
parkjában, játszóterein örömmel vették birtokukba a fából készült
játékokat.
Kevés szabadidőnkben a gyerekek az üdülő csodálatos udvarán
játszottak, sportolhattak, társasjátékoztak, rajzoltak, színeztek, rejtvényes feladatokat oldhattak meg.
Gyorsan elszaladt a négy nap. Isten segítségének köszönhetően
az időjárás is kiváló volt. Mind a gyerekek mind a mi számunkra
felejthetetlen élményt nyújtott a mátraszentimrei tábor.
Antal Anetta, Szalayné Domonkos Mária,
Tóthné Rimaszécsi Zsuzsanna
a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusai
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Felhívás

KIFIZETÉSI
HATÁRIDŐ
MÓDOSÍTÁS
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a középfokú oktatási intézményben tanulók támogatásának (5.000.- Ft/fő) kiﬁzetési határidejét
2017. augusztus 31-re módosította.
Kiﬁzetés ügyfélfogatási időben a Városháza emeleti pénztárában. A feltételekről a 96/2017. (VI. 21.) Kt. határozat
rendelkezik.
Dr. Tóth Lajos
polgármester

Véget ért a nyári szünet a labdarúgóknál,
kezdődhet a küzdelem a bajnoki pontokért
A felkészülés a szokásos módón zajlott a
zsolcai csapatnál, hiszen Sándor Zsolt edzőnek
jól bejáratott edzésprogramja van. A kemény
edzések mellett a taktikát az edzőmérkőzéseken sajátították el a ﬁúk. A csapat gerince
együtt maradt, de változás így is történt a keretben. Távozott Varga Balázs és Potyka Attila
Mádra, Péter Martin Gesztelybe, Kovács Szilárd Tállyára és Orosz Tamás Bőcsre. Érkezett
a 19 éves Csattos Csaba - aki az elmúlt szezonban 17 gólt szerzett -, a 21 éves Szemere Norbert és a 20 éves Csendom Róbert Bánhorvátiból, akik előző csapatuk alap emberei voltak.
Timkó István és Germán Gábor, mindketten
21 évesek, Diósgyőrben nevelkedtek és járták
végig a korosztályokat, a tavalyi évben a DVTK
NB III-as csapatában kaptak játéklehetőséget.

Közmunkások Felsőzsolcán
144 millió forintos támogatás álláskeresőknek
Az idén is jelentős összeget, - mintegy 144 millió
forintos támogatást kapott a Felsőzsolcai Önkormányzat
a Munkaügyi
Központtól álláskeresők
támogatására.
A foglalkoztatottak egy
része takarítást végez, betonelemet, járdaelemeket gyártanak, oszlopokat öntenek, de
foglalkoznak zöldségtermeléssel, és állattenyésztéssel is.
A megtermelt nyersanyagot
a helyi konyhák használják fel. Az állattartó farm kialakításával a régi hagyományos
gazdálkodás megtanulására készítik fel a
dolgozókat. A sertéstől a baromﬁig szinte
minden háztáji állat megtalálható a minifarmon. A gazdaudvart szívesen látogatják
a környékbeli óvodások, iskolások is. Ta-
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valy még csak 30 darabos kecskeállománynyal kezdték az évet, mára a szaporodással
már 100 fölé emelkedett az állomány száma, így lehetővé vált egy kecsketej feldolgozó üzem, és üzlet építése, melynek kivitelezése már a napokban zajlik . A legkorszerűbb technikával felszerelt üzem és üzlet
átadása még ez évben megtörténik, további munkahelyeket létrehozva. A Munkaügyi Központ
által biztosított majd 150 milliós
támogatás lehetőséget nyújt az
úgynevezett „pilot” program bevezetésére is melynek keretén belül 20 fő csökkent munkaképességű dolgozót is alkalmazhattak.
A jelenlegi program szeptember
végéig tart, a következő lehetőség
októbertől, februárig segíti majd
a helyi munkanélkülieket.

A szintén ﬁatal, 22 éves Varga László Gesztelyből, a 26 éves Gável Balázs kapus az MVSC-től
tette át székhelyét Zsolcára. A Borsod megyei
első osztály mezőnyébe több változás is történt. A tabella élén záró Mád nem vállalta a
magasabb osztályú szereplést, így továbbra is a
megyei elit tagja lesz. Eredményei alapján nem
esett ki, de nem vállalta csak egy osztállyal lejjebb az indulást a Tiszakeszi csapata. Két gárda
a Tokaj és a nagy múltú MVSC azonban a kiesés sorsára jutott és a második vonalban folytatja szereplését. A három megyei másodosztályú bajnok közül kettő vállalta az indulást egy
osztállyal feljebb. Az Északi csoport legjobbja a
Gesztely és a Keleti csoport elsője a Hidasnémeti mellett a szintén Északi csoportban szereplő és ott ezüstérmes Varbó vállalta a megyei
I. osztályt. A sorsolás szeszélyessége folytán
már az első fordulóan összecsapott az előző
szezon két legjobb csapata. A bajnoki címvédő
Mád elleni rangadón gól ugyan nem esett, de a
két, egymást már jól ismerő csapat taktikus és
férﬁas mérkőzést játszott egymással. Egy héttel
később Hidasnémetibe látogatott a csapat, ahol
ismét meg kellett elégednie az egy ponttal. Az
évek óta szisztematikusan építkező és szlovák
játékosokkal megerősített hazaiak korán hátrányba kerültek, a nyolcadik percben Lippai
Gergő talált be. A második játékrész elején jött
az egyenlítő gól, majd a félidő felénél büntetőből újra Lippai Gergő volt eredményes. A
győzelem azonban elmaradt, mert az újonc
három perccel a lefújás vége előtt egyenlített.
A Felsőzsolca így két kör után két döntetlennel
és két ponttal a tabella tizedik helyét foglalja el.
Megkezdődtek a Magyar Kupa megyei selejtezői is a csapatok számára. A mieink a második
fordulóban csatlakoztak be és Tokajra látogattak. A végig izgalmas és fordulatos mérkőzésen a hazaiak szereztek vezetést, de az utolsó
két percben kétszer is betalált a Zsolca, így 4-3
arányban győzött és a harmadik körbe jutott,
ahol Encsre látogat.
1. 2017. 08. 13.
2. 2017. 08. 19.
3. 2017. 08. 27.
4. 2017. 09. 03.
5. 2017. 09. 09.
6. 2017. 09. 17.
7. 2017. 09. 23.
8. 2017. 10. 01.
9. 2017. 10. 08.
10. 2017. 10. 15.
11. 2017. 10. 21.
12. 2017. 10. 29.
13. 2017. 11. 04.
14. 2017. 11. 12.
15. 2017. 11. 18.
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16.30
16.00
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15.00
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14.30
13.30
13.00
13.00
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Felsőzsolca - Mád
Hidasnémeti – Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bőcs
Felsőzsolca - Szerencs
Szendrő - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bánhorváti
Varbó - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Onga
Karcsa - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bogács
Edelény - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Encs
Gesztely - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Ózd
Sajóbábony - Felsőzsolca
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