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MOBILITÁS HÉT

Kerékpárút átadás
Az Európai Mobilitás Hét zárónapján szeptember 22-én, az Autó-

mentes Napon adták át a Felsőzsolcát Arnóttal összekötő kerékpár-
utat. Az ünnepségen Demeter Ervin kormánymegbízott elmondta, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elmúlt években kilenc 

jelentős kerékpárút 
épült. A két telepü-
lés közötti közúton 
sok autó közleke-
dik, ugyanakkor a 
kis távolság miatt a 
két településen élők 
közül sokan a ke-
rékpárt választják – 
ezért is vált szüksé-
gessé az út építése. 
Felsőzsolcán már 
van egy rövid kerékpárút és a fejlesztésnek köszönhetően az csat-
lakozott az összekötő kerékpárúthoz. Szintén növeli a kerékpárral 
közlekedők arányát az a tény, hogy a Felsőzsolcai Ipari Park számos 
munkavállalót foglalkoztat – mondta Üveges István, Arnót polgár-
mestere. Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca polgármestere beszédében úgy 
fogalmazott, két szempontból tartom fontosnak ezt a beruházást: az 
egyik az ipari parkba járók biztonságosabb közlekedésének megte-
remtése, illetve a két település közötti kapcsolat erősítése. A beru-
házás teljes összege 95 millió forint, aminek 10 százaléka önerő. A 
kerékpárút Felsőzsolca központjától indul és az arnóti óvodáig tart. 

(Képes beszámoló a . oldalon)

A harmadik éve meghirdetett Ma-
gyarország legszebb konyhakertje 

pályázaton Zártkert 3. Vegyes kategó-
riában a 2015. évi Magyaror-
szág legszebb konyhakertje 
címet kapott Major Ádámné. 
Az elismerést az OMÉK (az 
Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás) zá-
rónapján a fővárosban dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter adta át. Másnap a 
Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a kitüntetés kap-
csán a közszolgálati nemzeti hírcsatorna 
műsorának is a vendége volt. Az Ország-

Zsolcai

Magyarország legszebb konyhakertje!

or-

i 
a
égi

házban tartott sajtótájékoztatón pedig 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-

latokért felelős államtitkára is gratulált 
a kitüntetéshez és köszönetet mondott 
a bolgár nemzetiségeknek azért a küz-
delmükért, amelyet megmaradásukért 

folytattak. Varga Szimeon a parlament 
bolgár nemzetiségi szószólója szerint a 
bolgár kertészet rangját jelző elismerést 
kapott a zsolcai kert.
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„Itthon vagy –

Magyarország szeretlek!”
 Felsőzsolca városa ismételten csatlakozott az „Itthon 
vagy – Magyarország szeretlek!” országos rendezvény-
sorozathoz 2015. szeptember 25–27-e között.

Az idei évben a szüreté volt a főszerep. Ezért az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesülettel karöltve, annak hagyományait 
ápolva szeptember 25-én péntek délutánra nagyszabású 
szüreti felvonulást tervezvek, mely a mostoha időjárá-
si viszonyok miatt sajnos elmaradt. Az Egyesület által a 
szombati napra tervezett hagyományos Szüreti Bál este 
hét órakor kezdődött. Az est díszvendégei Eperjesi Erika 
és Jenei Gábor operaénekesek voltak, akik előadásukkal 
megalapozták az est hangulatát. A táncos mulatság nagy-
szerű hangulata hajnalig 
tartott.

Szeptember 27-én a 
Rozmaring Népdalkör, a 
Felsőzsolcai Férfi  Nép-
dalkör és a Közműve-
lődési Intézet és Városi 
Könyvtár szervezésében 
Országos Konferencia és 
Dalos Találkozó megtar-
tására került sor. 

A tartalmas előadás 
után 12 népdalkör mu-
tatkozott be, szórakoztatta a jelenlévő dalostársakat, érdeklő-
dőket. A rendezvény a Szerencsejáték Service Nonprofi t Kft .

támogatásával való-
sult meg. Az élmé-
nyekben gazdag dél-
után befejezéseként, 
vacsora után az „Itt-
hon vagy – Magyar-
ország szeretlek!” 
program részét ké-
pező hagyományos 
tűzgyújtásra került 
sor. A résztvevő 200 
népdalszerető em-
ber együtt énekelt a 

felsőzsolcai tűz mellett. Tartalmas, jó hangulatú hétvégét sikerült 
teremteni szeptember utolsó napjaira. 

Fehér Katalin
könyvtárvezető

Városnap Királyhelmecen 
A Dr. Tóth Lajos 

vezette delegáció
a királyhelmeci 
városnapon együtt 
ünnepelt felvidé-
ki barátainkkal. 
A Csomasz Brass 
Band Felsőzsolca 
és a mazsorett cso-
port is részt vett 
a szüreti felvonuláson. A polgármester Ténai Krisztiná-
nak adta át Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 
100.000 Ft-os tanulmányi ösztöndíját.
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Budapesten az Országházhoz közel eső Német-
ajkú Reformátusok templomában ezúttal Zajacz 
Ernő felsőzsolcai plébános vezetésével tartottak 
imával egybekötött elmélkedést parlamenti po-
litikusoknak és munkatársaiknak. Az eseményen 
részt vett Csöbör Katalin térségünk országgyűlé-
si képviselője, Dr. Tóth Lajos polgármester, Nádi 
Gyula és Kolenkó Gábor alpolgármesterek, dr. Pa-
taki Anett jegyző és Rimán János önkormányzati 
képviselő is. Az előadók, felszólalók között volt 
Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának vezetője is, aki mint egykori Ózd környéki 
református lelkész is köszöntötte a résztvevőket 
és Soltész Miklós az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is.  

PARLAMENTI ELMÉLKEDÉSEK

2015. szeptember 28-án a 90 éves Germus Bertalanné Erzsike né-
nit köszöntette otthonában Dr. Tóth Lajos polgármester és dr. Pa-

taki Anett jegyző.

A 90 éves Erzsike néni köszöntése

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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MOBILITÁS HETE
 Felsőzsolca hagyomá-
nyaihoz híven idén is 
csatlakozott a Mobilitás 
Hét országos rendez-
vénysorozatához 2015. 
szeptember 16–22-e kö-
zötti időszakban.

A program célja, hogy 
a lakosokat környezetba-
rát közlekedési, vásárlási módokra inspirálja, hangsúlyozva az egészséges életmód, az 
egészség megőrzésének fontosságát. Felsőzsolca programjának első felében a diákokat 

vette célba. A Szent István 
Katolikus Általános Iskola 
diákjai mérték össze tudásu-
kat sportversenyek és KRESZ 
teszt keretében. Szombaton 
és vasárnap azok a lakosok 
részesülhettek kisebb aján-
déktárgyakban, akik a kerék-
párt, a gyaloglást választot-
ták közlekedési eszközül, de 
a tömegközlekedésre utaz-
tók is ajándéktárgyakat kap-
tak. Szepember 21-én, hétfőn 

az oktatási intézményeket gyalog, vagy kerékpárral látogató 
gyermekek részesültek ajándéktárgyakban. A programot ked-
den, az Autómentes Napon az ÉMOP-5.1.3-11/2011-0005 sz. 
„Felsőzsolca – Arnót kerékpárút kiépítése” című projekt átadó 
ünnepségével zártuk. Fel-
sőzsolca a jövőben is fon-
tos céljának tekinti, hogy 
ösztönözze, lehetősége-
ket kínálva az egészséges 
életmód elsajátítását. 

Fehér Katalin
könyvtárvezető

Megújul a templom 

tetőszerkezete

A zsolcai görögkatolikus templom te-
tőszerkezeti gerendáit utoljára 1883-ban 
cserélték, egy tűzvészt követően. Száz évre 
rá, 1986-ban palafedést kapott, mert cserép-
fedést akkor a gyenge tetőszerkezet miatt 
nem mertek tenni. Mára végképp szüksé-
gessé vált úgy a faszerkezet, mint a palák le-
cserélése. Most új gerendákkal és lécezéssel 
megerősítik és cserépfedést is kap a temp-
lom hajója. A kivitelezést október végére fe-
jezi be a nyíregyházi Imbrex 95 Kft ., a teljes 
felújítás kilenc millió forintba kerül. 

BETÖLTENDŐ
REFERENSI

MUNKAKÖRRE
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal pá-

lyázatot hirdet pályázati referens munkakör 
betöltésére teljes munkaidőben, határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszonyba.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. október 15.

A részletes pályázati kiírás megtekint-
hető a www.kozigallas.gov.hu és a www.
felsozsolca.hu weboldalakon, továbbá a 
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

Pályázati hirdetmény
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 A 26 éves Rozmaring Népdalkör, a 27 éves Felsőzsolcai Férfi  Nép-
dalkör és a 25 éves Néptánccsoport Felsőzsolca kulturális életének 
meghatározó állandó szereplői. Tagjaik egy része sajnos már el-
távozott az égi világba, de tagságukat eddig sikerült mindig fel-
tölteni. A magyar népdalkincs megismerése, továbbadása itthon 
és határainkon túl nemcsak a szereplőknek nagy élmény, hanem 
elvisszük Felsőzsolca hírét szerte e hazában és határon túl is. 

Egy nép és közösség tehetsége, értelmi és érzelmi világa semmiben 
sem tükröződik jobban, mint a költészetében és népdalaiban. Aki 
népdalaiban felismeri a magyar emberek mindennapjait, érzéseit, 

az maga is igaz magyarrá válik – mondta 
megnyitó beszédében Nádi Gyula alpol-
gármester, aki méltatta a zsolcai dalosok 
több évtizedes munkáját is.

A népdal terjesztése minden magyar 
ember számára feladat, ahhoz, hogy ezt si-
keresen és tudatosan végezzük szerveztük 
a népdal konferenciát, melynek előadója 
a népi énekiskola egyik megálmodója és 
5 kötet könyvben megfogalmazója, Bodza 
Klára énektanár, népdalénekes volt, aki 
nagy örömmel vállalta az előadást. Aki 
végighallgatta a tapasztalt, nagy tudású 
előadót meggyőződhetett róla, hogy az 
éneklés, a népdaléneklés és annak hallga-
tása semmi mással nem helyettesíthető élmény, kikapcsolódás. Ahogy 
a tanárnő énekelt a hallgatóságot megragadta, bizonyítva, hogy a kö-
zös éneklés felér egy nyugtatóval, kikapcsolódunk a fárasztó napok 
után és közösségteremtő. Tanácsokat kaptunk a gyermekeink, baráta-
ink énekelésbe való bevonásának módjairól, az éneklés megszeretteté-
sének lehetőségeiről. Azért is fontos erről gondolkodni, mert az isko-
lai énekoktatásra fordított idő nagyon kevés, ezért hívunk és várunk 
több szülőt, pedagógust a népdalos rendezvényeinkre, hisz feladatuk 

és felelősségük gyermekeikkel meg-
szerettetni az éneklést, megismertetni 
a magyar népdalokat.

Az előadást követő 11 népdalkör 
műsora is igazolta a közös éneklés 
szépségét, lelket és szívet melegítő ha-
tását. A dalos találkozón Cziper Gábor 
Bence 12 éves fulókércsi fi atal tároga-
tón előadott népdalait ámultan hall-
gatta a több mint 200 fős közönség. 
Bizonyára sokat fogunk hallani még 

a tehetséges Bencéről. Új színfoltja volt a dalos találkozónak Bárdos 
Simon Katalin népdalénekes produkciója és a tekerőlant bemutatása. 

A találkozó nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Köszönet 
a fő támogatónknak, a Szerencsejáték Zrt-nek, Felsőzsolca Város 
Önkormányzatának, Fésűs Attilának, Rohály Istvánnénak, Nádi 
Gyulának, Guba Imrénének, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület-
nek, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárnak 
és munkatársainak, a Rozmaring és Férfi  Népdalköröknek, a Városi 
Televíziónak, a Rendezvények Háza munkatársainak. Kérjük a jö-
vőben is segítsék a magyar népdal ügyét.

Siska András,
a Férfi  Népdalkör vezetője

MEGHÍVÓ
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő

Magyar Nótaszerzők és Énekesek  Észak-magyarországi Csoportja 
és a Magyar Nótások Országos Szövetsége

2015. november 14-én (szombaton) 17.00 órai kezdettel
Magyar Nóta és Operett estet rendez

Felsőzsolcán a Rendezvények Házában (Sport u.1.sz.)
melyre szeretettel hívjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit.

Ne feledje: A magyar nóta és az operett  „Hungarikum“-ok!

A MŰSOR SZTÁRVENDÉGEI:
Nagy Ibolya  primadonna, a Dankó Rádió szerkesztő-

műsorvezetője.
      TOVÁBBI FELLÉPŐK:   Bokor János  nótaénekes
                Farkas Rozália nótaénekes
                Szitás Ida nóta-, operetténekes

KÍSÉR:  Miskolci Balogh Zoltán és zenekara

A MŰSORT SZERKESZTI:
Sarkadi László zenetanár, nótaszerző, nótaénekes

A MŰSORT VEZETI:
Czéklás Réka, a Zsolca TV műsorvezetője       

A gálaműsor belépődíja vacsorával együtt 3000 Ft/fő,
támogatójegy (belépő) 1000 Ft/fő,

melyek igényelhetők az Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettől,
Felsőzsolca, Kenderföld u.20.

Farkas Miklósnál a f.miklosmihaly@upcmail.hu email címen,
vagy a 06 70 298 6102-es mobilszámon és Siska Andrásnál

a 06 46  384 316, 06 30 996 1330-as telefonszámon,
vagy a siska1@t-online.hu email címen, és a helyszínen.

Konferencia és dalostalálkozó 
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HIRDETMÉNY

A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJA ÖNÖKET, HOGY

Felsőzsolca településen
az őszi lomtalanítási akciót

2015. október 21-én valósítja meg.

Kérik a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi lomtalaní-
tási szabályok betartásával helyezzék ki az elszállítani 
kívánt lomokat:

–  A lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 6 órától 
kezdődik és tart a napi útvonaltervben szereplő ut-
cák befejezéséig.

–  A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti 
közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon 
kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a cél-
gépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíte-
ni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, 
kézi erővel végezhető legyen.

–  A lomtalanítás során a nagy darabos, azaz a közszol-
gáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény mé-
reteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, 
továbbá az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, 
vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzé-
se érdekében.

–  A nagyméretű lomokat (pl, nagyobb ágy, szekrény, 
ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyez-
ni, úgy hogy az kézi erővel könnyen mozgatható 
legyen.

–  A kikészített lomokat a Közszolgáltató a jelzett idő-
pontban szállítja el. A később kirakott nagydarabos 
hulladékot a Közszolgáltató nem szállítja el.

–  Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül 
elszállításra.

–  A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal szál-
lít el lomot.

–  A lomtalanítás során közterületre helyezett hulla-
dék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak 
Közszolgáltatón kívül bárki más által történő elszál-
lítás jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hul-
ladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladé-
kokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szer-
ves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartal-
mú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olaj-
szűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), 
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és 
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból 
származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból 
származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai 
hulladékot.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van elektro-
nikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes 
hulladék, gumiabroncs leadására a miskolci hulladé-
kudvarok egyikében. Bővebb tájékoztatást a honlapun-
kon www.mirehukoz.hu találnak.

A lomtalanítási időpontok és egyéb információk a 
www.mirehukoz.hu weboldalon is megtalálhatóak.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMMAL EGYÜTTMŰKÖDVE AZ ALÁBBI 

BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írja ki a 2016-os évre. 

A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási hallgatói jogviszonyt létesíteni szándékozok jelentkezhetnek.

1. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” 

típusú pályázat) fi atalok jelentkezhetnek.
Figyelem! 
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 
Nem részesülhetnek továbbá Bursa Hungarica Ösztöndíjban:
a doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók,
a kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók,
a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók. 

„A” típusú pályázatot - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók nyújthatnak be. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőokta-
tási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. 
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatot olyan a (2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fi a-
talok nyújthatnak be, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  MINDKÉT TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉBEN:

–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum

100%-át (28.500 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó,

–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum

120%-át (34.200 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.500 Ft/fő/hó,

–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum

170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.000 Ft/fő/hó,

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója 
a felsőoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől füg-
getlenül történik.

3. A TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA

„A” típusú pályázat - időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
„B” típusú pályázat – időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációs szükséges, melynek elérése

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva kell a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalánál kell a pályázatokat benyújtani. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadá-
sát a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal az EPER-Bursa rendszerben igazolja.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
–  pályázati űrlap,
–  felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszony igazolása,
–  a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének igazolása,
–  jövedelemnyilatkozat,
–  a pályázóval egy háztartásban élő még tanuló hozzátartozó iskolalátogatási igazolása,
–  felsőzsolcai állandó lakcímet igazoló lakcímkártya.

5. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL

A beérkezett pályázatokat Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális feladatokat 
ellátó bizottsága bírálja el 2015. december 7-ig. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből 
nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálatból 
kizárásra kerülnek. A pályázó a döntés ellen fellebbezést nem nyújthat be. 

Az önkormányzati ösztöndíj elbírálásáról 2015. december 19-ig értesül az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan a pályázó. 

Részletes pályázati kiírás letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról is.

További felvilágosítás kérhető a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban, valamint a 46/584-014-es telefonszámon. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet szolgál. 

 Felsőzsolca Város Önkormányzata
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 Négy hét alatt öt mérkőzést játszott az 
FVSC a bajnokságban, a fi úk pedig ott 
folytatták eredményességben ahol ab-
bahagyták.

Augusztus utolsó hétvégéjén az újonc 
Bánhorvátihoz látogatott a csapat és egy gól 
gazdag mérkőzésen győzött. A csapat tartá-
sára jellemző, hogy ugyan a hazaiak félidő-
ben még vezettek, a második félidő elején 
tíz perc alatt három gólt rúgva demorali-
zálták az ellenfelet. A 4-3-as sikerből Halász 
két góllal vette ki a részét, mellette Boczki 
és Pálinkás volt eredményes. Egy hét múl-
va hasonló volt a forgatókönyv: ismét ide-
genben, egy újonc ellen és gólzáporos siker. 
Ezen a napon még a legigényesebb szurko-
lók sem panaszkodhattak, hiszen kiütéses 
10-1-es zsolcai siker született Szerencsen. 
A játék minden elemében felülmúlták a já-
tékosok a hazaiakat, akár nagyobb különb-
ségű győzelem is benne volt a pakliban.

Az FVSC tizenegy év után szerzett újra 
tíz gólt a megyei bajnokságban egy mérkő-
zésen, akkor a Hejőcsaba volt az áldozat. A 
gólfesztiválból Halász és Dávid három-há-

rom, Halder két, míg Hegedűs és Szárnya 
egy-egy góllal vette ki a részét. A következő 
fordulóban az MVSC látogatott Zsolcára, az 
pedig hogy mi a célja a vendégeknek hamar 
kiderült. A kezdő sípszótól totális védeke-
zésre fektették a hangsúlyt a zöld-fehérek, 
a hazai játékosok pedig mint jégkorong-
ban felállt fal előtt próbáltak rést találni a 
miskolciak pajzsán. Ez ötször sikerült is, 
így megérdemelten nyert 5-1 arányban az 
FVSC. Gólszerzők Halász kétszer, valamint 
Bodnár, Varga és Dávid. A mérkőzéshez 
hozzátartozik, hogy a megsérült Pallai he-
lyett ezúttal két fi atal védte a zsolcai kaput. 
A kezdőben Gyöngyösi Miklós kapott he-
lyet, majd a mérkőzés utolsó negyedórájá-
ban őt váltotta Berecz László. Mindkettő-
jüknek gratulálunk sikeres bemutatkozá-
sukhoz a megyei I. osztályban.

A hatodik fordulóban rangadót játszott a 
csapat Edelényben, és sajnos 4-2 arányban 
alulmaradt, így elvesztette veretlenségét a 
táblázatot vezető hazaiak otthonában. Egy 
öngól mellett ismét Halász volt eredményes 
a mieinknél. Utolsó szeptemberi mérkő-
zésen a bajnokságban utolsó helyen álló 

Sárospatak volt az ellenfél. A csapat ismét 
rálépett a győzelem ösvényére és simán 5-2 
arányban diadalmaskodott. Halász és Len-
gyel két-két, Boczki pedig egy alkalommal 
volt eredményes. Hét mérkőzést követően 
az FVSC hat győzelmet és egy vereséget 
számlál, és a tabella második helyét foglalja 
el. Ki kell emelni a hatékony támadójátékot, 
hiszen 32 gólnál járnak a fi úk, amiből Ha-
lász Bálint egymaga 12-őt szerzett.

Október 7-én megkezdi Magyar Kupa 
selejtezőjét a csapat, a megye II-ben újonc 
Ónod otthonában, a kezdés 15 óra.

Hajrá Zsolca!
Nagy Gábor

1. forduló: 2015.08.15. 17.00   Sátoraljaújhely – FVSC (1-2)
2. forduló: 2015.08.23. 17.00   FVSC – Bogács (4-0)
3. forduló: 2015.08.30. 17.00   Bánhorváti – FVSC (3-4)
4. forduló: 2015.09.06. 16.30   Szerencs – FVSC (1-10)
5. forduló: 2015.09.13. 16.30   FVSC – MVSC (5-1)
6. forduló: 2015.09.19. 16.00   Edelény – FVSC (4-2)
7. forduló: 2015.09.27. 16.00   FVSC – Sárospatak (5-2)
8. forduló: 2015.10.03. 15.00   Encs – FVSC (1-2)
9. forduló: 2015.10.11. 15.00   FVSC – Ózd 

10. forduló: 2015.10.18. 14.30   Nagybarca – FVSC 
11. forduló: 2015.10.25. 13.30   Felsőzsolca – Bőcs 
12. forduló: 2015.10.31. 13.00   Sajóbábony – FVSC 
13. forduló: 2015.11.08. 13.00   FVSC – Onga 
14. forduló: 2015.11.14. 13.00   Mád – FVSC 
15. forduló: 2015.11.22. 13.00   FVSC – Tokaj 

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Gólzáporos siker Szerencsen

 Szeptember 24-én nyílt meg Miskol-
con a Közfoglalkoztatási Kiállítás és 

Vásár, ahol a megye települései azt mutat-
ták be, milyen értékeket hoztak létre a köz-
foglalkoztatási programok segítségével.

A második alkalommal megrendezett 
Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt Hoff -
mann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár nyitotta meg, aki hang-
súlyozta: 2018-ra a kormány szeretné elérni 
a teljes foglalkoztatást, hogy aki tud és akar, 

mindenki dolgozhasson. Az idén az állam 270 milliárd forin-
tot fordított közfoglalkoztatásra, és 213 ezer embert vont be a 
munkába, jövőre az összeg 340 milliárdra nő, és 253 ezer köz-
foglalkoztatottal számolnak. Demeter Ervin megyei kormány-
megbízott köszöntőbeszédében jelezte: a megyében jelenleg 
közel 40 ezer közfoglalkoztatott van, a cél az, hogy ők a piacon 
is versenyképes termékeket állítsanak elő. 

A vásáron Felsőzsolca is képviseltette magát. A GAMESZ 
háztáji gazdaságából két kecske legelész-
get békésen egy furgon belsejében. Hirdet-
ve, hogy itt is sikeres a közfoglalkoztatási 
program.

Franczuz Istvántól, a felsőzsolcai GA-
MESZ műszaki vezetőjétől megtudjuk, 
a városban 400 ember dolgozik jelen-
leg közfoglalkoztatottként. Ők szívesen
vállalják a munkát, hiszen a fi zetéssel
sokkal jobban járnak, mint a segéllyel. A 
GAMESZ gazdaságában 31 kecske, 8 man-
galica és hússertés, tyúkok, libák, kacsák, 
gyöngytyúkok vannak, amihez mezőgaz-
dasági rész is kapcsolódik, ahol burgo-
nya, hagyma, káposzta található. Utóbbit 
savanyítani fogják és mindez a konyha el-
látását szolgálja. 

Szabad volt a vásár
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