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Értékteremtő
közmunka

Szeptember 8-án és 9-én negyedik al-
kalommal rendezte a megyei kormányhi-
vatal és a miskolci önkormányzat a Köz-
foglalkoztatási Kiállítást és Vásárt. A két 
nap alatt közel száz standnál nézelődhe-
tünk és vásárolhatunk – és ismerhetjük 
meg a megyei közfoglalkoztatás eredmé-
nyeit. A Szent István téri vásáron a Felső-
zsolcát képviselő GAMESZ standja az idén 
is kecskesajt-kóstolóval és poszterkiállítás-
sal várta az érdeklődőket. 

(Képes beszámoló a 4. oldalon)

Erőmű épül

Felsőzsolca határában
Augusztus végén jelent meg az a kormányhatározat, 
amely szerint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (Kehop) keretében a kormány több 
mint hatmilliárd forintos támogatást biztosít két fo-
tovoltaikus erőmű megépítéséhez Oroszlány és Felső-
zsolca határában. 

(Beszámoló a 2. oldalon)

Jól összehangolt tárgyalások és előkészítési munkák után nagyfelüle-
tű burkolatjavítás történt szeptemberben a Kassai úton. Az igen jelentős 
összegű útfejlesztés lényegesen javítja a közlekedés feltételeit városunk 
egyik legforgalmasabb útján. A kivitelezők a munkákkal a tervezettnél 
hamarabb végeztek, így a rossz idő beállta előtt sikerül az utat átadni a 
lakossági és a tömegközlekedés számára. Az útfejlesztési program nem 
áll meg, a jövőben további fejlesztésekre kerül sor Felsőzsolcán.

ÚtépítésÚtépítés
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 Augusztus végén jelent meg az a kormányha-
tározat, amely szerint a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program (Kehop) 
keretében a kormány több mint hatmilliárd 
forintos támogatást biztosít két fotovoltaikus 
erőmű megépítéséhez Oroszlány és Felsőzsol-
ca határában. A nemzeti fejlesztési miniszter 
által ellenjegyzett határozat azonnali támo-
gatásról biztosítja a beruházó MVM Hun-
garowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaságot.

A határozat szerint a felsőzsolcai projekt célja 
egy 19,9584 MWp teljes kapacitású, 16,632 MW 
névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű 
megvalósítása. A helyszíne Felsőzsolca északkeleti 
részében, a Felsőzsolca-Onga közötti 3605. számú 
út mellett elhelyezkedő terület.

A projekt keretében 73.920 db 270 Wp teljesít-
ményű napelem és 462 db inverter kerül telepí-
tésre, amelyek révén évente 20.748.753 kWh vil-
lamos energia értékesíthető a kötelező átvételi rendszerben. A 
projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség évente 74.695,51 GJ-lal növekszik, az üveg-
házhatást okozó gázok mennyisége évente 20.242,48 tonnával 
csökken.

Az eszak.hu megkeresésére Gaál József, az MVM Hun-
garowind Szélerőmű Üzemeltető Kft . ügyvezetője elmondta, a 
helyszín kiválasztásában a beruházásra alkalmas terület rendel-
kezésre állása mellett fontos szerepe volt a hálózati csatlakozás 
szempontjából megfelelő villamos alállomás közelségének. A 
tervezett fotovoltaikus naperőmű több mint negyven hektár-
nyi területen fog elhelyezkedni, várhatóan évi 22.214 MWh 
villamosenergia-mennyiséget fog termelni, amely több mint 11 
ezer háztartás éves szükségletét fedezi. A munka a kivitelező 

cég közbeszerzési pályázaton történő kiválasztását követően, 
várhatóan idén ősszel indul, és a tervek szerint jövő tavasszal 
be is fog fejeződni.

A felsőzsolcai beruházás támogatása 3.144.432.206 forint, 
amely szinte megegyezik az oroszlányival, csupán 111 millió-
val kevesebb. A két projekt egyébként sem sokban különbözik 
egymástól, ott 17,208 MW névleges teljesítőképességű fotovol-
taikus erőmű létesül, amely által megtermelt energiát a közcé-
lú hálózatba táplálják energiaértékesítés céljából. A fejlesztés 
során 76.480 db napelem kerül telepítésre 478 inverterrel, az 
üvegházhatást okozó gázok mennyisége pedig évente 21.671,99 
tonnával csökken. A két beruházásnak köszönhetően a meg-
újuló energiaforrásból előállított energiamennyiség évente 
154.665,96 GJ-lal növekszik.

FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ ÉPÜL 

NEGYVEN HEKTÁRON
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Digitális ugrásra
készül Felsőzsolca

A JÖVŐ KOPOGTAT 

 Nagyszabású technikai fejlesztésbe kezdett Felsőzsolca Ön-
kormányzata a média területén. A Zsolcai Hírmondót és a 
ZsolcaTv-t működtető Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft . a tér-
ségben egyedülálló módon olyan digitális kommunikációs 
fejlesztésbe kezdett, amely a tervek szerint fontos eleme lesz 
majd a térség gazdasági és kulturális fejlődésének Zsolcán és 
akár a környéken élőknek is.

Az eddigi analóg televíziós adások helyett rövidesen már a leg-
korszerűbb 21. századi digitális technológiával továbbítják majd 
a Zsolca TV adásait, és természetesen ehhez kapcsolódóan jelen-
tősen bővül majd az interaktív lehetőségek tárháza is.

A milliós nagyságrendű fejlesztés – melyet a képviselő testület 
döntése alapján a Vagyonkezelő Kft . működési megtakarítása tesz 
lehetővé – arra is lehetőséget ad, hogy akár a környező települé-
sek is követhessék a napi eseményeket, és annak aktív résztvevői is 
lehessenek.

A műszaki felmérés, a tervezés és az engedélyek beszerzése már 
folyamatban van, ez azt jelenti, hogy néhány hónap múlva már az 
eddiginél lényegesen jobb kép és hangminőségben láthatják majd 
a helyi tudósításokat, riportokat minden háztartásban. Természe-
tesen a digitális átállás új kihívás elé állítja a Kft . csapatát, akik már 
dolgoznak egy korszerűbb műsorstruktúra, és modernebb dizájn 
kialakításán is

A technikai átállással alatt és azt követően a Zsolca TV adásai 
kiváló minőségben – Android és IOS platformon is – láthatóak a 
világhálón az alábbi elérhetőségen:

www.youtube.com/user/ZsolcaTV

Az utóbbi hónapok munkájának eredményeként a Zsolcai 
Hírmondó című újság technikai környezete is megújul:

Az októberi kiadás már elektroniku-
san is olvasható lesz számítógépen, táb-
lagépen és mobiltelefonon.

Természetesen azok, akik nem
rendelkeznek ezekkel az informati-
kai eszközökkel továbbra is olvas-
hatják az újságot  nyomtatott formá-
ban is.  

Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 

szeptemberében tartotta soron következő munkaterv szerin-
ti ülését.

Elfogadta az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról 
készült tájékoztatót.

Rendeletet alkotott a helyi népszavazás kezdeményezésé-
hez szükséges választópolgárok számáról, valamint módosí-
totta 

–  az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletet és

–  az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 
szóló 19/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet.

Csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához meg-
emelt összeggel, a jövedelemhatár felemelésével, amelyről 
bővebb tájékoztatást olvashatnak a www.felsozsolca.hu 
weboldalon.

Szabályzatot fogadott el 2017. október 1-jei hatállyal a 
Képviselői Alap felhasználásáról.

Felsőzsolca város I. számú fogorvosi körzet ellátására irá-
nyuló feladat-ellátási szerződés megkötéséről határozott Dr. 
Basista Titusz fogorvossal.

Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyeleti feladatokat új vállal-
kozó bevonásával kívánja megoldani. 

Elfogadta a Felsőzsolca város víziközmű-, valamint szeny-
nyvízközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terveket.

A BTE Felsőzsolcai Labdarúgó Szakosztálya kérelemére – 
miután a csapat bejutott az országos főtáblára – a Gellénhá-
zára történő utazás, szállás és étkezés költségeihez hozzájárul 
a Támogatási Alap terhére.

A testület döntött arról, hogy a Felsőzsolcai Kocsitoló csa-
pat részére - mivel megnyerte a Borsodi Vágtát - biztosítja a 
Nemzeti Vágtára utazás költségét a Támogatási Alap terhére.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018-as ne-
velési év munkatervében foglaltakkal egy etértett azzal, hogy 
az előterjesztéshez készült észrevételek alapján a munkater-
vet módosítsa az óvodavezető.

A Képviselő-testület következő ülése 2017. október 18-án 
lesz.

Bursa Hungarica
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot ír ki a 2018-as évre, a felsőoktatási tanulmányokat folyta-
tó hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni 
kívánó középiskolások részére. Az Önkormányzat döntött a 
jövedelemhatár felemeléséről.

A pályázati kiírás letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról. 
A pályázatot 2017. november 7-ig kell benyújtani.



Közélet 2017 szeptemberZsolcai Hírmondó

Célunk, hogy a közfoglalkoztatásból mi-
nél többen kerüljenek át a nyílt munkaerő-
piacra. A kiállításon egyébként negyven 
cég 400 állását fogják ajánlani, közel száz 
standon állítanak ki a megye 
települései, a vendég pedig 
idén Heves és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye volt – 
mondta lapunknak Demeter 
Ervin kormánymegbízott.

Tavaly a megyében 37 ezren 
vettek részt a közfoglalkozta-

tásban, addig idén már csak valamivel több 
mint 33 ezren. Ez azt jelenti, hogy sokan 
kerültek át a munkaerőpiacra – hangsú-
lyozta a kormánymegbízott. A közfoglal-

koztatottak a megye humánerőforrás-tar-
talékai, közülük minden második ember 
rendelkezik iskolában vagy tanfolyamon 
szerzett szakképesítéssel.

Csak idén közel 6 ezren végeztek el si-
keresen valamilyen tanfolyamot, a jelent-
kezők mintegy háromnegyede – mondta 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, aki 
a megnyitót követően maga is megkóstolta 

a zsolcai kecskesajt terméke-
ket. A GAMESZ idén is kecs-
kesajt kóstolóval és poszter-
kiállítással várta a standján 
az érdeklődőket. A kecskesi-
mogatás idén is népszerűnek 
bizonyult, óvodás, iskolás 
csoportok és felnőttek is so-
kan megálltak az ideiglenes 
karámnál. 

Értékteremtő közmunka
4. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Miskolcon

Szeptember 8-án és 9-én negyedik alkalommal rendezte a megyei kormányhivatal és 
a miskolci önkormányzat a Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt. A két nap alatt közel 
száz standnál nézelődhetünk és vásárolhatunk – és ismerhetjük meg a megyei közfog-
lalkoztatás eredményeit. Felsőzsolcát a GAMESZ standja képviselte a Szent István téren.

Becsengettek
Becsengettek, megkezdődött a 2017-2018-as tanév a Kazin-

czy Ferenc Általános Iskolában ahol, közel 340 tanuló kezdte 
meg a tanulmányait, két első osztályt is tudtak indítani.

A leendő elsősöknek augusztus utolsó hetében módjuk 
volt ismerkedni az iskolával. A Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Iskola évek óta iskolanyitogató táborba várja leendő 
tanulóit. A gyerekek itt megismerhetik az iskola rendjét, 
szokásait és persze magát az épületet és az udvart is. Leg-
többjük már várta, hogy iskolás legyen.

Az ünnepélyes tanévnyitót a Rendezvények  Házában tar-
tották, ahol az iskola lelkésze, Alexa Gábor mondott prédi-
kációt a tanévet pedig Nagy György iskola igazgató nyitotta 
meg. A hagyományoknak megfelelően esküdt tettek az el-
sősök és az új dolgozók is. Az iskoláért végzett munkájuk 
elismeréseként Balogh Béla és  Kucskár Tibor vehetett át ki-
tüntetést. A tanévnyitót a gyerekek műsora színesítette.  Az 

idei tanévben ünneplik a reformáció 500. jubileumi évét. 
Ami számos programot tartogat a zsolcai diákoknak is.

Megkezdődött a tanév a Szent István Katolikus Általános 
Iskolában is. A Felsőzsolcai Római Katolikus templomban 
tartott szentmisén az iskola igazgatója nyitotta meg az 
iskola 6. tanévét. Zajacz Ernő plébános betegsége mi-
att az iskolalelkészi feladatokat egyelőre Lipcsák János, a 
Mindszenti templom plébánosa látja el. Prédikációjában 
arra kérte a diákokat fel kell állni, és megmutatni: „mi va-
gyunk a világosság, Isten azt várja tőlünk, hogy világítsunk 
ebben a világban”. Az egyetemes könyörgésekben a peda-
gógusok az új tanévhez erőt és kitartást kértek, és hogy a 
diákok ebben a tanévben is előre haladjanak a hitben és tu-
dásban. Nyári időszakban száz millió forintot meghaladó 
felújításon történt az iskolában. Nyílászárókat cseréltek, szi-
getelést kapott az épület és a tantermeket is kifestették. Dr. 
Ternyák Csaba egri érsek, Felsőzsolca díszpolgára Dr, Tóth 
Lajos polgármester felkérését elfogadva, várhatóan novem-
berben szenteli fel a megújult épületet.
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Harmincan jöttek el a hívó szóra, hogy a hosszú és kemény 
tél után töltekezzenek a természet éltető erejével: friss levegő-
vel, madárdallal, a Mátra egyedülálló, gyógyító klímájából. 

A természet nem is volt fukar! A tavasz minden szépségét 
és szeszélyét megmutatta nekünk:  borongós reggel indultunk, 
esőben érkeztünk, de közben végig sütött a nap. 

Parádsasváron az egykor méltán híres üveggyár maradványai 
mellett sétáltunk el. Nagyon lehangoló látványt volt. Meglátogat-
tuk az ART GLASS üveg manufaktúrát. Jó humorú, nagy szak-
tudással rendelkező üvegfúvók fogadtak minket, és mutatták 
meg ennek a nehéz és gyönyörű tudásnak néhány csínját-bínját. 
Látványos és különleges volt nézni, ahogy a forró üveg formá-
lódik a fúvócső végén. 
A gyerekek kipróbál-
ták az üvegfúvást, és 
bár az üveglufi k elpuk-
kantak, az élmény ma-
radandó volt.

Parádfürdőn a cifra 
istállót, kocsimúzeu-
mot és lovardát néztük 
meg, macskával barát-

koztunk, és hallgattuk a patak 
csobogását.

A Mátra igazi arcát azonban 
a 2014-ben felújított galyatetői 
kilátóból csodálhattuk meg. Az 
építmény méltán kapta a Média 
Építészeti Különdíját. Tetejéről 
teljes szépségében tárult elénk 
a táj: erdőivel, tavaival és a völ-
gyekben megbúvó kicsi – vagy 
kicsinek látszó – településekkel. 
Állítólag tiszta időben a Mecse-
kig(!) el lehet látni! Gondolom, 
jó szem kell hozzá. Vagy mesz-
szelátó. Alattunk a zöld renge-
teg, fölöttünk pedig változatos 
formájú, sokszínű felhők mu-
tatták a természet erejét. 

Utunk utolsó állomása Ké-
kestető volt. Itt már nem bír-
ták tovább: a minket kísérgető 
felhők „fölültek” a buszunkra: 
sűrű zápor fogadott minket a 
tetőn, és így a tervezettnél egy 
órával hamarabb indultunk 
haza. Gyöngyösnél még láttuk 
az elemek tombolását, de a 
kora esti órákban szerencsésen 
hazaérkeztünk. 

A kirándulás Felsőzsolca Vá-
ros Önkormányzatának támo-
gatásával valósult meg, melyet 
ezúton is megköszönünk. 

Kun Attiláné

Mátra alján...Mátra alján...

...és tetején...és tetején

 Május 13-ra a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete  „Kin-
csek a Mátrában” címmel szervezett kirándulást az érdeklődők 
számára.  

Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek peda-
gógusai és lelkipásztorai vettek részt azon a tanévnyitón, ame-
lyet augusztus 24-én tartottak az egri bazilikában. A szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák lelkipásztorai-
nak koncelebrálásával.

Az egri érsek homíliájában hangsúlyozta: tanévnyitónk és az 
előttünk álló tanév is a teremtésvédelem jegyében zajlik. Vi-
gyázzunk a teremtett világra. Tanítsuk meg diákjainkat is arra, 
hogy az érték. A víz, a levegő, az állat-, és növényvilág, a fák, 
szintén Isten alkotásai, aki ránk bízta őket, hogy hajtsuk ural-
munk alá, de ne zsákmányoljuk ki őket, hanem vigyázzunk rá-
juk, mint testvéreinkre, ahogy Szent Ferenc tanítja csodálatos 
himnuszában.

Ternyák Csaba érsek az Egri Főegyházmegye fenntartásában 
működő köznevelési intézmények vezetőinek és lelkipásztorai-

nak javaslata alapján kitüntetése-
ket adott át a kiemelkedő teljesít-
ményű pedagógusoknak. A Szent 

Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át: Balla Józsefné, a Felső-
zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusa. 

Veni Sancte az egri bazilikában
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Csatornából mentették
a kiskutyákat

Csapadékgyűjtő csőrendszerből mentették ki a rendőrök Felső-
zsolcán azokat a kiskutyákat, amelyeket eddig még ismeretlen gaz-
dájuk egy bekötött zsákban hagyott a sorsukra. Az ügyben állatkín-
zás gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

Lakossági bejelentés érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2017. 
szeptember 7-én az esti órákban. Egy felsőzsolcai férfi  arról tájé-
koztatott, hogy a Kertekalja utcában egy bekötött, zöld zsákban 
több kiskutyát sorsukra hagytak, az állatok mozognak és nyüszíte-
nek. A rendőrök azonnal a megadott címre mentek, ahol az időköz-
ben kiszabadult kiskutyák egy csapadékgyűjtő csőrendszerbe szo-
rultak. A járőrök kiszabadították a nyolc kiskutyát, amelyek közül 
egynek az életét már nem tudták megmenteni.

A többit a Felsőzsolcai Rendőrőrs udvarán lévő egyik üres ga-
rázsban szállásolták el, egyiküket másnap egy helyi lakos örökbe 
fogadta.

A többi hat csöppség további ellátásáról a rendőrség a helyi ön-
kormányzat útján intézkedett. A Miskolci Rendőrkapitányság Fel-
sőzsolcai Rendőrőrse az ügyben állatkínzás vétség elkövetésének 
gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettessel szemben.

Jelentkezés

szűrővizsgálatra
2017. október 17-én csontritkulás és memória zavar kimu-

tatására szűrővizsgálatot szervezünk az 50 éven felüli, nagy 
rizikójú betegeknek.

Amennyiben részt kíván venni a vizsgálaton, kérjük jelezze 
háziorvosának.

Tisztelettel:    Dr. Somogyi Magdolna
Dr. Pohl Balázs

Dr. Dudás Csilla
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TISZTELT SZÜLŐK!
2017 szeptember hónaptól, a gyermekvédelmi törvény (2017. évi 

XCV. törvény) megváltozott, ami a védőnői gondozást érinti és a szü-
lők felelősségét hangsúlyozza.

A „Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről”-t a gyermek 1 hónapos 
és 7 éves kora között 13 alkalommal kell kitöltenie a szülőnek, ahol 
pedig a fejlődési zavar gyanúja felmerül, 15 hónapos korban és 2,5 
éves korban is sor kerül kiegészítő kérdőív felvételére. Hét éves kor-
ban azok a gyermekek kerülnek szűrésre, akik valamilyen okból nem 
kezdték meg iskolai tanulmányaikat.

A szülői megfi gyelésen alapuló kérdőív célja a szülők gyermeke-
ik fejlődésével kapcsolatos ismereteinek bővítése a védőnők, házi/
gyermekorvosok munkájának segítése. A kérdőív segítségével a szü-
lők tapasztalatai is bekerülnek a rendszerbe, annak érdekében, hogy 
időben felfedezhetőek legyenek azok a problémák, amelyeket korai 
intervencióval befolyásolni lehet. (http://www.gyermekalapellatas.
hu/fejlesztesek/szuloi_kerdoiv)

Az időszakos védőnői és gyermekorvosi státuszvizsgálatok, kérdőí-
vek elmaradása, eltérések esetén a további teendők elmulasztásakor a 
védőnő és gyermekorvos köteles a gyermekvédelmi szakszolgálat felé 
jelzéssel élni.

Tisztelettel:
Kassai Kovács Gizella,

Hajdu Mariann,
Számadóné Nagy Zsuzsannna

védőnők

Változott

a gyermekvédelmi törvény

Közélet
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Az Együtt Felső-
zsolcáért Egyesü-

let sikeres európai uni-
ós pályázat keretében 
25 millió forintos támo-
gatást nyert egy három 
éven át tartó közösség-
fejlesztő programra. Az 
idén már számos sike-
res rendezvényt szer-
veztek, augusztus végén 
a lecsóé és a sporté volt 
a főszerep. 

A helyben készült 
lecsóból bőven jutott 
mindenkinek. Az asz-
taloknál jó hangulatú 
beszélgetések folytak, 
majd nyeregbe pat-
tantak az EFE és a 
Nyugdíjas Klub tagjai 
és a sportpályán ke-
rékpároztak. Idén még 
további programokat 
szerveznek közösség 
építési céllal.

KÖZÖSSÉGET KÖZÖSSÉGET 

ÉPÍTENEKÉPÍTENEK

Köszöntés
a 90. születésnapon

Dr. Tóth Lajos polgármester és Ko-
vács Zsuzsanna jegyző Stiber András-
nét köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából.

Tisztelt
Felsőzsolcai Polgárok!

Felsőzsolca Város 
Képviselő Testülete a 
Jubileumi Városnapon 
"Pro Urbe" díjjal tün-
tetett ki.

A kitüntető címet 
tisztelettel megköszö-
nöm, és bejelentem, 
hogy a címmel járó 
pénzjutalmat közössé-
gi célra ajánlom fel.

A Város vezetőinek 
egyetértésével, és az 

egyházi közösségekkel együttműködve ké-
rem a tisztelt lakosságot, hogy támogassa az

Összetartozás emlékpark felújítását.
A munkálatok a következő fázisokban 

valósulnak meg:
- tervezés, engedélyezés folyamata,
-  a romos kereszt felújítása, áthelyezése,
- a terület feltöltése, parkosítása.
Célunkhoz pályázati forrást is szeretnénk 

bevonni.
Kérem csatlakozzanak a kezdeményezé-

semhez!
Cím: osszetartozasemlekparkert@gmail.com

Csáki István

Felhívás TÁJÉKOZTATÁS
képviselői

fogadóóráról
Tájékoztatom a tisztelt felsőzsolcai

állampolgárokat, hogy
2017. szept. 27-én és okt. 25-én

15.45-16.45 óra között
KÉPVISELŐI

FOGADÓÓRÁT TARTOK
a Városháza emeleti tárgyalótermében

(Felsőzsolca,
Szent István u. 20. emelet).

Rimán János s. k.
helyi önkormányzati képviselő

Kovács Zsuzsanna
jegyző

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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 Győzelmekkel folytatta a bajnoksá-
got a Felsőzsolca labdarúgó csapata, 
akik a Magyar Kupában is sikeresen 
szerepeltek. 

Augusztus utolsó vasárnapján a Bőcs lá-
togatott városunkba. A mérkőzés előtt sen-
ki sem gondolta volna, hogy az elmúlt évek 
legemlékezetesebb mérkőzését vívja a két 
csapat. A találkozó esélyese a hazai csapat 
volt, így igazán mellbevágó volt a zsolcai 
szimpatizánsoknak, hogy a huszonhetedik 
percben két góllal vezetnek a vendégek.

Az első félidő hajrájára azonban felpö-
rögtek az események: először is Lippai Ger-
gő büntetőből szépített, majd a játékrész 
hosszabbításában Szemere Norbert kapott 
piros lapot, az ellenfél pedig 11-est – ez már 
a második bőcsi, összesen a harmadik volt 
az első félidőben. Roza László először pozi-
tív, majd negatív hős lett: a büntetőt kivéd-

te, viszont ezután rögtön piros lapot kapott 
reklamálásért. Ilyen előzmények után egé-
szen csodálatos az, amit a nagybetűs CSA-
PAT a második félidőben produkált. Kilenc 
emberrel játszva öt perc alatt megfordítot-
ta a mérkőzést a Zsolca a közben szintén 
megfogyatkozó bőcsiek ellen (Csattos Csa-
ba és Szárnya Zsolt volt a gólszerző), majd 
továbbra is uralva a mérkőzést küzdött, 
hajtott becsülettel. Menougong George a 
hajrában bebiztosította a győzelmet, a csa-
pat pedig kimerülten, de megérdemelten 
fogadhatta a szurkolók elismerő gratuláci-
óit. Egy héttel később ismét hazai pályán a 
Szerencs csapata volt az ellenfél.

Félidőben megnyugtató előnyt szeretek a 
fi úk, hiszen Sándor Bence és Szárnya Zsolt is 
eredményes volt. A jól küzdő vendégcsapat 
ellen igyekezett nyomást gyakorolni a Zsol-
ca, lezárni a területeket, emellett a széleken 
gyors támadásokat vezetni, amelyek lehe-

tőleg góllal fejeződjenek be. A második já-
tékrészben Csendom Róbert növelte három 
gólosra az előnyt, amelyre a félidő felénél vá-
laszoltak a hegyaljaiak. Ekkor előttük is több 
lehetőség adódott, de az utolsó pillanatok-
ban Csattos Csaba gólja végleg eldöntötte a 
párharcot. Következő fordulóban a Szendrő 
ellen folytatódott a jó sorozat, igaz a magára 
találó hazaiak kemény diónak bizonyultak.

A gól nélküli első félidő után megszerezte 
a vezetést a hazai csapat, amelyre a jó formá-
ban játszó Szárnya Zsolt szinte azonnal vá-
laszolt. Ezek után hiába próbálkoztak a fi úk 
nem sikerült a gólszerzés egészen a mér-
kőzés 84-ik percéig: ekkor jött a megmen-
tő Lippai Gergő személyében, aki góljával 
megnyerte a mérkőzést. Ilyen eredmények 
után a csapat a tabella negyedik helyét fog-
lalja el, szerzett pontjainak száma tizenegy.

A Magyar Kupa megyei selejtezőjében is 
sikert sikerre halmozott a Felsőzsolca. Előbb 

Encsen egy fordulatos és 
gól gazdag mérkőzésen 
4-3 arányban diadalmas-
kodtak, majd a playoff  
csatában, Sajóbábonyban 
gól nélküli összecsapás 
után büntetőkkel nyertek, 
így a tavalyi szezonhoz 
hasonlóan idén is az or-
szágos főtáblára jutottak. 
Időközben a sorsolás is 
elkészült, a csapat ellen-
fele a Zala megyei első 
osztályban szereplő Olaj-
munkás SE Gellénháza 
lesz. A továbbjutás egy 

mérkőzésen dől el, ennek helyszíne a zalai 
település lesz, időpontja pedig szeptember 
20-a délután három óra.

Hajrá Zsolca!

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

  1.  2017. 08. 13.   17.00   Felsőzsolca - Mád 0-0
  2.  2017. 08. 19.   17.00   Hidasnémeti – Felsőzsolca 2-2
  3.  2017. 08. 27.   17.00   Felsőzsolca - Bőcs 4-2
  4.  2017. 09. 03.   16.30   Felsőzsolca - Szerencs 4-1
  5.  2017. 09. 09.   16.30   Szendrő - Felsőzsolca 1-2
  6.  2017. 09. 17.   16.00   Felsőzsolca - Bánhorváti 
  7.  2017. 09. 23.   16.00   Varbó - Felsőzsolca 
  8.  2017. 10. 01.   15.00   Felsőzsolca - Onga 
  9.  2017. 10. 08.   15.00   Karcsa - Felsőzsolca 
10.  2017. 10. 15.   15.00   Felsőzsolca - Bogács 
11.  2017. 10. 21.   14.30   Edelény - Felsőzsolca 
12.  2017. 10. 29.   13.30   Felsőzsolca - Encs 
13.  2017. 11. 04.   13.00   Gesztely - Felsőzsolca 
14.  2017. 11. 12.   13.00   Felsőzsolca - Ózd 
15.  2017. 11. 18.   13.00   Sajóbábony - Felsőzsolca 

Folytatódik a zsolcai sikersorozat

Jubiláló
teniszezők

 Augusztus végén húsz éves jubileu-
mát ünnepelte a Kertekalja Tenisz 
Club. A pálya magántőkéből ké-
szült önkormányzati telken, építési 
munkálatait a környéken lakók 
fi nanszírozták. Az ünnepségen az 
alapítók közül is sokan ott voltak.

Megalakulása óta számos sportese-
ménynek adott már otthont, a jubilue-
mi torna eredményhirdetését is most 
tartottuk. A győztesek között ott voltak 
az alapító tagok is. Az egyesület 18 fő-
ből áll, tagjai 20 és 70 év közöttiek, aki k 
bár amatőrök, aktívan űzik a teniszt – 
mondta lapunknak Szarka Tamás, a 
klub elnöke.

Göndör Zoltán, alapító tagja a Kerte-
kalja Tenisz Klubnak. Háza erkélyéről 
rálát a pályára, mint mondta, hétköz-
napokon is sokszor, de leginkább hét-
végén veszik kezükbe az ütőt a tagok.

A 20 éves évfordulót ünnepelve a 
már kopottas táblát is úja a cserélték a 
nagymúltú teniszklub pályáján.
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