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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
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

Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

tisztelettel hívom a lakosságot

2018. október 5-én (pénteken) 13 órakor
a Bárczay-kastélyba

az ARADI VÉRTANÚK tiszteletére
tartandó, koszorúzással egybekötött

megemlékezésre.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

VENDÉGSÉGBEN
TESTVÉRVÁROSUNKNÁL

Felsőzsolca vezetőinek útjáról, élményeiről a 4. oldalon írunk.

ÓRIÁSI FEJLESZTÉSEK 
FELSŐZSOLCÁN

Fejlődik a város közmű-ellátottsága és kezdődik a Szent István utca 
útburkolatának teljes rekonstrukciója.  – Bővebben a 2. oldalon

Szüreti felvonulás és bálSzüreti felvonulás és bál
A kisbíró utasítására nyolc lovas betyár vezette a menetet, A kisbíró utasítására nyolc lovas betyár vezette a menetet, 

ezzel vette kezdetét a hajnalig tartó gazdag program.ezzel vette kezdetét a hajnalig tartó gazdag program.
Képes beszámoló a 4. oldalonKépes beszámoló a 4. oldalon

EurópaiEurópai
Mobilitási HétMobilitási Hét

A 17. alkalommal megrendezett programhoz Felsőzsolca 
vezetői is csatlakoztak. A cél a környezetbarát és fenntart-
ható városi közlekedés népszerűsítése volt. A legkisebbek 
is aktívan részt vettek a programban. – Cikk a 3. oldalon

FELSŐZSOLCA VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DÖNTÖTT

A BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 
ISMÉTELT KIÍRÁSÁRÓL
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

A BETÉTLAPON TALÁLJA MEG.
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ÓRIÁSI FEJLESZT ÉSEK A VÁROSBAN
Sosem látott ütemben fejlődik Felsőzsolca közmű ellátottsága ezekben a hónapokban

 Az ember csak kapkodja a fejét azokat az 
országosan is egyedülálló fejlesztéseket 
látva, melyek tanúi lehetünk ezekben a 
hónapokban Felsőzsolcán.

A Kassai út burkolatának rekonstrukciója 
úgy tűnik, csak egyik lépése volt a 2018-ra ter-
vezett fejlesztéseknek, mellyel párhuzamosan 
rövidesen megkezdi az üzemi szintű termelést 
Magyarország egyik legnagyobb fotovoltaikus 
naperőműve Felsőzsolca határában.  

Míg a naperőmű beruházási munkái zaj-
lottak, a város képviselő testülete úgy döntött, 
hogy a település ivóvízhálózatának fejlesztése 
sem tűr halasztást. A szolgáltatók szakvéle-
ményének bekérését követően a város vezeté-
se úgy döntött, hogy az évek óta várt Szent István utcai útfelújítást 
meg kell előznie az útburkolat által érintett ivóvíz gerincvezeték 
cseréjének. Sokan fogadták kétkedve azt, hogy képes lesz-e a köz-
beszerzésen kiválasztott fővállalkozó a rendelkezésére álló rend-
kívül rövid idő alatt egy ilyen volumenű beruházást határidőre 
megvalósítani.  

Bár a kivitelezőnek számtalan, a munkavégzés során felmerült 
problémával kellett szembesülnie, egyetlen esetben sem élt az aka-
dályjelentés eszközével, hanem a részhatáridőket folyamatosan nap-
ra pontosan betartva határidőben befejezte a beruházást. 

Ki kell emeljük, hogy még az ilyen beruházások esetében meg-
szokott problémákat is kiválóan kezelte a fővállalkozó, illetve az 

önkormányzat által kijelölt projekttámogató 
csapat. Focihasonlattal élve - mely szerint a 
legjobb bíró az, amelyiknek a nevét sem tud-
juk a meccs után -  példás körültekintéssel tör-
tént a vállalkozó kiválasztása, a lakosság tájé-
koztatása, és kapcsolódó szakágakkal történő 
együttműködés, illetve maga a gerincvezeték 
cseréje.  A település lakossága körében általá-
nos véleményként fogalmazódott meg, hogy 
emberemlékezet óta nem végezte ilyen profi  
hozzáállással munkáját egyetlen vállalkozó 
sem, mint a Penta Kft . Fontos megemlíteni, 
hogy a fővállalkozó olyan technikai megoldást 
alkalmazott, melynek révén az útburkolat re-
konstrukcióját nem veszélyezteti a burkolat 
megsüllyedése sem. 

Miután a gerincvezeték rekonstrukció határidőben befejeződött, 
az önkormányzat már át is adta a területet a Magyar Közút Non-
profi t Zrt. munkatársainak, akik már meg is kezdték a szükséges 
előkészítő munkálatokat. A csatornafedelek cseréjét és szintre eme-
lését követően azonnal elindul az útburkolat teljes rekonstrukciója.   

A tervek szerint november második hetében vehetjük birtokba az 
immár teljesen felújított, közművezeték cserén átesett Szent István 
utcát.

Polgármester úr nyilatkozata szerint azonban városunk fejleszté-
se még messze nem ért véget. Rövidesen újabb és újabb beruházá-
sok valósulnak meg településünkön, melyek révén nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy Felsőzsolca tovább fejlődik.  

Megkezdődik a Szent István utca
útburkolatának

teljes
rekonstrukciója

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. tájékoztatása 
szerint a 2018. szeptember 10-én, az ivóvíz ge-
rincvezeték rekonstrukciós munkáinak átvételét 
követően az önkormányzat részéről megtörtént 
a munkaterület átadása és ezzel megkezdődött a 
Felsőzsolca Szent István utca fejlesztésének máso-
dik szakasza, az útburkolat teljes rekonstrukciója.

Az előkészítő munkálatok (padka előkészítés, 
szegélykőcsere, csatornafedelek cseréje, szintre 
hozása, stb.) várhatóan október közepére véget ér-
nek, és amennyiben semmilyen külső körülmény 
nem következik be, még október hónap folyamán 
be is fejeződnek az aszfaltozási munkálatok. 

Ezt az ilyenkor előírt úgynevezett befejező munkálatok (útburkolati jelek felfesté-
se, gépjármű kapubehajtók eredeti állapotba történő visszaállítása, stb.) követik, mely 
után várhatóan november elején átadják a felújított útszakaszt.

A munkálatok alatt időszakosan félpályás útlezárásokkal kell számolni, melyek 
hosszabb-rövidebb időre megnehezítik a közúti előrejutást. E miatt a kivitelező kéri a 
lakosság türelmét, és megértését.

Az érintett útszakasz rajza itt látható

Tisztelt
felsőzsolcai polgárok!
A PENTA Kft , mint a Felsőzsolca Szent István 

utca-Sajó utca ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós 
munkáinak fővállalkozója ezúton szeretné megkö-
szönni az érintett útszakasz mellett élők és vala-
mennyi felsőzsolcai lakos türelmét és együttműkö-
dést, melyet a beruházás során mindvégig mutatott.

A gerincvezeték cseréje a fogyasztók által érin-
tett teljes szakaszon megvalósult, az átadásig már 
csupán apró technikai feladatok szükségesek. 

A megbízó önkormányzat elvárásának megfelel-
ve, cégünk határidőben át tudta adni a területet a 
Magyar Közút KHT-nak annak érdekében, hogy az 
útfelújítási munkák megkezdődhessenek.

Elvégeztük azt a munkát, melynek révén Felső-
zsolca legnagyobb terhelésű gerincvezetéke teljes 
mértékben kicserélődött. Köszönjük a lakosság tü-
relmét, az önkormányzat részéről kijelölt szakem-
berek kiváló és hozzáértő munkáját! 

A projekt megvalósítása során egyértelművé vált, 
hogy a város vezetése felelősen döntött akkor, ami-
kor a közel 40 éves azbesztcement csövek cseréje 
mellett döntött. A most kialakított KPE rendszer, 
valamint az alkalmazott korszerű technikai megol-
dások hosszú időre garantálják a fogyasztók üzem-
biztos és egészséges ivóvízzel történő ellátását. 
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Az Európai
Mobilitási Hétről – 

személyesen
Idén szeptember 16. és 

22. között tizenhetedik 
alkalommal rendezték 
meg az Európai Mobili-
tási Hetet (EMH), amely-
nek célja a környezetba-
rát és fenntartható városi 
közlekedés népszerűsí-
tése. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezet-
védelmi kampányához 
évről évre egyre többen 
csatlakoznak. Az EMH 
Kartáját Felsőzsolca Vá-
ros polgármestere is alá-
írta, tanúsítva ezzel, hogy 
az általa vezetett telepü-
lés erőfeszítéseket tesz a 
fenntartható mobilitás 
támogatására és népsze-
rűsítésére. A települést 
mi, az itt élők alkotjuk, 
tehát kíváncsian fi gyel-
tem a héten, hogy túl a 
szervezett programokon 
a felsőzsolcaiak mennyi-
re környezettudatosak, 
hogyan őrzik meg vagy 
éppen szerzik vissza fi tt-
ségüket. Tesznek-e azért, 
hogy ép testben legyen az 
ép lelkük, s gondolnak-e arra, hogy a Föld és közvetlen környe-
zetünk érdekében éppen most kell cselekednünk. 

Szétnéztem hát, találok-e Felsőzsolcán jó példát. S hogy
ne csak nézzek, de lássak is, kiszálltam az autóból és gya-

logosan vagy kerékpárral tekerve szemlélődtem a kora est
órákban. Valamit én is tegyek magamért, ha már Mobilitá-
si Hét van!

Sétáim során láttam egy fi atal lányt – tudom, utolsó éves 
gimnazista –, aki szüleivel együtt fut. Kitartóan, fegyelmezetten 
kocognak, némán is egymást biztatva, hogy a nehézségek és a 
kihívások arra valók, hogy legyőzzük őket. Jól jöhet még ez az 
alapigazság az érettségi vizsgák idején!

Már messziről feltűnő látványt jelentett az a srác, aki nagy-
testű kutyája mozgásigényét úgy biztosítja, hogy ő maga
görkorcsolyát húz, mert csak így bírja az ebbel a tempót.
S ha mégis elfárad a gazdi, a borjúméretű kedvenc testi ere-
je kettőjüknek is elég. Zokon se esik neki, hogy húznia kell, 
hisz játéknak tekinti, hogy a póráza végén ott lóg a gazdá-
ja. Csak nézőpont kérdése, hogy ki sétáltat kit!

Szintén görkorcsolyá-
val – de kutya nélkül – 
suhan egy férfi  utcáról 
utcára napi rendszeres-
séggel. Az esti szürkü-
letben is megállapítható, 
hogy „sötét haja őszbe 
vegyül már”. Félelmetes 
tempója viszont azt iga-
zolja, hogy „nem csak a 
húszéveseké a világ...”, de 
még a  görkorcsolyázás 
lehetősége sem!

A szombat esti szent-
miséről hazasétáló öttagú családot is jó volt látni. Autóval is me-
hettek volna – ismerem őket, van nekik kettő is –, mégis a gya-
loglást választották. Odafelé tempósan szedték a lábukat, hogy el 
ne késsenek, hazafelé már ráérősen sétálgattak. El is unta magát 

a kicsi lány, de amint az apukája a nya-
kába vette, máris hercegnősen tartotta 
magát varázslatos pónija nyergében.

Kedves Földlakók! Európa legna-
gyobb közlekedési-környezetvédelmi 
kampánya akkor lesz eredményes, ha 
egyre többen gondoljuk úgy, hogy van 
személyes felelősségünk. Önmagunk 
egészsége és a környezetünk  tisztasága 
összefügg, rajtunk, a döntéseinken sok 
múlik. A héten 300 felsőzsolcai óvodás 
fújt sok ezer szappanbuborékot, mert 
az jó játék. Felelősek vagyunk azért, 
hogy a Föld sok-sok millió ember 
egészséges és tiszta élet- és játszótere 
maradjon még nagyon sokáig.

Mezei Marianna
  az EMH szervezője

„...jó szóval oktasd, játszani is engedd...” (József Attila)
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Szeptember 21-én az 
Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesület és Felsőzsolca 
Város Önkormányzata 
Szüreti felvonulást ren-
dezett. Már kora délután 
a felvonulás útvonalán 
hírverés képpen a Dél-
egyházi, Dunavarsányi be-
tyárok lóháton vonultak.

Délután a résztvevők a Bárczay-kastély elől indultak Hogya Zsolt 
kisbíró utasítására. A menet élén nyolc lovas betyár haladt a nemzeti- 

és a település zászlajával, őket követte az 
Agyagbanda zenekar, majd a Rozmaring 
női énekkar és a Férfi  népdalkör vegyes 
csapata következett. A sort a közönség zár-
ta. A József A. utcánál csatlakozott a menet-
hez a Csomasz Brass Band fúvószenekar 
Juhász Árpád vezetésével. Jó hangulatban 
ért a menet a Rendezvények Háza melletti 
területre. A betyárok felsorakoztak, majd a 
fúvósok adtak rövid műsort. 

Ezután ki-
hirdették a 
legszebb kert 

verseny győzteseit, akiknek Dr. Tóth Lajos 
polgármester úr adta át az ajándékokat és az 
oklevelet, majd a lovasok bemutatót tartot-
tak. Lovukat fektették, hátukon álltak, ostort 
pattogtattak és a közönség soraiból bevont 
hölgyeket ostorral körbefonták! A közön-
ségnek nagyon tetszett a bemutató. A műsor 
végén az Agyagbanda kíséretével a dalosok 
adtak remek összeállítást szüreti nótákból. 
A nótázásba a közönség is bekapcsolódott! A műsor alatt pálinka, must, 
kecskesajt kínálás volt. Később a gyerekek felülhettek a lovakra is.

Este az eseményt szüreti bál zárta a Pokol 
Csárda külön termében. Az eseményen a be-
tyárok is részt vettek, jó hangulatot csinálva. 
A kisbíró tizedik alkalommal nyitotta meg a 
bált! Ketzer Zsolti húzta a talpalávalót, Gáspár 
Anni pedig énekelt. A remek vacsora után a 
résztvevők hajnalig mulattak.

Az Egyesület nagyon köszöni mindazok se-
gítségét akik segítettek a rendezvény színvo-
nalas lebonyolításában!

Ismét sikerült egy remek rendezvénnyel 
megörvendeztetni a Zsolcaiakat!

További képek újságunk hátlapján.

Szüreti felvonulás és bálSzüreti felvonulás és bál

Kedves
érettségi előtt álló 

fi atalok!
Mint ahogy tudjátok, az érettségi egyik fel-

tétele az 50 órás önkéntes diákmunka. Ha 
valaki különösen előrehozott kis érettségit is 
szeretne, akkor már december 31-ig le kell, 
hogy töltse az 50 órás önkéntes munkáját. A 
Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete, mint 
a TÖRVÉNYSZÉKNÉL bejegyzett közhasznú 
szervezet lehetőséget biztosít rendezvényeiken 
önkéntes munkára, szívesen és szeretettel fo-
gad, pecsétes igazolást adunk a diáknaplódba. 

Bátran jelentkezzetek!
Lászka Béláné

az Egyesület elnöke
06-30/981-6464

KIRÁLYHELMECEN
JÁRTUNK

Szeptember 15-én Királyhelmecen városunk fúvószenekara, a 
Csomasz Brass Band sikeres térzenei koncertet tartott a felvidéki 
város főterén. Testvérvárosunk már hagyományos szüreti felvo-
nulására idén is meghívást kapott Felsőzsolca, a delegációban Dr. 
Tóth Lajos polgármester, Nádi Gyula alpolgármester és Kovács 
Zsuzsanna jegyző vett részt a felvidéki ünnepségen.

A Csomasz Brass Band koncertje és a nyitóbeszédek után a helyi 
és környékbeli művészeti csoportok is bemutatkoztak a színpadon. 
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5.5.  Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár

 Idén ötödik alkalommal szervezték 
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt 
a Szent István és az Erzsébet téren – a 
megyei kormányhivatal, és Miskolc vá-
ros önkormányzata által, a Munkaügyi 
Központ közreműködésével –, melyre 
a megye 16 járásából 102 kiállító ér-
kezett. A vásár célja, hogy bemutassa a 
közfoglalkoztatás során előállított ter-
mékeket és szolgáltatásokat.

A kiállítók között zömében önkormány-
zatok sorakoztak fel, de településüzemelte-
tő szervezetek, nonprofi t kft .-k, Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezetek és szociális szö-
vetkezetek is részt vesznek a kétnapos kiál-
lítás és vásáron. Demeter Ervin kormány-
megbízott a kiállítást megnyitó beszédében 
a közfoglalkoztatás céljait hangsúlyozta, ki-
emelve, az a legfontosabb, hogy visszavezes-
sék az embereket a munkaerőpiacra.

Hoff mann Imre közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár nyitotta meg 
a közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt. Be-
szédében kitért a foglalkoztatáspolitikára 
és a közfoglalkoztatásra. – Fontos hangsú-
lyozni, hogy a kormány a közfoglalkozta-
tást átmeneti jelleggel egy munkaerőpiaci 
reintegráló eszközként kínálja mint foglal-

koztatási lehetőséget – emelte ki. 
Elmondta, a rendezvény kiemelt 
fi gyelmet fordít a közfoglalkozta-
tásból a versenyszférába történő 
átjárhatóság erősítésére, és a köz-
foglalkoztatásban résztvevők ré-
szére állásközvetítési lehetőséget 
is biztosít. Az volt a célunk 2011-
ben, hogy olyan programokat in-
dítsunk, ahol értékteremtő tevé-
kenységeket lehet végezni – húzta 
alá. Hoff mann Imre hangsúlyozta 
azt is, hogy a 2019-es költségvetés 
alapján 180 milliárd forint bizto-
sítja majd mintegy 
126 ezer fő közfoglal-
koztatását – mondta 
Hoff mann Imre.

A zsolcai GAMESZ 
idén is a kecskesaj-
tokból vitt kóstolót a 
kiállításra, ahol most 
is nagy sikert aratott 
az állatsimogató. A 
GAMESZ zsolcai ma-
jorságában jelenleg 
több mint 100 kecs-
két tartanak. A zsolcai 
standot Dr. Tóth Lajos 
polgármester mutatta be a helyet-

tes államtitkár és a kor-
mánymegbízott delegá-
ciójának. 

Az 5. Közfoglalkozta-
tási Kiállítás és Vásáron 
egyébként a megye 16 
járásának 102 kiállítója 
mellett Heves megye 3, 
Nógrád megye 2, továb-
bá Hajdú-Bihar megye
5 települése is bemutat-
kozott. 
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Már-már hagyományainkhoz hí-
ven, idén is megrendezésre került 

a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szer-
vezetének őszi kirándulása, melyet  Er-
dély északi részére szerveztünk. Híres 
költőink, Petőfi  Sándor és Ady Endre 
jegyében busszal szeltük át a határt a 
háromnapos kirándulásunk alatt. 

Kora reggel összeállt 38 fős kis csapa-
tunk. Első állomásunk Szatmárnémeti 
volt, ahol megnéztük a Főteret, a Római 
Katolikus Püspöki Palotát –Petőfi  Sándor 
és Szendrey Júlia házasságkötő oltárát-, 
valamint a Református Templomot, ahol 
megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc szobrát 
és szalagot kötöttünk Kölcsey Ferenc em-
lékszobrához. Innen Erdődre utaztunk, 

ott a Károlyi-Várkastély felújított romjait, 
Szendrey Júlia és Petőfi  Sándor házasság-
kötésének helyszínét láttuk. Tovább halad-
va Koltóra értünk, ahol Petőfi  szellemisé-
gében megnéztük kívülről a felújítás alatt 
levő Teleki Sándor Kastélyt – a mézeshe-
tek helyszínét –, a híres kőasztalt melyen 
több verset írt köztük a Szeptember végén 
címűt, az áttelepített Petőfi  Emlékmúzeu-
mot a relikviákkal. A nap végén vendéglá-
tóink fi nom vacsorával vártak minket és az 
élményekkel gazdag nap után kíváncsian 
vártuk a holnapot. Másnap reggeli után a 
helyi idegenvezetőnkkel Nagybánya felé 
vettük utunkat, ahol az Ásványmúzeumot, 

Főteret , valamint a Szent István-tornyot, a 
Szentháromság Templomot és a Reformá-
tus Templomot is felkerestük. Következő 
állomásunk Máramarossziget volt, ahol 
megtekintettük a magyar vonatkozású 
emlékhelyeket, a Református Templomot, 
Főteret és a Kultúrpalotát. A nap végén 
Koltón fogyasztottuk el vacsoránkat és 
utána közösen elsétáltunk a helyi forrás-
hoz. Utazásunk zárónapján reggel elbú-
csúztunk szállásadóinktól és idegenveze-
tőnktől, majd Nagykárolyba indultunk, ott 
betekintést nyertünk a Károlyi Kastélyban 
akkoriban élt lakók életébe. Hazafelé Ér-

mindszentre látogattunk Ady Endre nyo-
mán, ahol a költő szülőházában járhattunk. 
Elfáradva, élményekkel gazdagan tértünk 
haza a késő délutáni órákban. Reméljük, 
minden kedves utastársunk jól érezte ma-
gát velünk, várjuk őket és minden érdeklő-
dőt a további programjainkra. 

Kirándulásaink célja, hogy minden gene-
rációnak megmutassuk milyen történelmi, 
nemzeti emlékek, látnivalók vannak határa-
inkon túl, olyan helyeken, ahol anyanyelven 
beszélhetünk sajátjainkkal és a hazaszeretet 
tölti be szívünk általuk.

Danyluk Emil
a Rákóczi S zövetség elnöke

Erdélyben Petőfi  és Ady nyomán

Testületi napló
 Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. szeptember 19-én tattotta a nyári szünet utáni első 
ülését.

Elfogadta az önkormányzat 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót. amelyből megállapítható, hogy a költségveté-
si bevételek teljesítése 73,37%-os, míg a költségvetési kiadásoké 
31,45%-os. Az önkormányzati kötelező és önként vállalt felada-
tok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos mű-
ködéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, 
likviditási nehézségek nem voltak. Az Önkormányzat pénzügyi 
helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható.

Módosította az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szó-
ló 4/2018. (II. 26.), továbbá az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 24.) önkormányzati 
rendeletet.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2017/20 I 8-as neve-
lési év munkájáról Csonka Ferencné óvodavezető által összeállí-
tott beszámolót elfogadta.

Döntött arról, hogy a középtávra szóló Integrált Településfej-
lesztési Stratégiát továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza.

Elfogadta Felsőzsolca város ivóvíz és szennyvíz hálózatára vo-
natkozó 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terveket.

Jóváhagyta Pásztor Erik képviselő kezdeményezését, mely sze-
rint 220 E Ft összegű.

Képviselői Alapját a Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány fejlesz-
tési célra használja fel.

A Görög Katolikus Templom külső felújításához elnyert pá-
lyázat önrészéhez 1 M Ft-tal hozzájárul t a céltartalék terhére.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta.

Megbízta a Felsőzsolcai GAMESZ-t, hogy a Felsőzsolca, 
Zöldfa utca 10. szám alatti ingatlanon szelektálják (rostálják) 
a szemetet, a földet külön depóba gyűjtsék. A megmaradt sze-
mét elszállítására a GAMESZ igazgatója kérjen újabb áraján-
latokat.

Határozott arról, hogy Felsőzsolca város Településrendezési 
Tervének K-7 jelű módosításához szükséges környezeti vizsgá-
lat lefolytatását - a szakhatóságok véleményét fi gyelembe véve 
- nem tartja szükségesnek.

Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról. 
Az Ösztöndíjpályázat "A" és ,. B·' típusú kiírását a Hírmondó je-
len számában olvashatják.

Jóváhagyta Felsőzsolca Város Településszerkezeti . Terv K-
7-1 jelű módosítását, majd módosította a Helyi Építési Szabály-
zatról (HESZ) és a belterületi, illetve külterületi szabályozási 
tervről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

A soron következő munkaterv szerinti ülés október l 7-én 
lesz.
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Felsőzsolca Öregfi úk–

Királyhelmec: 6-0
 Küzdelmes mérkőzéseken 
van túl a Felsőzsolca csa-
pata a megyei labdarúgó 
bajnokságban. A negye-
dik fordulóban a csapat 
Szerencsre látogatott, a 
hazaiak pedig hiába a 
rossz eredmények, otthon 
mindenkire veszélyesek. 
Megszenvedtek a mieink 
is, akik Kovács Szilárd második félidei 
góljával elhozták a három pontot a cso-
koládé fővárosából.

Egy héttel később a Hidasnémeti ellen egy 
igazi rangadó következett. A mérkőzés nem 
is okozott csalódást, egyedül a gól hiányzott 
róla – az eredmény igazságos döntetlen. A ha-
todik körben, a megyei elitben abszolút újonc 
Parasznya vendége volt a Zsolca. A masszív, 
utolsó pillanatig küzdő ellenfél ellen meg-
szenvedtek a srácok, és ismét csak egy ponttal 
gazdagodtak. Az egyenlítő gólunkat Lippai 
Gergő szerezte. A Felsőzsolca így hat mérkő-
zés után két-két győzelemmel döntetlennel és 
vereséggel a tabella kilencedik helyen áll, de a 
rossz kezdés után négy mérkőzés óta veretlen. 

Beindult a nagyüzem az utánpótlás bajnok-
ságokban is, ahol nagy változások történtek az 
elmúlt évekhez képest. Az MLSZ lehetővé tette, 
hogy megyei osztályokban szereplő egyesüle-
tek országos bajnokságban indítsanak U17 és 
U19-es korosztályban csapatokat. A Felsőzsol-
ca élt a lehetőséggel és nevezett, hogy fi atalja-
ink fejlődése töretlen legyen és kipróbálják ma-
gukat eggyel nagyobb szinten. Három forduló 
után a tizenhét évesek papíron még nyeretle-
nek, de mivel a Sajóbábony elleni mérkőzésük 
félbeszakadt önhibájukon kívül, így annak a 
mérkőzésnek a három pontját valószínűleg 
megkapják. Első két mérkőzésükön az Ózd el-
len 5-0-ra a Balmazújváros ellen 5-1-re kaptak 
ki, bízzunk a szebb folytatásban. Tizenkilenc 
évesek két 2-1-es eredménnyel kezdtek, Ózdon 
győzelemmel, Balmazújváros ellen vereséggel, 
a Sajóbábonyt pedig 2-0 arányban múlták felül, 
így bajnokságukban az élbolyhoz tartoznak.

Régi szép hagyományt folytattak a Felső-
zsolcai Öregfi úk játékosai, akik Királyhelme-
cen szerepeltek vendégségben. Testvértele-
pülésünk játékosai a Városnapokon vendé-
geskednek nálunk, ezt viszonozzák a mienk 
szüret idejében, öregbítvén a két település kö-
zös történelmét. A nyári főlényes győzelmet 
megismételték a „öregek” idegenben is, hiszen 

6:0 arányban diadalmaskodtak. A két csapat 
tagjai ezután baráti vacsorán és beszélgetés-
ben vettek részt, erősítvén a határon át nyúló 
évtizedes kapcsolatokat.

KÉZILABDA

A labdarúgás mellett egy kicsit kisebb labda 
is pattog városunkban. Pásztor Erik, a Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola test-
nevelő tanára a 2018/2019-es tanévben, négy 
korosztályban 33 tanulóval ismerteti meg a 
kézilabda alapjait. A sportág történelme Zsol-
cán régmúltra nyúlik vissza, igaz az elmúlt 
időszakban kihaló félben van.

Reméljük, a gyerekek kedvet kapnak ehhez 
a szép sporthoz, és a jövőben akár helyben, 
akár az ország más pontján, de öregbítik Fel-
sőzsolca hírnevét és büszkék lehetünk rájuk.

  1.  2018.08.11.  17.00   Bükkzsérc – Felsőzsolca 3-1
  2.  2018.08.19.  17.00   Felsőzsolca – Edelény 2-4
  3.  2018.08.26.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd II. 1-0
  4.  2018.09.01.  16.30   Szerencs – Felsőzsolca 0-1
  5.  2018.09.09.  16.30   Felsőzsolca – Hidasnéme   0-0
  6.  2018.09.15.  16.30   Parasznya – Felsőzsolca 1-1
  7.  2018.09.26.  16.00   Felsőzsolca – Gesztely 
  8.  2018.09.29.  16.00   Bőcs – Felsőzsolca 
  9.  2018.10.07.      –       szabadnap 
10.  2018.10.14.  15.00   Bánhorvá   – Felsőzsolca 
11.  2018.10.21.  14.30   Felsőzsolca – Encs 
12.  2018.10.27.  14.30   Onga – Felsőzsolca 
13.  2018.11.04.  13.00   Felsőzsolca – Ózd 
14.  2018.11.11.  13.00   Mád – Felsőzsolca 
15.  2018.11.18.  13.00   Felsőzsolca – Bogács 
16.  2018.11.25. 13.00   Felsőzsolca - Bükkzsérc 

INGYENES
JOGI

TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István

ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll

Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre,

a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A fogadóórák idpontja:
szerdai napokon

15:30 perctől 17:00 óráig
A tanácsadás kiemelten a következő 
jogterületek körében vehető igénybe:

– családjogi ügyek
–  ingatlannal kapcsolatos szerződések 

és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
–  büntetőjoggal kapcsolatban felmerült 

kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon:

06-30-3888-223
Email:

drbollaistvan@gmail.com
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NÉZZE
RIPORTJAINKAT,

TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV YOUTUBE 

CSATORNÁJÁN!
Az elmúlt 13 év minden eseményé-
ről megtalálja képes beszámolónkat. 
A ZsolcaTV Anno adásaiban pedig 
a régi idők felvételein is nosutalgiáz-
hat, hiszen egészen az 1990-es évek 
közepéig visszamenőleg megtalálja 
a ZsolcaTV fl vételeit. Igazi időuta-
zást ígér a ZsolcaTV YouTube csa-
tornáján való szörfözés. Iratkozzon 
fel a csatornára és akkor friss videó-
inkról email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV

AZ INTERNETEN IS!

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050

Szerkeszti: 
Felsőzsolcai

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft .

Főszerkesztő: 
Németh Csaba

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Lapunk legközelebb
2018 októberében jelenik meg.

E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu

ISSN 1587-7310


