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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Szent Demeter hozza a telet...

Ünnepség
a bolgárkertészek
emlékművénél

AZ 1956OS ESEMÉNYEK ÉVFORDULÓJÁN

Megemlékezések,
koszorúzások
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2015.
október 22-én a bolgárkertészek 2005-ben
átadott emlékművénél koszorúzással kezdte a Dömötör napi ünnepséget.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékeztek 2015. október
23-án Felsőzsolcán.
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős
nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os
forradalom kitörésének és az 1989-es Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja. Az 59 évvel
ezelőtt történt események rámutattak arra,
hogy a magyarok szerint egy országot nem az
ideológiák tartanak össze, hanem a szabadság
megléte vagy hiánya.
A zsolcai emlékműnél Kiss Dénes Velünk
vagy ellenünk című versét Danyluk Anna,
Kramcsák Jánosné pedig egy ismeretlen szerző A szabadság prófétája című versét szavalta.
(A tudósítás a . oldalon folytatódik)

Szent Demeter
napja a téli időszak
kezdetét jelenti.
Szent
Demeter
hozza a telet, Szent
György pedig a
nyarat – mondja
a bolgár közmondás. A Demeter-nap a bolgárkertészek
egyik
legfontosabb ünnepe. Ezen a napon ünnepelték a
kertekben végzett
munka befejezését. A Bárczay-kastély előkertjében
nem csak a zsolcai bolgárok, hanem a miskolciak és a debreceniek is elhelyezték a megemlékezés virágait.
(FOLYTATÁS A 3. OLDALON)
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MEGHÍVÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2015. november 11-én
1600 órakor
Türr István Képző és Kutató Intézet
Miskolci Igazgatóság

SAJTÓKÖZLEMÉNY

tartja közmeghallgatását,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Rendezvények Háza.

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049 „Komplex telep-program Felsőzsolca városban”

Napirendi javaslat:

2015 őszén zárul a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati forrásából
(TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049) finanszírozott „Komplex telep-program
Felsőzsolca városban” elnevezésű projekt.

1. A 2015. évben lezáródó pályázatok bemutatása
Előterjesztő: dr. Pataki Anett
jegyző

Az elnyert EU támogatási összege 148 289 713 Ft.
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorciumot Felsőzsolca Város Önkormányzata (főpályázó), a Türr István Képző és Kutató Intézet és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület alkotja.
A projekt célja a város hátrányos helyzetű településrészein élő lakosok számára komplex szolgáltató program nyújtása, amely segíti az itt élők életminőségének javulását, munkaerő-piaci esélyeik növelését, az egyéni és
családi pozitív jövőkép kialakulását, valamint támogatja őket abban, hogy
autonóm, tevékeny közösségé váljanak. E célból kialakításra került a „Csillag
Szolgáltatópont”, valamint a projekt közösségi programjainak megvalósítására alkalmas Csillagház.
Az elmúlt másfél év folyamán számos olyan programelem valósult meg,
amely jól mutatja a projekt komplex jellegét, pl. különböző felnőttképzések, tanodaprogram gyerekek számára, hagyományőrző programok, családi
délutánok, egészségnapok számos diagnosztikai lehetőséggel, nyári tábor,
kirándulások, egyéni és csoportos tanácsadás különböző témákban, pl. háztartás-gazdálkodás, álláskeresés, jogi kérdések, stb.
A Türr István Képző és Kutató Intézet sokrétű tevékenységgel járul hozzá
a projekt hatékonyságához. Öt képzés valósult meg az intézmény szervezésében 80 fő képzésbe-vonásával: Betanított kőműves és festő, 7. és 8.
osztályos felzárkózást segítő, Energetikai ültetvénygondozó, Betanított
zöldségtermesztő és Motorfűrész-kezelő képzés. A képzések elején és végén kompetenciamérésen vettek részt a képzési csoport tagjai, melynek
célja a kulcskompetenciák, illetve a személyes hatékonyság fejlődésének
mérése volt.
A TKKI további feladatai közé tartozik a helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése, a település körzetében működő segítő, támogató munkát
végző szolgáltatók együttműködésének erősítése, melyet hálózatépítő rendezvényekkel, illetve workshop-okkal lát el. Ebben a munkában segítséget
jelenthet olyan webes felületű szolgáltatási térkép, mely lehetőséget ad arra
a program célcsoportja számára, hogy az élethelyzetéből, szociális hátrányaiból adódó problémáinak megoldásához legegyszerűbben találjon segítséget. A szolgáltatók toborzása a térképen való megjelenéshez a fenntartási
időszak alatt is folyamatos, az a felhasználók számára is hozzáférhetővé válhat az adatbázis feltöltése után.

2. A Felsőzsolcai Városi Sport Club
labdarúgás helyzete
Előterjesztő: Kolenkó Gábor, a
nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester
3. Válaszok a lakosságtól írásban
érkezett kérdésekre, észrevételekre
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester
4. Hozzászólások, vélemények
Dr. Tóth Lajos

Gaál Imre személyében
régi-új igazgatója
van a GAMESZ-nak
A Felsőzsolca Város Képviselő-testület
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete igazgató posztjára kiírt pályázat nyerteseként Gaál Imre irányítja
a városüzemeltetési feladatokat ellátó intézményt.

MISEKÖZVETÍTÉS
FELSŐZSOLCÁRÓL
November 15-én 10 órától MR 1
Kossuth Rádió a felsőzsolcai görögkatolikus templomból közvetíti a
szent liturgiát.
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Dr. Tóth Lajos polgármester Csöbör Katalin
országgyűlési képviselővel és a két alpolgármesterrel, Nádi Gyulával
és Kolenkó Gáborral közösen koszorúzott. A ci-

AZ ΄56OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁN
(Folytatás
az . oldalról)

vil egyesületek képviselői, a városi intézmények vezetői is koszorúztak a Kegyeleti Parkban.
Az ’56-os forradalomra emlékeztek meg
a Szikszó határában lévő Turul szobornál,
négy település – Arnót, Felsőzsolca Onga,
Szikszó – részvételével. Az ünnepség már
a hagyománynak számító Turul futással kezdődött immár 17. alkalommal. A
napsütéses időben sokan csatlakoztak
Felsőzsolcáról is, az indulók egyenpólót
kaptak, a célban pedig forró teával várták
őket. A Turul emlékműnél idén Füzesséri
József, Szikszó város polgármestere mondott ünnepi beszédet.

Közös emlékezés a Turul szobornál is

A kegyeleti parkban tartott megemlékezésen ünnepi beszédében Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő
úgy
fogalmazott:
az 1956. október
23-a és november
4-e közötti tizenkét
nap nemcsak a magyar történelem egyik
legfontosabb fejezete, de világtörténel-

mi esemény is, „ma
már elfogadott tény,
és nem csupán a
történészek által elfogadott tény, hogy
az 1956-os magyar
forradalom volt a
Szovjetunió bukásának első előidéző
eseménye.” Ez volt a
kommunizmus végének a kezdete – mondta.
A zsolcai 1956-os kopjafák tövénél

Eseménydús program
a bolgárkertészek ünnepén
(Folytatás az . oldalról)
Az egész délután tartó rendezvény a görög katolikus templomban folytatódott, ahol a szentmisét Gulybán Tibor esperes
parochus, valamint Tancso Jacsev, a Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Paroszláv Templom parochusa celebrálta.
Az istentisztelet után megszentelték a bolgár gyökerekkel rendelkező Horváth Mária által készített ikonjellegű ólomüveg ablakot,
ami a görög katolikus templomban kapott helyet. Az üvegtervező
iparművész a Szent Demetert ábrázoló alkotásához egy maroknyi

bolgár földet
is elhelyezett,
amit testvértelepülésünkről Draganovoból küldtek. Mint mondta, az ablak jelképe a két nép közötti kapcsolatnak.
A Pokol Csárda Különtermében
a nap zárasaként Hadzsikosztova
Gabriella és Nikolai Ivanov OM
művészek lemezbemutató koncertjét hallhatták az érdeklődők.
A két művész régi barátsága helyezte új megvilágításba a bolgár
népzenét, újragondolták az autentikus dallamokat. Legújabb lemezükön verseket is megzenésítettek. Az zsolcai ünnepségen
részt vett Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár parlementi szószólója is, aki nemrég azt javasolta, hogy november 10-e, a várnai
csata évfordulója legyen a bolgár-magyar barátság napja.

 Itthon
Közélet– Otthon
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„Egy hét
a könyvtárral-könyvtárban”
Könyvtárunk számára
már hagyománnyá vált,
hogy csatlakozik az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatához.
Az idén is 2015. október 5-11. között sok színes programmal várták a
könyvtárak az érdeklődőket. Intézményünk, a Felsőzsolcai Közművelődési
Intézet és Városi Könyvtár
igyekszik évről-évre színes
rendezvényeket biztosítani ehhez a programsorozathoz. Az idén is minden
korosztály megtalálta az érdeklődésének
megfelelő programot. Október 7-én Zavodni Gréta Virág felsőzsolcai lakos, „A
szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt”
című könyvét mutattuk be az érdeklődők
számára. A péntek éjszaka a diákoké volt.
Nyári táborunk óta a gyermek könyvtár-

2015. november 13.
és 2016. április 4. között

Szünetel
a zöldhulladék
begyűjtése
Tájékoztatom Felsőzsolca város
lakosságát, hogy a házhoz menő
zöldhulladék gyűjtését - az időjárási viszonyokra való tekintettel - a
MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. november 13. és 2016. április 4. között
szünetelteti.
A zöld zsák biológiailag gyorsan lebomló anyagból készül, ezért
az utolsó gyűjtési napon cserezsákot nem biztosítanak a lakosság
részére.
A szüneteltetési időszakban a
lakosságnak továbbra is lehetősége van a háztartásban keletkezett
zöldhulladékot
térítésmentesen
elhelyezni a hulladékudvarok egyikében Miskolcon.
Dr. Tóth Lajos s.k.

2015 október

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Felsőzsolca város lakosságát, hogy a Sajószöged-Felsőzsolca
I.-II. 400 kV-os távvezeték üzemeltetője
és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u.
4., a továbbiakban MAVIR ZRt.) megbízásából az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. a távvezetéken alaptest felújítási munkákat végez.
A munkálatok kezdési időpontja
2015. október 12.,
várható befejezési időpontja
2015. december 15.

látogatóink csak ezt az éjszakát várták.
Ilyenkor átengedjük számukra a könyvtárat és az éjszakát is itt töltik. Az est folyamán a sokszínű programokon keresztül lehetőségük van betekintést nyerni a
költészet birodalmába, de a kreativitásuk
ösztönzéseként ügyességi, kézműves kötetlen foglalkozásokon is részt vesznek. A
sokszínű programok biztosítéka, maga a
hely varázsa. Egy kastély épület, felfedezni vágyó gyermekek hada, ez garantálta a
sikeres programot. Évről-évre a következő
jelmondattal zárunk:
Jövőre, veled, ugyan itt!
Fehér Katalin
könyvtárvezető

A munkavégzés a MAVIR ZRt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A
munkák során, a terepen való mozgás
közben gépek taposási kárt okozhatnak
az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok
alapján kártalanítás illeti meg.
Ezen igényeket a károsodott ingatlanok
használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen,
vagy levélben jelenthetik be a következő
címen:
MVM OVIT
Országos Villamostávvezeték Zrt.
1158 Budapest, Körvasút sor 105.
dr. Pataki Anett s.k.
jegyző
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Tibor atya, az óvoda lelki vezetője megszentelte a kis kosárkákban
sorakozó terméseket és a gyümölcssalátát, amit délelőtt a gyerekek
készítettek, és amit az ünnepség után az óvodában a vendégekkel
közösen elfogyasztottunk.
A műsor után az óvodában hagyományos vásárt tartottak a
gyermekek munkáiból, barkácsolásaiból. A befolyt összeggel a
szülők a gyermekeik csoportját támogatják.

MEGHÍVÓ

Termés áldás ünnepség
a Szent Miklós Görögkatolikus
Óvodában
2015. október 21-én a felsőzsolcai görögkatolikus óvoda gyermekei, szülei a templomban gyülekeztek, hogy hálát adjanak Istennek
az ősszel betakarított gyümölcsökért, zöldségekért, termésekért.
A „napocska csoportos” gyermekek köszöntötték a vendégeket
kis műsorukkal. A nagycsoportosok mesedramatizálása után, kicsik nagyok közösen énekeltek, táncoltak, verseltek. Majd Gulybán

A Bükk – Térségi LEADEER Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja meghívja Felsőzsolca Város Önkormányzatát, valamint a területen
működő civil szervezeteit, vállalkozóit és magánszemélyeit a Vidékfejlesztési Program ismertetése, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Fejlesztési Stratégiájának előkészítése tárgyában szervezett tanácskozásra.
A fórum helyszíne: Felsőzsolca, Bárczay-kastély földszinti kiállítóterme
A fórum időpontja: 2015. november 12-én 16.00 óra.
PROGRAM:
16.00 óra: Megnyitó és tájékoztató az EMVA keretében megvalósított
helyi fejlesztésekről. Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca Város polgármestere
16.30 óra: A Vidékfejlesztési Program által kínált lehetőségek és a
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének menetrendje. Hatvani Gábor
TTKCS tag
17.00 óra: Helyi projekt javaslatok előterjesztése

100 ezer forintos tanulmányi ösztöndíj
Magyarkanizsa legjobb tanulójának
Vajdasági testvértelepülésünkön, Magyarkanizsán járt városunk delegációja
október közepén. A községi napon részt
vettek a magyarkanizsai ünnepségeken.

Dr. Tóth Lajos
polgármester
átadta a Felsőzsolca Város
Ö n kor m ány zatának Képviselő-testülete
által megítélt
100 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat
Magyarkanizsa
legjobb tanulójának. Német Eszter meghatottan és boldogan vette át az oklevelet és a pénzt. Dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa polgármestere
külön is megköszönte a város nagylelkű
támogatását, amivel a
szórvány magyarságban élőket támogatja
a képviselő-testület.
Dr. Tóth Lajos polgármester
megköszönte a vendéglátók
kedves fogadtatását
és vajdasági kollégájával egyetértésben
úgy fogalmazott, örül
a két település egyre
sokrétűbb és egyre
szorosabbá váló kapcsolatának.

Felsőzsolcai
festőnő alkotása
Hollandiában
Október harmadik hétvégéjén a
már külföldön élő és alkotó, de felsőzsolcai születésű Kramcsák Enikő
festményét a hollandiai Bredai
Múzeumban állították ki. Ott került megrendezésre a Top 125 Van
Gogh-interpretáció kiállítás, amelyre
az alkotásokat a közönség internetes
szavazással juttathatta be.
Lapzártánkkor még tart az verseny, kíváncsian várjuk, hogy a ﬁatal,
zsolcai gyökerekkel bíró festőnő alkotása bekerül e majd a legjobb tizenöt közé.
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Az ALUINVENT a világpiacra tör

rel együttműködve az Aluinvent
már űripari prototípusokon kívül
fejlesztett értékes berendezésekhez nagy szilárdságú csomagolóanyagot, háztartási berendezések
és autóalkatrészek hangszigetelő anyagát is. Az új típusú anyag
áttörést hozhat az építőipar
(épületburkolatok), design (ékszer, bútor és világítástechnika),
gépgyártás (mobiltelefonok burkolataként, LED lámpa hűtőborda), mobilitás (öntvények és hablemezek formájában autóalkatrészként) és védelmi-biztonságtechnikai ipar (ütköző, robbanásvédelmi és páncélanyagok) területein egyaránt.
Az ALUHAB szabályozott és
homogén cellamérettel, valamint
különleges mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, ultrakönnyű fém, jó energiaelnyelő képességű, nagy fajlagos szilárdságú,
jól megmunkálható, önthető és hegeszthető. Az
ALUHAB megőrzi az alumínium könnyű feldolgozhatóságát és újrahasznosíthatóságát, mely ez után
is megtartja eredeti vonásait. Az egyedülálló tulajdonságok rendkívül versenyképessé teszik a terméket a könnyűfémekkel, vagy a műszaki műanyagokkal szemben is.
A cégnek előállított alapanyag- és félkésztermék
értékesítések és a végtermékfejlesztések vonatkozásában több országgal vannak futó és tervezett
projektjei (Németország, Kanada, USA, Szingapúr,
Kína, Dél- Korea, Franciaország, Nagy-Britannia,
Tajvan, Izrael stb.), a cég aktuális feladata ezen, nemzetközi igények kiszolgálása és piaci megjelenésének
kidolgozása. Az Aluinvent a Miskolci
Egyetemmel, a Kecskeméti Főiskolával és számos más felsőoktatási
és kutatási intézménnyel szorosan
együttműködik mind a graduális
mind a posztgraduális képzésben,
mind az innovációban.
Jelenleg a 30 t/éves kísérleti üzemi
technológia kapacitásának 1000 t/évre való méretnövelése és az üzemi gyártás előkészítése indult el.
Az Aluinvent Zrt. jelenlegi 16 munkatársa közül 5 fő doktori címmel
rendelkezik. A létrehozandó gyár összlétszáma várhatóan 30 fő lesz.
A gyártóüzem a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció (HU09) program „Innovatív világszínvonalú környezetbarát
alumíniumhab termék gyártása és újrahasznosítási technológiájának fejlesztése” című projekt keretében valósul meg (azonosítószám:
HU09-0075-A2-2013). A Norvég Alapok 369 781 208 forint vissza nem
térítendő támogatást nyújtott a projekt megvalósításához.

Elkezdődött az ALUHAB paneleket gyártó üzem építése
Az Aluinvent Zrt. megkezdte
kísérleti üzemében az ÉMI által
minősített építőipari paneljeinek
gyártását. A Felsőzsolcai Ipari Parkban működő Aluinvent Zrt. nemzetközi szabadalmakkal védett
fémhabjai iránt világszerte nagy az
érdeklődés, aminek köszönhetően
a cég gyártókapacitását a jövő év
elején 1000 t/évre bővíti. A több tekintetben is forradalmi jelentőségű
ALUHAB a Dr. Babcsán Norbert
vezette kutató-fejlesztői csapat
évtizedes munkájának és a világon
egyedülálló, alumínium habosítási
technológiájának eredménye.
A cég munkatársai az Európai Űrügynökséggel
(ESA) együttműködve a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft.-ben dolgozták ki a technológiáját, majd űripari spin-off cégként 2012-ben alapított
Aluinvent Zrt.-ben üzemesítették és adaptálták a
hétköznapi alkalmazások számára. Jelenleg az ESA
számára dolgoztak ki három, alumíniumhab alapú
prototípus terméket (mikrometeorit elnyelő panel,
tükörtartó szendvics panel, és irányított hővezetésű
panel). Hazánk az idén lett az ESA teljes körű tagja,
ami azért fontos az Aluinvent számára, mert azóta
már további űripari cég megrendelését eredményezték az eddigi fejlesztések, így az ESA ipari tenderekben is teljes jogú tagként vehet részt a cég.
A Boeing nemrég jelentette be,
hogy fémhabhoz hasonló anyagot
fejlesztett ki repülőgépei számára.
Az Aluinvent terméke azonban nem
versenytársa az új anyagnak, hiszen
szuper ultrakönnyű kategória helyett
az ultrakönnyű kategóriába tartozik,
ezért sokkal erősebb. Az ultrakönnyű
anyag gyártása kiválóan illeszkedik a
magyar adottságokhoz, az alumínium alapanyag pedig Magyarország
fémipari hagyományaihoz. A cég befektetői remélik, hogy termelés volumenének fokozatos növelésével és a
világpiac meghódításával a későbbiekben Magyarország alumíniumtermelését akár meg is tudják majd duplázni.
A Miskolc melletti üzemben készült fémhabokat már eddig is sikerrel használták az ipar különböző területein. Így például robbanóanyag szállító konténer energiaelnyelő falaként, belsőépítészetben
bútorok készítésére, és kültéri burkolatként. A fémhab sokoldalú
alkalmazhatóságának köszönhetően, alapanyagként és alkatrészként egyaránt használható. Számos nemzetközi és magyar partner-
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Sportnap
a Rendezvények Házában

A játékos foglalkozások után Katus Attila sportaerobik Európa-bajnok, világbajnok tartott 30 perces
játékos sport foglalkozást a gyerekeknek, majd tájékoztatójában a sport, az egészséges életmód fontosságára hívta fel a ﬁgyelmüket.
A sportnap befejezéseként a maklári ugrókötél
csapat látványos bemutatóját tekinthették meg a rendezvényen részt vevő
gyerekek és felnőttek.
Ezúton is köszönöm a Milagrossa
KFT, a Rendezvények Háza dolgozóinak közreműködését, segítségét, melylyel hozzájárultak a
jól sikerült sportnap
megvalósításához.
Putz József
igazgató

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
2015. október 9-én a TÁMOP -3.1.4.C-14-2015-0276 Innovatív oktatás a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában pályázat keretében sportnapot szervezett az alsó és felső tagozatos tanulóknak a Rendezvények
Házában.
A nagyszabású rendezvény első részében a gyerekek különböző sorversenyeken vehettek részt. A közismert zsákban futás,
kötélhúzó verseny mellett újdonság volt a diákoknak a zsolcai
vágta, ahol hosszú rudakra rögzített falovakon igyekeztek társaikat megelőzni, minél hamarabb célba érni.
A legnagyobb sikere az óriás csocsónak volt, melyben csocsó
(asztali foci) szabályai szerint a gyerekek átvették a bábuk szerepét és élvezetes labdarúgó mérkőzéseket játszottak.
Októberben is folytatta jó szokását
az FVSC labdarúgó csapata, hiszen
az eddig lejátszott három mérkőzését
megnyerte.
Az első akadály Encsen várta a csapatot,
ott ahol a két csapat mindig is nagy rangadókat játszott egymással. A hazai együttes
az egyik legﬁatalabb átlagéletkorú a bajnokságban, ez megmutatkozik hullámzó
szereplésükön is, azonban szép jövő előtt
állhatnak. A jelen azonban az FVSC-é,
akik ezen a napon is megmutatták, hogy
nagyon erős csapatot alkotnak. A zsolcaiak 2-1 arányban győztek, a gólokon Halász
Bálint és Varga Kristóf osztozott. Egy hét
múlva már az újonc Ózd volt az ellenfél. A
viharos időben megrendezett találkozón a
félidő még gól nélküli eredményt mutatott,
azonban a második negyvenöt percre megérkezett a „zsolcai tornádó” és elsöpörte a
vendégek pontszerzési reményeit. A megérdemelt 4-0-s sikerből Halder Péter két,

LABDARÚGÁS



LABDARÚGÁS



LABDARÚGÁS

Október: három újabb győzelem
Berecz László és Halász Bálint egy-egy gólt
vállalt. A tizedik fordulóban Nagybarcára
szólította a sorsolás a gárdát, és a csapat itt
sem lassított. A nagyon mély talajon megrendezett találkozón, akárcsak egész ősszel
lendületesen és gólra törően játszottak a
ﬁúk, aminek egy magabiztos 5-0-ás győzelem lett az eredménye. Dávid Ferenc két
gólja mellett Bodnár Dávid, Szárnya Zsolt
és az eddig ipari mennyiségben termelő
(10 meccs 15 gól) Halász Bálint volt eredményes. A Magyar Kupa megyei selejtezőjében is letudott egy fordulót az FVSC. Az
ellenfél a megye II. osztályú Ónod volt, a
végeredmény pedig 3-1-es győzelem. A
harmadik fordulóban a szintén másodosztályú Hernádnémeti lesz az ellenfél. Szép
volt ﬁúk, Hajrá Zsolca!

Arany Fácán Megyei I. osztály 2015/2016
1. forduló: 2015.08.15. 17.00
2. forduló: 2015.08.23. 17.00
3. forduló: 2015.08.30. 17.00
4. forduló: 2015.09.06. 16.30
5. forduló: 2015.09.13. 16.30
6. forduló: 2015.09.19. 16.00
7. forduló: 2015.09.27. 16.00
8. forduló: 2015.10.03. 15.00
9. forduló: 2015.10.11. 15.00
10. forduló: 2015.10.18. 14.30
11. forduló: 2015.10.25. 13.30
12. forduló: 2015.10.31. 13.00
13. forduló: 2015.11.08. 13.00
14. forduló: 2015.11.14. 13.00
15. forduló: 2015.11.22. 13.00

Sátoraljaújhely – FVSC
FVSC – Bogács
Bánhorváti – FVSC
Szerencs – FVSC
FVSC – MVSC
Edelény – FVSC
FVSC – Sárospatak
Encs – FVSC
FVSC – Ózd
Nagybarca – FVSC
Felsőzsolca – Bőcs
Sajóbábony – FVSC
FVSC – Onga
Mád – FVSC
FVSC – Tokaj

(1-2)
(4-0)
(3-4)
(1-10)
(5-1)
(4-2)
(5-2)
(1-2)
(4-0)
(0-5)
(1-0)
(1-0)
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ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan az idén is meggyújtjuk az Adventi gyertyákat a Város karácsonyfája alatt 2015.
november 29-én, december 6-án, december 13-án és december 20-án vasárnap délután 4 órakor a Hősök terén.
A gyertyagyújtáson közreműködnek: a görög katolikus-,
a református- és a római katolikus egyházak lelkipásztorai,
településünk népdalkörei, valamint a felsőzsolcai közoktatási- és nevelési intézmények óvodásai és diákjai.
Várjuk együtt a Megváltó megszületését!
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