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Közmeghallgatás

Türr István Képző és Kutató Intézet
Miskolci Igazgatóság
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 11-én tartotta a közmeghallgatást a
Rendezvények Házában. A közönség megismerhette a 2015. évben lezáródó pályázatokat. Téma volt
a Felsőzsolcai Városi Sport Club labdarúgás helyzete. Kolenkó Gábornak, a nem a Képviselő-testület
tagjai közül választott alpolgármesternek, mint a
sportklub alelnökének a helyzetértékelése után Dr.
Tóth Lajos polgármester a helyi vállalkozók összefogását kérte az FVSC érdekében. A településfejlesztési stratégiáról Buday-Malik Adrienn adott átfogó
képet a közmeghallgatáson résztvevőknek.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
80 fő fejezte be sikeresen a Türr István Képző és Kutató Intézet képzéseit a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 „Komplex
telep-program Alsózsolca városban” című projektben.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati forrásából 2015 őszén
lezárult projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg. Ennek
tagjai: Alsózsolca Város Önkormányzata (főpályázó), a Türr István Képző
és Kutató Intézet és az Alsózsolcai Herman Alapítvány. Az elnyert európai
uniós támogatási összeg 147 635 470 forint.
A program célja a város hátrányos helyzetű településrészein élő lakosok
számára komplex szolgáltatások nyújtása, amelyek segítik az itt élők életminőségének javulását, növelik munkaerő-piaci esélyeiket, hozzájárulnak
az egyéni és családi pozitív jövőkép kialakulásához, valamint támogatják
őket abban, hogy autonóm, tevékeny közösségé váljanak. Ezért kialakították a „Csillag Szolgáltató Pontot”, a város pedig a projekt rendelkezésére bocsátotta a Közösségi Házat a közösségi programok megvalósítására.

Új mézátvevő csarnok
Ünnepélyes keretek között adták át november
14-én a Felsőzsolcai Ipari Park területén a Nektár-Trade Szövetkezet mézátvevő csarnokát. A több
mint tíz éve alakult szövetkezet Európai Uniós
forrásból megvalósult fejlesztésével a gazdák régi
vágya teljesült és bíznak benne, hogy az itt termelt
méz piaci potenciálja is növekedni fog. Az átadó
ünnepségen részt vett Pelczné Dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő és Csöbör Katalin térségünk országgyűlési képviselője is.
 A Bükk-Térségi LEADER Egyesület Tervezést
Koordináló Csoportja a Bárczay-kastélyban tartotta a civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek részére pályázati ismertetőjét. A Vidékfejlesztési Program és a LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Fejlesztési Stratégiájának előkészítése mellett a tanácskozáson szó esett az EMVA keretében
megvalósított helyi fejlesztésekről. Dr. Tóth Lajos
polgármester a Vidékfejlesztési Program által kínált lehetőségeket mind szélesebb körű kihasználását szorgalmazta.

Az elmúlt két évben 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,
/ háztartás-gazdálkodás, álláskeresés, jogi kérdések, stb/.
A Türr István Képző és Kutató Intézet sokrétű tevékenységgel járul hozzá a
program hatékonyságához. Öt képzés valósult meg az intézmény szervezésében, 80 fő bevonásával: Betanított kőműves és festő, 7. és 8. osztályos
felzárkózást segítő, Energetikai ültetvénygondozó, Betanított térkő-burkoló és Motorfűrész-kezelő képzés. Az oktatások elején és végén a csoportok
tagjai kompetenciamérésen vettek részt, melynek célja a kulcskompetenciák, illetve a személyes hatékonyság fejlődésének megállapítása 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 az Intézet
hálózatépítő rendezvényekkel, illetve workshopokkal valósít meg. Ebben
a munkában segítséget jelenthet az a webes felületű szolgáltatási térkép,
mely lehetőséget ad a program célcsoportjának az élethelyzetéből, szociális hátrányaiból adódó problémái megoldásához. A szolgáltatók toborzása
- a térképen való megjelenéshez - a fenntartási időszak alatt is folyamatos,
a felhasználók számára hozzáférhetővé válhat az adatbázis feltöltése után.
Miskolc, 2015. október 29.
Türr István Képző és Kutató Intézet
Miskolci Igazgatóság
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„BÚCSÚT INT AZ ŐSZ A NYÁRNAK”
Magyar nóta- és operettest volt a Rendezvények Házában 2015. november 14-én
Már hetedik éve rendez
évről-évre jó hangulatú,
vidám dalesteket az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület és
a Magyar Nótások Országos Szövetsége e műfaj kedvelőinek. Talán még nem
mindenki tudja, hogy a
magyar nóták és operettek
már „Hungarikumok”, amelyeknek széleskörű kedvelői
köre van. Igaz, hogy többségük elsősorban az idősebb
korosztályból kerül ki, de
az egyesület erőfeszítéseket
tesz a ﬁatalabb korosztály
megnyerésére is. Az eltelt
hét év tapasztalatai azt mutatják, hogy igenis nagy az
érdeklődés ezekre az eseményekre, el lehet őket „adni”, hiszen volt
példa rá, hogy nyolcszáz fő tapsolt a művészeknek. A mostani rendezvényen is közel négyszáz fő vett részt, akik Felsőzsolca
városon kívül Miskolcról, Sajószentpéter-

ről, Arnótról, Homrogdról, Sajópálfaláról,
Szikszóról, Prügyről, Szerencsről és Alsózsolcáról jöttek. A résztvevők többsége vacsora szolgáltatást is igénybe vett.
Az évek során az egyesület, a kínálat tekintetében mindig meg tudott újulni. Az
első egy-két évben még a szegedi dalosok
léptek fel itt, és arattak sikereket, de azt követően az egyesület megalakította a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportját, amelynek tíz,
helyben jól-ismert énekes lett a tagja,

akik a „szegediek” örökébe léptek, és több
dalest előadói ők lettek. Ezzel egyidejűleg
népzenekar is a tagja lett az egyesületnek.
Egy-két év múlva aztán ismét újított
az egyesület, s lehetőséget adott a hatá-

rainkon túl élő magyar
ajkú énekeseknek a szereplésre, ennek keretében
Erdélyből, Kárpátaljáról, a
Vajdaságból és a Felvidékről érkeztek előadóművészek. Az elmúlt néhány
évben aztán az országosan
legismertebb
énekesek
közül kért fel az egyesület
énekeseket szereplésre. A
mostani est sztárvendégei
Nagy Ibolya Déryné díjas
énekesnő a Dankó Rádió
szerkesztő műsorvezetője és Bokor János magyar
nóta énekesek voltak. Felléptek továbbá Farkas Rozália, Szitás Ida és Sülyi
Károly előadóművészek.
Őket kísérte Miskolci Balogh Zoltán és
zenekara, a műsort vezette Czéklás Réka
a Zsolca TV műsorvezetője.
Az évek során az egyesület vezetősége
eljutott oda, hogy egyetlen évet sem sza-

bad kihagyniuk a műsorszolgáltatásból,
hiszen annak megrendezésére inspirálja a hallgatóság, a közönség. Az idén is,
mint már korábban több alkalommal,
külön busszal szállíttatta Miskolcról az
érdeklődőket az egyesület. Az egyesület
vezetősége örülne, ha a ﬁatalabb korosztályból is sikerülne az eddigiektől nagyobb közönséget megszólítani.
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
Elnöksége
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Képzések a „Komplex telep-program
Felsőzsolca városban” keretében
2015 őszén zárult a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati forrásából (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049) ﬁnanszírozott „Komplex telep-program
Felsőzsolca városban” elnevezésű projekt. Amelyben az elnyert EU támogatási
összege 148 289 713 Ft volt. 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 Csillag-cserhaj Szolgáltatóház.
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.
Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés
A képzések kiválasztásakor több szempontot is ﬁgyelembe vett a konzorcium.
A pályázatírás időszakában igényfelmérés
történt a program iránt érdeklődők körében a képzéseket illetően.
Ugyanakkor ﬁgyelembe kellett venni a
helyi munkaerő-igényeket is, illetve további

szempont volt, hogy olyan képzések kerüljenek előtérbe, amelyek nemcsak az elhelyezkedést segíthetik, hanem a személyes
életben is felhasználható hasznos tudást és
tapasztalatot adnak. Ilyenek például a kőműves és festő ismeretek, amelyeket a saját
ház vagy lakás rendbetételekor is alkalmazni lehet, vagy a zöldségtermesztői ismeretek, amelyek alkalmazásával az otthoni
kertművelés is lehetségessé válik.
A munkaerőpiacról kiszorult, tartósan
munkanélküli aktív korú célcsoporttagok
számára egyéni helyzetfeltárást követően
képzési terv készült, majd fő cél a képzésbe helyezés volt. A képzéseket a Türr István
Képző és Kutató Intézet szervezte.
1. Betanított kőműves és festő akkreditált
szakképzés 584 órában 15 fő részvételével. A projekt közvetlenül nem tette lehetővé, hogy a telepen élők lakóingatlanait
is fel lehessen újítani a pályázati forrásból, ezért a célcsoport részéről olyan képzésre volt igény, amelynek a segítségével
nemcsak könnyebben találhatnak munkát, hanem a saját házukon is el tudnak
végezni kisebb javítási, felújítási munkákat. A képzés ideje alatt újult meg a Csillag Szolgáltatópont épülete is, amelynek
munkálataiban a hallgatók is részt vettek.
2. 7+8. osztályos felzárkóztató képzés 636
órában 20 fő részvételével. A projektbe
bevont személyek közül sokaknak nem
volt meg az általános iskolai végzettsége,
ami nagy hátrányt jelent a munkaerőpiacon. A szakmai képzéseken túl az általános iskolai végzettség megszerzését
célzó felzárkóztató képzés is felmerült
képzési igényként a pályázatíráskor, így
azután a projekt egyik eleme lett.
3. Energetikai ültetvény-gondozó akkreditált szakképzés 240 órában 15 fő
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részvételével. Az önkormányzat a projekt keretében energiafűz-ültetvény
telepítésébe kezdett. A távlati célok
között szerepel, hogy a város közintézményeinek fűtését energianövények felhasználásával oldják meg.
Az ültetvénytelepítés és az ültetvény
gondozásához szükséges szakképzett
munkaerő igénye hívta életre ezt a
képzést.
4. Betanított zöldségtermesztő akkreditált szakképzés 300 órában 15 fő részvételével. A program iránt érdeklődők
között sok nő volt, ezért olyan képzésnek is kellett lennie a képzési palettán,
ami főleg számukra hasznos, amit akkor
is tudnak kamatoztatni, ha a család mellől esetleg nem tudnak munkába járni.
A zöldségtermesztés elsajátítása, az
otthoni kert művelése hozzásegíthet
a család élelmiszerszükségletének kiegészítéséhez, és esetleg ez a „mini”
gazdálkodás jó példa lehet más családok számára is.
5. Motorfűrész-kezelő OKJ szerinti
szakképzés 240 órában 15 fő részvételével. A képzés szintén a helyi munkaerőigények miatt valósult meg, ugyanakkor a hallgatók számára is fontos volt
az OKJ-bizonyítvány megszerzésének
lehetősége. Felsőzsolcán kívül miskolci
munkahelyeken, pl. az Északerdő Zrt.nél is keresik a megfelelő végzettségű
munkavállalókat.

,,Legyen veled Karácsony Angyala
Legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
Mikor a csengők megcsendülnek.”
(Ara Rauch)


A Felsőzsolcai
Családgondozó Központ

sok szeretettel
meghívja Önt,
2015. december 14.-én
(hétfő), 15 órától
a Rendezvények házában tartandó

IDŐSEK KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGÉRE.
Gladics Jánosné
intézményvezető
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Muzsinszki Nagy Endre – Felsőzsolca

AKIRE
BÜSZKÉK VAGYUNK…
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár földszinti kiállítótermében tekinthető meg 2015. augusztus 20-ától
Muzsinszki Nagy Endre festőművész „Én
vagyok a világ világossága” festménysorozatának 16 darabja.
Ennek a festménysorozatnak már több
képe volt az elmúlt évek folyamán kiállítva a
Bárczay-kastélyban. Városunkban kevesen tudják, hogy a művész Felsőzsolcán született és itt
élte élete első pár évét is. Munkássága világszerte ismert, főként egyházi berkekben. Jeruzsálemben a mai napig is látható olyan templommozaik, mely munkásságát dicséri. Szeretném,
ha a Felsőzsolcán élők tudnák, ismernék nevét
és alkotásait.
Ezért írtam egy kis önéletrajzi összefoglalót,
kérem olvassák el: Muzsinszki Nagy Endre Felsőzsolcán született, 1886. február 25-én Nagy
András néven. Pontos adatunk nincs, de egyéb
adatokból úgy véljük, hogy 8-10 éves koráig
élhetett itt. Rajztudására, tehetségére hamar
felﬁgyeltek. 16 évesen a pesti iparművészeti iskola díszítőfestészeti szakosztályán kezdte meg
tanulmányait, ahol 1902-1907-ig tanult. A gyermekkori falusi élet élményei, hangulata, a népi
vallásos hitvilág végigkísérte hosszú művészi
pályáját. Fiatal művészként hazajött szülőfalujába és kifestette az 1900-ban felépített zsolcai
római katolikus templomot. Rövid időn belül a
nagy mesterek és tehetséges ﬁatalok által látogatott híres nagybányai művészeti szabadiskolában Thorma János tanítványa lett. Majd később

tehetsége
messzire
repíti, Olaszországban
hosszabb tanulmányi
időt tölt, ahol művészete új élményekkel
gazdagodott.
Eleinte templomfestészettel foglalkozott
(Felzsőzsolca, Tokaj,
Párdány stb.). 1913-ban mutatkozott be először képeivel a budapesti Műcsarnokban. Az
1916-ban rendezett tárlatán szereplő Galíciai
parasztszoba című képét a Magyar Nemzeti
Múzeum őrzi. 1919-ben tagja lett a Képzőművészeti Szövetségnek és a Nemzeti Szalon alapítói között szerepelt.
1929-ben kiírt nemzetközi pályázaton megbízást kapott egy 18 m2-es templomi mozaik kivitelezésére Jeruzsálemben, a Dormitio
(Szűz Mária elszenderülése)-bazilika altemplomában (1931). Jeruzsálemben, egy másik
munkája is hirdeti a nevét, az Agónai (Népek
temploma)-bazilika apszisa: Jézus imádkozik a
Getszemáni kertben (1932).
1939-ben elnyerte a Képzőművészeti Egyesület díját. Még ebben az évben Siófokon telepedett le.
A háború, amely ha végzett is pusztítást
munkáiban, nem oly nagyot, mint a közöny és
az emberi korlátoltság. 1955-ben megalapította és 1962-ig vezette a Siófoki Képzőművészeti
Szabadiskolát. Városunkban kezdte el és fejezte
be élete főművét „Én vagyok a világ világossága” címmel. A jelen kiállítás is ezekből a bibliai

képekből válogat. A 243 darab képből álló sorozat az Angyali üdvözlettől kíséri végig Jézus
életét. Ezek az alkotások a művész halála után
a veszprémi Gizella Királyné Múzeum tulajdonába kerültek.
Alkotói érzékenységével, morális és etikai tartásával gazdagodva vált művészi életünk egyetemes értékévé. Ezt a szilárd jellemű művészt a
világhoz és embertársaihoz a legmélyebb részvét és együttérzés fűzte, megnyilvánulásaiban
és művészetében egyaránt keresztény szellemiséget tükrözött. A világ számos múzeuma
és magángyűjteménye őrzi Muzsinszki Nagy
Endre munkáit. A budapesti Szent Rita-kápolna
keresztútján, a siófoki belvárosi templom bejárati ajtaja felett, a balatonkiliti templom kórus
feljáratánál (Szent Cecília), a balatonszéplaki
templomban (Szent Rita) is láthatók festményei.
A magas kort megélt művész 1975. január
9-én távozott az élők sorából. Végakaratának
megfelelően Siófokon temették el. E város utcát
nevezett el róla. 1998-ban, az elődök mulasztását pótolva és jóvátéve Siófok város posztumusz díszpolgár címmel tüntette ki.
Mi felsőzsolcaiak nem feledjük munkásságát, és büszkén emlékezünk nevére!
Fehér Katalin
könyvtárvezető

A Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola
2015. december 16-án,
szerdán
17 órai kezdettel rendezi meg

KARÁCSONYI
KONCERT-jét,
melyre szeretettel várjuk
ÖNT és KEDVES CSALÁDJÁT
a felsőzsolcai
Rendezvények Házába.
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Az óvodai KRESZ-pálya fejlesztéséért báloztak
A felsőzsolcai Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és Bölcsőde
jótékonysági bált szervezett a Pokol Csárda különtermében. Az estet
a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola diákokból és tanáraikból álló kamarazenekara nyitotta meg.
Műsoruk után a Zsolca Táncegyüttes kalotaszegi táncot adott elő.
Az asztalok és székek roskadoztak a ﬁnom sütemények és
tombola ajándékok alatt, sok
felajánlás érkezett és persze
sok tombolajegy is fogyott az
este folyamán. A jótékonysági
bálon befolyt összeget az óvodai KRESZ-pálya fejlesztésére,
bővítésére fordítják majd.
A bál jó hangulatban telt, az estén a kötetlen beszélgetésé, a kikapcsolódásé volt a főszerep.

Apáikat, nagyapáikat ünnepelték
az ovisok

Nagy várakozással készültek az óvónénik, a
gyerekek és persze az édesapák, nagypapák is a
Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai tagintézményében.
Várták, hogy eljöjjön az ő idejük,
az apák napi program. Ez már
több éves hagyomány az óvodában. Énekkel, verssel köszöntötték
a meghatódott édesapákat, nagypapákat. A gyerekek műsora után
közös barkácsolás következett és
az édesapák bár alig fértek a kis

asztalokhoz lelkesen faragták a termésdíszeket
ölükben a csemetékkel. A mindennapi feladatokkal, elfoglaltságokkal teli világban a szülőknek egyre kevesebb idejük marad a gyermekük-

kel való közös játékra, gondtalan együttlétre.
Ezért is szerveznek minden évben legalább egy
ilyen közös délutánt az édesapákkal lehetőséget
adva az együttjátszásra, közös élményszerzésre.

FELHÍVÁS
Felsőzsolca Város Önkormányzata ismét él azzal a lehetőséggel,
hogy igazgatási szünetet rendel el a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünettel kapcsolatban 2012. márciusában jelent
meg az a kormányrendelet, amely ajánlást fogalmaz meg, hogy a köztisztviselőket foglalkoztató szervek, hivatalok éljenek az igazgatási szünet
elrendelésének lehetőségével. Ennek megfelelően a város Képviselő-testülete a 2015. januári ülésén döntött úgy, hogy a 2015. december 21-től
2016. január 3-ig terjedő időszakban téli igazgatási szünetet rendel el.
Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban csak telefonos ügyelet működik.
Rendkívüli és azonnali ügyek (haláleset anyakönyvezése) intézésére
telefonügyeletet tartunk munkanapokon 800–1200 óra között az alábbi
számokon:
2015. december 21–23-án 30/456-9949
2015. december 28–31-én 20/430-4275
A hivatalban dolgozó köztisztviselőknek, ügykezelőknek, valamint
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknak 15 nap
szabadságot ki kell venniük az éves szabadságkeretük terhére, ebből a
Képviselő-testület döntése alapján a fent megjelölt időpontban 7 nap
szabadság kerül kiadásra.
Ezen intézkedéssel kapcsolatban kérem a lakosság türelmét, és bízom
abban, hogy közösen megoldható a zökkenőmentes ünnepi ügyfélforgalom fogadása és kiszolgálása.
dr. Rónai István
jegyzőhelyettes
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Egy nap a TV-ben
Elérkezett a várva várt őszi szünet, amit
már mindannyian nagyon vártunk. Nekünk, mint média szakkörösöknek különösen nagy nap volt október 29-e, amikor
is izgatottan gyülekeztünk az iskola kapujában Marcsi nénivel, Csabi bácsival és
még tizenhárom pajtásommal. Kisbusszal
indultunk Budapestre, az MTVA épületéhez. Tudtuk, hogy hosszú út vár ránk, de
mégis boldogok voltunk, mert tudtuk, hogy
egy olyan helyre léphetünk be, amit nem
mindenki tud meglátogatni. Tíz óra után
érkeztünk meg a televízió épületéhez, ahol
már szeretettel vártak. Gyors eligazítást
kaptunk, a néni elmesélte a magyar rádiózás, televíziózás történetét, megnéztük,
hogy milyen kamerákat használtak régen. Körbejártuk a 2-es stúdiót, ahol az
M4 sportcsatorna műsorai készülnek.
György-Horváth Zsuzsa néni, Csabi bácsi
régi ismerőse várt ott minket és elmesélte, milyen a kamerák előtt állni, milyen a
bemondók élete. Bevitt minket a sminkszobába, bekukkantottunk a déli harangszó előtt az M1 irányító központjába is. A
stúdióban kipróbálhattuk magunkat mint
híradó műsorvezetők és időjárás jelentők.
Láttuk a jelmeztárat és le vagyunk fényképezve a TV Macival és Süsüvel is. Hamar
eltelt a kirándulás, ami felejthetetlen élmény volt. Szeretném,
ha többször is sikerülne
ilyen helyekre eljutni és
belesni a média kuliszszatitkaiba.
Mátyus Luca 4/a

„Helyi értékeink”
címmel rendez kiállítást
a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár.
Várunk hímzés, faragás, horgolás,
festés, gobelin, gyöngyfűzés,
ékszerkészítés, varrás, patchwork
és egyéb kézműves technikával készült
sajátkezű alkotásokat.
Kérjük, hogy a névvel, címmel ellátott,
kiállításra alkalmas pályamunkákat
2016. január 13-ig juttassák el a
Bárczay-kastélyba.
A kiállítás megnyitója
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett városi ünnepségen lesz.
INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
a 46/584-313-as telefonszámon.
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Zsolcai gólfesztivál a szezonzárón
Véget ért az őszi szezon a labdarúgóknál, az FVSC ezüstérmes pozícióban várhatja a márciusi, tavaszi folytatást.
Utolsó öt mérkőzésén hullámvasúton
érezhették magukat a ﬁúk, hiszen két győzelem közé beékelődött három vereség.
A tizedik fordulóban a Bőcs csapata volt
az ellenfél, és egy küzdelmes, harcos mérkőzésen Lengyel Martin bombagóljával
1-0-s hazai győzelem született. Ugyanilyen
eredmény született egy héttel később Sajóbábonyban is, a különbség annyi, hogy ez
akkor vereséget jelentett a jó erőkből álló
hazaiak ellen.
A tizenharmadik körben a szomszédvár,
Onga elleni rangadóra került sor, az óriási
ködben rendezett találkozó végeredménye
azonban nem okozott örömet. Két vendég
gólra csupán Bodnár Dávid tudott válaszolni, pedig zsolcai részről megvolt az akarás,
a helyzetkihasználás azonban csapnivalóra
sikerült.
Az utolsó idegenbeli mérkőzését Mádon vívta meg a csapat, és sajnálatos 1-0
arányú vereséget szenvedett a hegyaljaiak
otthonában.
A szezonzáró után azonban elmondható,
igaz a mondás: „Minden jó, ha jó a vége”. Az
újonc Tokaj elleni mérkőzésen igazi gólfesztivált láthattak a nézők, hiszen már a
félidőben fél tucatnál jártak a ﬁúk. A végén
kicsit kiengedett a csapat, de így is 7-2-es
sikerrel búcsúztak a 2015-ös esztendőtől.
A gólokon Boczki Attila (2), Kiss Zsolt (2),

Bodnár Dávid, Varga Kristóf és Németh
Gábor osztoztak.
Az FVSC tizenöt mérkőzés után a megyei
I. osztály második helyén várja a tavaszi
folytatást, tizenegy győzelem mellett négy
vereséget szenvedve. A gólarány 52 lőtt és
19 kapott gól, a megszerzett pontok száma
33, ez hattal kevesebb, mint a listavezető
Edelényé. A házi gólkirály Halász Bálint lett
15 góllal, őt követi Dávid Ferenc 7, illetve
Halder Péter 6 góllal. Utánpótlás csapataink
közül az U19-esek az ötödik, U16-osok a tizedik, míg az U14-esek a harmadik helyről
várják a tavaszi folytatást.
Gratulálunk minden csapatnak az elért
eredményekhez, valamint a csapatok edzőinek kitartó és eredményes munkájához.
Hajrá Zsolca!
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)
(1-2)
(1-0)
(7-2)
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FENYŐ VÁSÁR
A
LAKOS FEENYVESBEN
Telepünkön
lúc, ezüstfenyő, nordmann,
szürke lúc és szerb lúc kapható,
a fél méterestől az 5-6 méteresig.
Ha valaki nem szívesen
vállalkozik a csemetekerti sétára
a karácsonyfa kiválasztására,
700 m2-es épületünkben
is válogathat a napi vágású
fák közül.
DECEMBER 1TŐL
MEGJELÖLHETŐ,
DECEMBER 23IG
ELVIHETŐ.
Idén a gyerekeket is várjuk
a szüleikkel, mivel a Mikulás
is jelen lesz december
első két hétvégéjén.
LAKOS FENYVES
Arnót, Petőfi u. 2.
Tel.: 30/514-8651

Keressen
minket a Facebook-on!
(Lakos Fenyves, Arnót)
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