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A FelsőzsolcaiA Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató KözpontSzociális Szolgáltató Központ

szeretettel meghívjaszeretettel meghívja
a településen élő időseketa településen élő időseket

2019. december 16-án (hétfőn)2019. december 16-án (hétfőn)
15 órától15 órától

a Rendezvények Házában tartandóa Rendezvények Házában tartandó
Idősek Karácsonyi Ünnepségére.

Meghívó

közmeghallgatásra
Felsőzsolca Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
2019. december 4-én 17 órakor tartja

KÖZMEGHALLGATÁSÁT,
melyre tisztelettel meghívom.

AZ ÜLÉS HELYE:
RENDEZVÉNYEK HÁZA.

Szarka Tamás
polgármester

MMárton-napárton-nap
az óvodábanaz óvodában

Képes összeállítás a . oldalon
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PRIMA DÍJPRIMA DÍJ
20192019

A Miskolc Dixieland Band, Gecse Attila 
lelkész és a Zemplén Táncegyüttes vehetett át 
Prima Díjat, Közönségdíjban pedig a Miskolc 
Steelers részesült a Miskolci Nemzeti Szín-
házban, a hagyományos Prima Gálán.

Többen is kötődnek a kitüntetettek kö-
zül Zsolcához, hiszen a Miskolc Dixieland
Bandban játszik Balla Miklós (a Csomasz 
Tóth Kálmán AMI Felsőzsolcai Tagiskolá-
jának igazgatója) és Orosz Gábor. A Miskolc 
Steelers elnöke, Páll Sándor is gyakori ven-
dége városunknak, hiszen az amerikai foci 
sportegyesületet éveken át Nádi Gyulával
közösen vezették.

Szívből gratulálunk minden díjazottnak!

Tisztelt Felsőzsolcai Lakosság!

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete karácsonyi adomány-
gyűjtést hirdet a lakosság körében. Várjuk a lakosság felajánlá-
sait december 12-ig az alábbi használt cikkek körében:

Az adománygyűjtés alapkoncepciója az, hogy a lakos-
ságnál felgyülemlett olyan tárgy, elsősorban ruha és játék, 
amelyre már nincs szükség, de még használható és megkí-
mélt állapotú, ne a szemetesben végezze, hanem olyan csalá-
dokhoz kerüljön, ahol arra nagy szükség van. Ezzel az akci-
óval egyrészt segítjük a városban élő rászorulókat, másrészt 
alternatívát nyújtunk azoknak, akik nem tudnak mit kezde-
ni használt dolgaikkal, de nem is szeretnék azokat kidobni. 

Kérjük a leendő adományozókat, hogy a ruhaneműt 
gyermekek esetében életkorra (két év intervallummal) és 
nemre, felnőttek esetében nemre és méretre (pl. 38-40-es 
méret, stb) szétválogatva, csomagolva, felcímkézve, tiszta 
állapotban juttassák majd el. Ezzel nagy mértékben segít-
hetik a gyűjtést és szétosztást. 

GYŰJTÉSI PONTOK ÉS IDŐPONTOK:
  Családgondozó központ – Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz. - 

minden hétköznap 7- 15,30 percig

  Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda – Felsőzsolca, 
Park u. 3. – minden hétköznap délután 15,30-16,30-ig

  Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda – Felsőzsolca, Szent 
István u. 43. – minden hétköznap délután 15,30-16,30-ig

  Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola – Felső-
zsolca, Sport u. 1. – minden hétköznap délután 7,30-16-ig

  Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola – 
Felsőzsolca, Szent István u. 2. – minden hétköznap dél-
után 16-19-ig

Kapcsolattartó:
 Széchenyi Sándorné önkormányzati képviselő - 
+36305770465
 Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő - 
+36302090103
 Bízunk az akció sikerében, mely hagyományt teremthet 

városunkban. 
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete

Karácsonyi adománygyűjtési akció
Felsőzsolcán

  gyermek-és felnőtt használt, de még jó állapotú
ruházat

 használt, de még jó állapotú gyermekjátékok
 használt könyvek.
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Idén is megrendezésre került óvodánk-
ban a Márton-nap. Az ünnepségünk már 
reggel kezdetét vette, az érkező gyereke-
ket és szülőket libás dalok és mondókák fo-
gadták. Készültek a „libás” alkotások, lám-
pások, a csoportokban izgalmas játékok, 
tevékenységek várták a gyerekeket. A jó 
hangulatunkat libazsíros kenyér falatkák-
kal tetőztük. Mindeközben megismerhet-
tük Szent Márton legendáját és ismét egy 
élménnyel teli napot zárhatott a Felsőzsol-
cai Napközi Otthonos Óvoda közössége.

    ÓÓvodai Márton-napvodai Márton-nap
libás dalokkal és libazsíros kenyérrellibás dalokkal és libazsíros kenyérrel



K Ö Z É L E T

Szolyva a Latorca bal partján, Munkácstól 30 km-re, Felsőzsol-
cától 216 km-re fekszik. Szomorú nevezetessége, hogy 1944-ben itt 
volt a hirhedt 0036-os parancsra „málenykij robotra” elhurcoltak 
egyik gyűjtőtábora. Sokan már itt életüket vesztették, több mint 
tízezer fogoly fekszik jeltelen tömegsírban a város határában. A 
létszámveszteséget összefogdosott civilekkel pótolták és indították 
aztán tovább a foglyokat Dombaszkba, a Donyeck-medence  bá-
nyáiba, vagy mezőgazdasági munkákra a nagy Szovjetunió felé. A 
fogságból csak évek múltán és csak kevesen térhettek haza, ők is 
testileg és lelkileg egy életre megnyomorítva.

Az áldozatok tiszteletére és a borzalmas idők mementójaként 
ma emlékpark van Szolyván a  haláltábor helyén. Itt minden év-
ben, Erzsébet napjához közelebb eső hétvégén  megemlékezést 
tartanak történészek, politikai és egyházi vezetők, túlélő hozzá-
tartozók, együttérző.  

Felsőzsolcáról a Megbékélésért Polgári Szövetség szervezésében 
32 fős csoport indult Szolyvá-
ra az idén, hogy kegyelettel  és 
tisztelettel adózzon az elhur-
coltak emlékének. A Szövetség 
munkájának eredményeképpen 
több riport, könyv készült el, és 
februárban várható egy fi lmbe-
mutató is, mely  jelentős részben 
az elnökség – Fehér Tibor, Fehér 
Attila és Suskó Margit munkájá-
nak eredménye, melyet nagy ér-
deklődéssel várjuk.

Bár a megemlékezés volt 
utazásunk fő célja, a szövetség 
mindig szervez mellé kiegészítő 
programot. Megnéztük Ungvá-
ron a görög katolikus székesegy-
házat és  püspöki palotát. Szabó 
Konstantin atya fogadott minket, beszélt a görögkatolikus egyház 
kárpátaljai történetéről, a rendszerváltozás előtti működéséről, an-
nak áldozatairól.

Felkerestük Beregszentmiklós nevezetességét, a XV. sz. elején 
épült várkastélyt. Bár az épület korán és történetén a történészek 
még vitatkoznak, ez nem zavart minket abban, hogy megcsodál-
juk  a zömök, masszív várkastélyt kívülről-belülről. Ritkán láthatott 
békességes időket, erről árulkodnak az eresz alatti lőrések, a rej-
tett folyosók, a néhol egy méternél is vastagabb falak. A Rákócziak 
tulajdonában volt a XVII. sz. közepétől egészen a szabadságharc 
bukásáig. 2001-től Bartos József festőművész és felesége bérbe vette 
49 évre. Céljuk, hogy megmentsék, felújítsák az épületet, hogy újra 
élet költözzön a történelmi falak közé és a hozzá tartozó parkba. 
Mecénásokat keresnek, művészeti alkotótábort, kulturális rendez-
vényeket szerveznek. Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg az 
Ezüst Tátos Középkori Kultúra Fesztivált, nemzetközi résztvevők-
kel.(Debrecenből is hívtak már csoportot)

A természeti értékek, szépségek sem maradtak ki a látnivalók 
közül. Kárpátalja legszebb vízeséseként tartják számon a Sipot 
vízesést.  A Borzsa-havasokban, az Ökörmezői járásban, Fülöpfal-
vától (Pilipec) 6 km-re találhatunk rá. 14 m magasból zúdul le a 

kristálytiszta víz, és tovább sza-
lad mint Plosanka patak. Aztán 
egyesülve még néhány patakkal, 
folyóvá nőve érik el Husztnál a 
Tiszát.

A vízesés  kedvelt idegenfor-
galmi célpont, évente egyszer 
egy fesztivált is rendeznek itt, 
csoportok érkeznek rendszere-
sen hogy felüdülést leljenek a 
festői természeti környezetben.

Kit így,  kit úgy, de minden-
kit mélyen megérintett ez az 
utazás. Nem azért mentünk 
oda, immár nyolcadik alka-
lommal, hogy fölszaggassunk 
gyógyultnak látszó sebeket. 
Nem is azért, hogy gyűlöletet 
tápláljunk elmúlt idők bűnösei 

iránt. A lelkek itt ilyenkor le-
tesznek egy darabot a terhükből.
Erőt ad a közös emlékezés, az 
egyéni és közösségi, nemzeti 
veszteségek földolgozása. Talán 
ezáltal alakul ki egy nemzet tör-
ténelmi emlékezete. Köszönet 
ezért a kutatóknak, akik a tör-
ténelmi hitelességért adatokat 
gyűjtenek és elénk tárják. Kö-
szönet a szervezőknek, hogy van 
hely, ahová együtt mehetünk el. 
Köszönet azoknak is, akik fon-
tosnak tartották, hogy részt ve-
gyenek ezen a zarándoklaton.  

Felsőzsolca elsőként emelt 
emléket az elhurcoltakért a Ke-

gyeleti Parkban.  Ennél az emlékműnél november 29-én 12.00 óra-
kor tartunk megemlékezést.

 
(A helyekről és eseményekről további információt kaphatunk 

az internetről: Szolyvai_Emlékpark Wikipédia, a KárpátUtazó.hu, 
Csámborgó.hu oldakon)

Kun Attiláné

„..a múltat be kell vallani”
ZARÁNDOKLAT KÁRPÁTALJÁRA
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2018-ban több, mint egy éve indítottam 
el a FELSŐZSOLCAI BABUSGATÓ BA-
BA-MAMA KLUBOT, amelynek az 1 éves 
születésnapját ünnepeltük.  A klub létreho-
zásának összetett a célja, amely jóval az elin-
dítása előtt szakmailag fel lett építve. Az ol-
vasás megszerettetését nem lehet elég korán 
kezdeni, így a lehető legkorábban érdemes 
a gyermekekkel megismertetni a könyvek 
világát. Fontos célom volt a gyermekek fej-
lesztése és a hagyományápolás. A foglalko-
zásokon népi ölbeli játékokkal, cirógatókkal, 
mondókákkal, népdalokkal ismerkednek 
meg a szülők és a gyerekek, amit hangszeres 
kísérettel játszunk.  A közös mondókázás és 
éneklés a beszédértést, beszédfejlődést, rit-
musérzéket, memóriát, fi gyelmet, mozgásko-
ordinációt fejlesztik játékosan. A legkisebbek 
első irodalmi élményeiket a mondókákból 
merítik, hallgatásuknak számos pozitív ha-
tása van a gyermekek fejlődésére. Minden 
mondóka egyben egy-egy nyelvi játék is, 
amely lehetőséget teremt a közös együttlétre. 
Szoros érzelmi kapcsolatot alakít ki a szülő 
és a gyerek között. Másik célja, hogy lehető-
séget biztosítsak a családok részére hasznos, 
kulturált együttlétekhez. A könyvtár több 
mint könyvkölcsönző hely, egy közösségi 

tér, közösségi hely. Kul-
turális fejlesztő szereppel 
hozzájárul a közösség-
építéshez, közösségépítő 
tevékenységével növeli 
a társadalmi kohéziót. 
A közösségépítés közös 
élményekkel valósulhat 
meg, az emberi kapcsola-
tok ápolásával, közösségi 
léthez szükséges készsé-
gek, kompetenciák fejlesz-
tésével. A foglalkozásokon 
együtt töltött idő egyben 
felkészülés a bölcsődei, 
óvodai társas kapcsolatok 
kialakítására is.

A rendezvény keretén belül egy régi hagyo-
mányt felelevenítve, amikor még a babákat 
bölcsőben ringatták a Felsőzsolcai Babusga-
tó Baba-Mama Klub vezetőjeként indítottuk 
útjára FELSŐZSOLCA ELSŐ VÁNDOR-
BÖLCSŐJÉT, amit szponzorok által vásárol-
tunk meg. Köszönjük a támogatást az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesületnek, a Felsőzsolcai 
Nyugdíjas Klubnak, a Zsolca Kulturális Egye-
sületnek, Szarka Tamás Polgármester Úrnak, 
Széchenyi Sándorné Képviselő Asszonynak, 
Széchenyi Sándornak, Dr. Farkas Evelinnek, 
Farkas Miklósnak és Kurmai Gábornak. A to-
vábbi bölcsők elindításához várjuk a támoga-
tásokat. Sok boldogságot és egészséget kívá-
nunk Berdárné Serdült Szilviának és Berdár 
Tamásnak a vándorbölcső tulajdonosának 
érkezéséhez. A Három Királyfi , Három Ki-
rálylány Mozgalom képviselője Gesztes Oly-
mpia ez alkalomból a család részére átadta 
a babaváró babazászlót, amit a házra tűznek 
ki olyankor, amikor gyermek születik, ezzel 
is jelezve, hogy egy új családtag érkezett. A 
bölcsők minden családnál pár hónapot fog-

nak tölteni, amíg az a kisbabának kényelmes, 
majd tovább adjuk egy másik családnak, aho-
va épp újszülött érkezik. A bölcsők vándorlá-
sa a kapcsolatok erősítésének és a közösségte-
remtésnek is az eszközei. 

A Három Királyfi , Három Királylány Moz-
galomtól a Felsőzsolcai Közművelődési Inté-
zet és Városi Könyvtár KÖNYVTÁRA meg-
kapta a CSALÁDBARÁT HELY címet. 

Köszönjük a Csodamalom Bábszínház-
nak a szívet melengető csecsemőszínházi 
előadást. 

Ezen a napon nyitottuk meg Farkas Miklós,  
amatőr fotós kiállítását, amely a Felsőzsolcai 
Babusgató Baba-Mama Klub mindennapjait 
mutatja be, a foglalkozások hangulatát idézi 
fel és a rácsodálkozó, önfeledt boldog gyer-
mekeket tárja elénk.

 Szeretettel várjuk azokat a nyitott, közös-
séget kereső édesanyákat, édesapákat és ba-
báikat, kisgyermekeiket, akik szívesen csatla-
koznának aktív, befogadó csapatunkhoz.

Farkas Tünde
könyvtárvezető 

„Merj álmodni, mert az álmok álmodói 
meglátják a holnapot.

Merj kívánni, mert a kívánság a remény 
forrása, s a remény éltet bennünket.

Merj nyúlni olyan dolgokért, amit
senki más nem lát.

Higgy a szívedben és saját jóságodban, 
mert ha így teszel...

Mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában,

mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy

önmagadban, mert odabenn
a lelkedben rejtőzik 

A Csoda, a Remény, a Szeretet
és a Holnap Álmai.”

(Ron Cristian)
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Kóstolóval egybekötött könyvbemu-
tatóján a kovászos kenyérsütés fortélyait 
osztotta meg az érdeklődőkkel Szepesi 
Zsóka a Bárczay-kastélyban november 
14-én.

A szépszámú hallgatóság között voltak 
többen, akiket már beszippantott a házi 
kenyérsütés jó szagú, varázslatos világa, s 
voltak, akik még csak dédelgetik maguk-
ban a gondolatot, hogy nekifognak ennek 
a lélekemelő, de első hallásra kissé bonyo-
lultnak tűnő munkának. Ez utóbbiak közé 
tartozom magam is. Tervezem a megfele-
lő alkalmat, amikor nekikezdek, s addig 
morzsánként gyűjtögetem a tudnivalókat. 
A morzsa is kenyér – tartja a mondás –, 

tehát nem lebecsülendő. Készü-
lök hát, hogy kineveljem a saját 
(anya)kovászomat, dagasszak, 
hajtogassak, formázzak, mintáz-
zak, süssek…, mert ugye, ki minő 
kovászt tesz, olyan kenyeret eszik.

Az otthon sütött kenyér igazi 
kézműves alkotás, maga a csoda – 
vallja Szepesi Zsóka, s vele együtt 
mindazok, akiket megérintett a 
kovász illata, a kezük alatt formá-
lódó kenyér látványa. Mindezen 
túl a kovászolás szenvedélye kö-
zösséget épít, szemléletet formál, 

hirdeti az egészségtudatos táplálkozás 
szükségességét, felhívja a fi gyelmet a ha-
zai, jó minőségű alapanyagokra. Örömmel 

vettem, hogy a téma iránt nemcsak nők, 
hanem férfi ak is érdeklődtek, s nemcsak 
a gyakorlott háziasszonyok sütnek (vagy 
fognak sütni) otthon kenyeret, hanem a 
fi atalok is. A hagyományteremtő talál-
kozásnak ez volt a célja: felkelteni az ér-
deklődést, kedvet csinálni az alkotáshoz, 
hasznos, gyakorlati tanácsokat adni, in-
formációt megosztani.

Ezúton is köszönetet mondok Juhász 
Lászlóné Ilinek, aki hatékonyan közre-
működött, hogy Szepesi Zsóka kovászos 
kenyérsütési fortélyait megismerjük, s 
aki lendületével, a konyhaművészet iránti 
szenvedélyével negyed évszázaddal(!) ez-
előtt engem is megfertőzött. A bemutatón 
az általa készített fi nomságokat is kóstol-
hattuk.

Erzsébet napon Szepesi Zsóka meghí-
vott vendége volt a Duna Tv Család-barát 
című műsorának, mely az alábbi linken 
(https://mediaklikk.hu/csaladbarat) visz-
szanézhető.

Mezei Marianna

KOVÁSZOLNI JÓ
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Sajtóközlemény

Megkezdődött a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése

Miskolc, Onga, valamint Alsózsolca irányába” című projekt

2019/10/31

 

A projekt keretében olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő köz-
lekedésfejlesztési intézkedés valósul meg, amely azzal, hogy növekszik a kerékpárral köz-
lekedők aránya, hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, és ezáltal az éghajlat-
változás mérsékléséhez, valamint az élhető városi és települési környezet kialakulásához.

A tervezett beruházás elsősorban a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érde-
kében tesz intézkedéseket. 
A projekt keretében 4 kerékpárút-szakasz kerül megépítésre, részben felújításra. Megvaló-
sul Felsőzsolca több településrészéhez kapcsolódó közlekedési úthálózatának kerékpáros-
baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével (3 szomszédos 
település felé vezető úthálózaton: Miskolc, Alsózsolca és Onga felé), Felsőzsolca település-
központ és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között kerékpáros útvonal 
épül (az Onga és Alsózsolca felé eső útvonalak esetében).
A kerékpárút mentén 5 különböző helyszínen kerékpártároló/kerékpárdepó kerül elhelye-
zésre, amely 10-10 kerékpárhelyet biztosít. 

A fejlesztés eredményeként kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4,465 km

A pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012
A megítélt támogatás: 288,39 millió forint.
Várható fi zikai befejezés: 2020. szeptember 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

További információ kérhető:

Habzsánszky Norbert, projektmenedzser
habzsanszky.norbert@emreg.hu

Felsőzsolca Város Önkormányzata 288,39 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást 
nyert a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint 
Alsózsolca irányába” című és TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számú projekt 
megvalósításához.

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!
Több lakossági jelzés érkezett, hogy a havonta megjelenő Zsolcai Hírmondó 
késve vagy egyáltalán nem érkezik meg a Lakossághoz. A probléma mielőb-
bi kezelése végett a vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu e-mail címen név és cím 
megadása mellett jelezni szíveskedjenek, ha nem kapták meg az újságot.
Felsőzsolca, 2019. november 14.

Szarka Tamás s. k.
polgármester

Az alpolgármesterek
minden hónap utolsó szerdáján

17:00-18:00 óra között
TARTANAK FOGADÓÓRÁT

a Felsőzsolcai
Polgármesteri Hivatalban.

Alpolgármesterek
fogadóórái
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 A Zsolcai Hímondó hasábjain mindig 
örömmel adunk hírt tehetséges zsol-
cai fi atalok sikereiről. Farkas Fanni je-
lenleg a Debreceni Egyetem pénzügy- 
számvitel alapszakos, harmadéves hall-
gatója. Csoporttársnőjével a Debreceni 
Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank 
közös ötletpályázatán indultak „Zöld 
növekedés - fejlődés kisebb ökológiai 
lábnyom mellett” témakörben. 

– Pályamunkánk a „Zöldebb jelen és jövő 
a társadalom három szintjén” címet viseli, 
mellyel végül első helyezést értünk el. Dol-
gozatunk az individuum, a vállalatok és az 
állam, valamint az Erópai Unió szintjein 
vizsgálja a környezetvédelem, kiváltképp a 
hulladékkezelés lehetőségeit, jövőjét – me-
sélte Fanni a Zsolcai Hírmondónak. Ötlet-
pályázat lévén kidolgoztunk egy saját öt-
letet is, melyben egy telefonos applikáció 
segítségével kiválthatnánk a blokkok fi zikai 
előállítását, mely hosszú távon nem csak a 

környezetre lenne kímélő ha-
tással, de az emberek életét is 
megkönnyítené. 

– Gratulálunk, de hogyan to-
vább? Mik a terveid, mi leszel ha 
nagy leszel? 

– Terveim szerint 2020 őszén 
Erasmus programmal külföldön 
szeretnék tanulni angol nyelven, 
vélhetően Németországban, 
vagy valamelyik skandináv or-
szágban. Az utána következő 
gyakorlati félévemet egy multi-
nacionális vállalatnál szeretném 
eltölteni Debrecenben vagy Bu-
dapesten. Mindezek után elkép-
zelhető, hogy duális képzésen 
folytatom tovább számvitel vagy 
vállalkozásfejlesztés mestersza-
kon, ez még a jövő zenéje.

Farkas Fanni: Ötletek a fenntartható Ötletek a fenntartható 

fejlődésértfejlődésért

Egészségnevelési hét
a Kazinczy Ferenc Református 

Általános Iskolában
2019. november 11-15 

közötti hetünk az egész-
ségnevelés jegyében 
zajlott. Hétfő reggel a 
szülők készítettek egész-
séges enni és innivalókat 
a gyerekeknek. A föld-
szinti aulában jármű-
kiállítás nyílt a zöldsé-
gekből, gyümölcsökből 
faragott hajókból, vonatokból, autókból, tökhintókból, léghajók-
ból. Az osztályok egymással versenyezve mindennap különböző 
feladatokat, rejtvényeket oldottak meg, gyógynövény ismertetőt 
készítettek. Diákjaink egészségnevelési vetélkedőn mérték össze 
tudásukat. A heti programokat Pohl Balázs doktor úr egészséges 
táplálkozásról tartott előadása színesítette. Megrendezésre került 
a már hagyományos sorverseny is, a csapatokban leendő első osz-

tályosok és egy-egy lelkes 
szülő is helyett kapott. A 
tanórai beszélgetésekbe, 
feladatokba beleszőttük 
a testi-lelki egészségünk 
megőrzéséhez szükséges 
ismereteket, így egy tar-
talmas hetet tudhatunk 
magunk mögött.
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Négy utolsó meccs hazai mérlege:
húsz gól az ellenfél hálójába

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

  1.  2019.08.14.  17.00   Felsőzsolca – Cigánd 1-2
  2.  2019.08.17.  17.00   Edelény – Felsőzsolca 0-3
  3.  2019.08.25.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkeresztes 2-4
  4.  2019.08.31.  17.00   Sajóbábony – Felsőzsolca 3-2
  5.  2019.09.08.  16.30   Felsőzsolca – Encs 9-0
  6.  2019.09.14.  16.30   Gesztely – Felsőzsolca 2-1
  7.  2019.09.22.  16.00   Felsőzsolca – Mád 2-2
  8.  2019.09.28.  16.00   Bánhorvá   KBSC– Felsőzsolca 2-1
  9.  2019.10.06.  15.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd 0-2
10.  2019.10.12.  15.00   Bőcs – Felsőzsolca 3-3
11.  2019.10.20.  14.30   Felsőzsolca – Gönc 6-1
12.  2019.10.26.  14.30   Hidasnéme   – Felsőzsolca 4-3
13.  2019.11.03.  13.00   Felsőzsolca – Nyékládháza 5-0
14.  2019.11.10.  13.00   Felsőzsolca – MVSC Miskolc 6-4
15.  2019.11.16.  13.00   Bogács – Felsőzsolca 1-5
16.  2019.11.23.  13.00   Cigánd – Felsőzsolca 

 Négy gólzáporos mérkőzésen három 
győzelemmel búcsúzott az őszi sze-
zontól a Felsőzsolca labdarúgó csa-
pata, azonban a 2019. évi fi nálé még 
hátravan. Az előrehozott első tavaszi 
találkozón, Cigándon ér majd véget  az 
idei kalandos év.

A tizenkettedik fordulóban a rutinos, 
NB I.-ben is szerepelő játékosokkal te-
letűzdelt Hidasnémeti vendége volt a 
csapat. A találkozót két részre lehet bon-
tani: az első hatvan perc után a hazaiak 
tökéletesen kontrollálták az eseményeket, 
és 4-0 arányban vezettek is. Ekkor azon-
ban felébredtek a mieink és Lippai Gergő
kettő, valamint Molnár Dávid egy góljá-
val szorossá tették a véghajrát. Az egyen-
lítésre már nem maradt idő, hiszen a csa-
pat harmadik gólja a 98.-ik (!!) percben 
esett büntetőből. A maratoni hosszúsá-
gú mérkőzésnek sajnálatos oka van, hi-
szen a csapat egyik játékosa, Mikolka 
Márk egy szerencsétlen esés után súlyos 
sérülést, kulcscsonttörést szenvedett.
Mielőbbi gyógyulást és tökéletes felépü-
lést kívánunk!

Egy héttel később az újonc Nyékládhá-
za látogatott hozzánk, és olyan mérkőzést 
láthattak a hazai szimpatizánsok, amelyik 
tökéletesen sikerült. Az ellenfélnek esé-
lye sem volt, szép támadások, sok gól és a 
Zsolcai háló is érintetlen maradt. A mér-
kőzés hőse egyértelműen Kovács Szilárd 
volt, aki nem mindennapi teljesítményt 
mutatott ezen a vasárnap délutánon a 
góljaival. Azt is írhatnánk: Kovács Szilárd 
– Nyékládháza 5-0. A történelem ismét-
li önmagát, tartja a mondás, ez pedig jól 
látható volt az MVSC elleni utolsó hazai 
találkozón.

A Hidasnémetiben lejátszódó forgató-
könyv most fordítva zajlott le, hiszen a mi-
eink ötven perc alatt ötgólos előnyre tettek 
szert, majd a Vasút a hajrára 5-3-ra szépített. 
A végjátékban még 1-1 gól esett, így alakult 
ki a 6-4-es végeredmény. Gólszerzők: Ko-
vács Szilárd (2), Lippai Gergő, Molnár Dá-
vid, Szárnya Zsolt, Tirk Dániel. A tizenötö-
dik utolsó őszi (ne felejtsük, egy előrehozott 
tavaszi kör még hátravan) fellépés a táblázat 
utolsó helyén szerénykedő Bogács ottho-
nában várt a csapatra. Az erőviszonyoknak 

megfelelően sima Zsolcai siker született, sőt 
külön érdekesség hogy a gólszerzők szemé-
lye sem változott az egy héttel korábbihoz 
képest, csupán annyiban hogy a góllövő 
listát vezető Kovács Szilárd most „csak” 
egyszer volt eredményes. A Felsőzsolca a 
sorozatban elért három győzelemmel a ta-
bella hetedik helyére lépett előre, szerzett 
pontjainak száma huszonhárom. 

U17-es együttesünk három mérkőzést 
játszott utolsó megjelenésünk óta, a mér-
leg két győzelem és egy vereség. Időrend-
ben nézve a Salgótarján elleni 5-0-s ve-
reség után két fölényes hazai győzelem 
következett: a Kazincbarcika ellen 8-1 
(gólszerzők: Erős Tibor és Rencsicsovsz-
ki Bence 3-3, Hadházi Sándor Máté 2), az 
Eger ellen pedig 7-2 (gólszerzők: Orosz 
Zétény 4, Hajdu Bendegúz 2 és Nagy 
Krisztofer Márkó) lett a vége.

A csapat hat győzelem és öt vereség után 
az ötödik helyen áll csoportjában. Két év-
vel idősebb társaik hihetetlen menetelés-
ben vannak, hiszen mind a három meccsen 
győzedelmeskedtek. Salgótarjánban Hankó 
Tibor és Molnár Dávid góljaival 2-0 arány-
ban, a Kazincbarcika ellen 5-0 ( Molnár Dá-
vid 2, Bóna Gergő, Kocsa Gergő és Fülöp 
Gábor Milán góljaival), az egriek ellen pe-
dig 4-1 arányban ( gólszerző: Berta Kevin 
Gábor 2, Molnár Dávid, Proczner Kriszto-
fer Vilmos). Az U19-es csapat a tabellán ti-
zenegy mérkőzésen elért tíz győzelmével és 
egyetlen vereségével a második helyen áll.

Gratulálunk minden korosztály ered-
ményeihez, Hajrá Zsolca!  

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 nosztalgiáz-
hat, hiszen egészen az 1990-es évek 
közepéig visszamenőleg megtalálja 
a ZsolcaTV felvételeit. Igazi időuta-
zást ígér a ZsolcaTV YouTube csator-
náján való szörfözés. Iratkozzon fel a 
csatornára és akkor friss videóinkról 
email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV.  AZ INTERNETEN IS!

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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Lassan, de biztosan
jön az infl uenza járvány

Még nem késő beadatni a védőoltást!

A legtöbb beteg a 15-34 éves fi atal felnőtt közül ke-
rült ki, főleg Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében. Továbbra sincs infl uenza aktivitás a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókont-
roll Főosztályának legfrissebb tájékoztatója szerint. A 
fi gyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján 
végzett becslés szerint 2019. november 4-10. között az 
országban 3 550 fő fordult orvoshoz infl uenzaszerű tü-
netekkel. A betegek 16,0%-a 0-14 éves gyermek, 44,2%-a 
15-34 éves fi atal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoport-
jába tartozott a betegek 29,3%-a, 10,5%-a 60 éven felüliek 
közül került ki.

A Zsolcai Hírmondó Dr. Pohl Balázs házorvost kérdezte.
– Az infl uenzát vírus okozza, amely cseppfertőzéssel a le-

vegő útján terjed tüsszentéskor, köhögéskor, vagy fertőzött 
tárgyakkal való érintkezéskor! Az első tünetek – magas láz, 
hidegrázás, elesettség, levertség, izomfájdalmak, étvágyta-
lanság, erős torokfájás, fejfájás néhány nappal később meg-
jelenhet a száraz köhögés is. A magas láz 1-5 nap alatt meg-
szűnik. A tüneti kezelés hatásos módja az ágynyugalom, 
pihenés, bő folyadékfogyasztás, a lázcsillapítás (paraceta-
mol, aszpirin, ibuprofen) 38,5 fok felett! Kerülje a közössé-
get! Ha a tünetek nem enyhülnek, vagy súlyosabbá válnak, 
mindenképp forduljunk orvoshoz. Az antibiotikum infl u-
enzában teljesen fölösleges és káros! A megelőzés egyik 
módja az alapos kézmosás, gyakori szellőztetés, vitamindús 
táplálkozás és a rendszeres mozgás, infl uenza elleni védőol-
tás!Védőoltást még most érdemes kérnie kezelőorvosától! 
Egy kis torokkaparással, 1-2 napos torokfájással, hőemel-
kedéssel még nem érdemes orvoshoz rohanni!


