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ÉRSEKI LÁTOGATÁS
FELSŐZSOLCÁN
Dr. Ternyák Csaba egri érsek látogatásával, hálaadó szentmisén
ünnepelte november 7-én fennállásának öt éves jubileumát és az
iskola felújítását a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános
Iskola. A több mint 200 roma gyerek oktatását, nevelését végző
intézmény jó tanulmányi eredményeket tudott felmutatni az elmúlt években. A főpásztor hozzájuk is szólt prédikációjában és a
szeretet, a megbecsülés, a tanulás fontosságát hangsúlyozta.
(Képes beszámoló a . oldalon)

FELHÍVÁS
a 65. életévüket betöltött
felsőzsolcai
lakosok támogatására
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásban részesíti a 2017. november 1. napján felsőzsolcai
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokat, akik 2017. december 31-ig betöltik a 65. életévüket.

Új forgalmi rend
a zsolcai körforgalomban
(Cikk a . oldalon)

(RÉSZLETES TUDNIVALÓK A 8. OLDALON OLVASHATÓK)

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a Hősök terén álló karácsonyfához

adventi gyertyagyújtási műsorainkra,
melyekben az alábbi intézmények, szervezetek
működnek közre:
2017. december 3.
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda,
Szent István Katolikus Általános Iskola
II. VASÁRNAP: 2017. december 10.
Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda
III. VASÁRNAP: 2017. december 17.
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
IV. SZOMBAT: 2017. december 23.
Felsőzsolcai Férfi Népdalkör,
Rozmaring Népdalkör, Zsolca Táncegyüttes.
I. VASÁRNAP:

Minden gyertyagyújtás 16.00-kor kezdődik.

„A zene mindenkié”
E mottó jegyében rendezett a zenetudós, népzenekutató, zeneszerző Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából emlékestet a Zsolca Kulturális Egyesület a Humán Integra Alapítvány támogatásával a zsolcai, a Rendezvények Házában.
(Bvebben az . oldalon)

Nóták, operettdalok szóltak
Nagysikerű nóta és operett estet szervezett november
10-én a Rendezvények Házában az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesületen belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportja és a Magyar Nótások
Országos Szövetsége.
(A RENDEZVÉNYRŐL A 6. OLDALON ÍRUNK)
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Lakossági fórum a Soros-tervről
A Soros-tervről szóló Nemzeti Konzultáció minden eddiginél
húsbavágóbb kérdésekben kéri
a magyar emberek véleményét.
Csöbör Katalin és Hollik István
országgyűlési képviselők erről tartottak lakossági fórumot november 11-én a felsőzsolcai Bárczaykastélyban.

Hurrá, nyaral(t)unk!
A Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub minden évben szervez tagjai számára 3 napos
„mini nyaralást” elsősorban az ország különböző tájegységeire, látnivalóinak
megtekintésére.
Idén is sokan vártuk ezt a Gyulán és környékén eltöltött, változatos programokkal tarkított, élményekkel dús július eleji kirándulást, amit a klub vezetője,
Rohály Istvánné- Deli Mari szervezett a tagok ötletére támaszkodva,
velük egyeztetve.
Az idősek minden igényére ﬁgyelemmel levő (szállás komfortossága,
programok tartalma, a társas kapcsolatok segítése szobabeosztásnál, ülésrendnél, idegenvezető felkérése, ﬁzikai
terhelhetőség, stb.) előkészítő munka
– mint minden évben - , idén is emlékezetessé tette a kirándulást a részt
vevő 50 fő számára.
Már az első nap is tartalmas volt: Békéscsabán megtekintettük a Munkácsy
Mihály Múzeumot, ahol személyesen is találkoztunk a kiállító festőművésszel.
Gyulára érkezve a Park Hotel elegáns szobáiban hagyva csomagunkat mindjárt
a Várfürdőbe indultunk, ahol egy kis passzív pihenés, lubickolás után a szálloda
éttermében elfogyasztottuk a svédasztalos vacsoránkat. A napunk még tartogatott érdekességet: Lőkösházára buszoztunk, ahol megnéztük a gyönyörűen felújított Bréda kastélyt, sötétedés után pedig a kastély falára vetített 3 D-s vetítést.
Második napunk Gyula nevezetességeinek megismerésével telt, mely utunkon egy magával ragadó idegenvezetői tájékoztatással élvezhettünk a Vár, az
Almási kastély, az Erkel ház, a Ladics ház látnivalóit.
Harmadnap nem hagytuk ki a Gyulai Kolbász Múzeumot sem, ahol vásárlásra is volt lehetőség. Utunk utolsó programja volt a felújítás előtt álló, impozáns
méretű Wenckhein kastély Szabadkígyóson.
Csoportunk tagjai jókedvűen, összekovácsolódva értek haza, újabb fotókkal,
emlékekkel gyarapítva a nyugdíjas kirándulások sorát.
A Nyugdíjas Klub vezetősége nevében
V. K. K.

Éremért táncoltak
Prágában
A Zsolca Táncegyüttes november elején Prágában egy nemzetközi táncversenyen vett részt,
ahol kategóriájukban első helyezést értek el. A kiutazást és a versenyen való részvételt Felsőzsolca
Város Önkormányzata is támogatta.
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Dr. Ternyák Csaba egri érsek
látogatásával, hálaadó szentmisén ünnepelte november
7-én fennállásának öt éves
jubileumát és az iskola felújítását a Felsőzsolcai Szent
István Katolikus Általános
Iskola. A több mint 200 roma
gyerek oktatását, nevelését
végző intézmény jó tanulmányi eredményeket tudott felmutatni az elmúlt években.

Zsolcai Hírmondó
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Érseki látogatás Felsőzsolcán

A több mint 50 éves épületet a fenntartó egri főegyházmegye pályázati pénzből,
mintegy 126 millió forintos
költségvetéssel teljes körűen
felújíttatta. Új nyílászárókat,
fűtési rendszert, hőszigetelést és fotovoltaikus napelem rendszert kapott az
épület, ahol szeptember elsején nyugodt körülmények
között csengettek be az ötödik tanévre. Kettős ünnepre gyűltek öszsze tehát a templomban a felsőzsolcaiak, ahol a város díszpolgára,
Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta a hálaadó szentmisét. Az iskola vállat küldetése a nehéz sorsú, sokszor rossz körülmények közül érkező roma származású gyermekek oktatása, nevelése – a főpásztor hozzájuk szólt prédikációjában és a szeretet, a megbecsülés
az egymásra való odaﬁgyelés és a tanulás fontosságát hangsúlyozta.
A jubileumi tanév hálaadó szentmiséje után az iskolában a gyerekek műsorán is részt vett
az érsek, majd megáldotta és bejárta a felújított épületet. A Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskolában jelenleg 220 gyermek tanul, a pedagógusok száma pedig 22. Az érsek a
felújítás mellett az iskola oktató nevelő munkáját és a szülők felelősségét hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében. Mint mondta a szülők felelőssége is óriási, hiszen csak az ő munkájukkal
együtt lehet eredményes az iskola oktató-nevelő munkája. A főegyházmegye öt éve vette fenntartásába a felsőzsolcai iskolát, amely az évek alatt korszerű oktatási eszközökkel is gazdagodott – mondta lapunkban Putz József igazgató, aki hozzátette, hogy a Felsőzsolcai Szent István
Katolikus Általános Iskolából a továbbtanulási arány az elmúlt években 100 százalékos volt.
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Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
november 15-én tartott ülést.
Rendeletet alkotott az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról.
A helyi adók mértékét a 2017. évi szinten határozta meg
2018. évben is az alábbiak szerint:
1. Építményadó 1 000,-Ft/m2.
2. Magánszemélyek kommunális adója 5 000,-Ft/adótárgy/év.
3. Iparűzési adó mértéke 2%.
Fentiek alapján a 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet hatályában fenntartotta.
Az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatás
keretében az 1 fő portás, valamint az 1 fő masszőr munkaviszonyát 2018. december 31-ig meghosszabbította.
Elfogadta az Önkormányzat 2018. évi gazdasági tervét, a bevételeket a 2017. évi szintnek megfelelően irányozta elő.
Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában elfogadta.
Jóváhagyta Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné képviselők fejlesztési célú Képviselői Alap felhasználását.
A Képviselő-testület - munkaterv szerint - legközelebb 2017.
december 13-án ülésezik.

Újrafestett forgalmi rend
a zsolcai körforgalomban
Az újraaszfaltozást követően
az útburkolati jelekkel megváltoztatták a forgalmi rendet a
Miskolc határában lévő zsolcai
körforgalomban. Ezzel teljes egészében kétsávossá vált a korábban nagyrészt egysávos körforgó.
November közepén azonban néhány helyről felcsiszolták, néhol ismét újrafestették a jeleket. Ezzel, ha
minden igaz, a felsőzsolcai kihajtó után ismét egysávossá vált a forgalmi rend és a forgalomtól elzárt területek méretét is megnövelték. A Magyar Közúttól megkérdeztük, hogy miért volt szükség az újabb festésre?
A körforgalomba Miskolc irányából két sáv csatlakozik, a belső sáv
halad Szikszó felé, a külső sáv pedig Felsőzsolca felé. Ez utóbbi pótolja a hiányzó indirekt ágat, biztosítva a Miskolcról kihaladó maximális
kapacitást. A körforgalomnak Szikszó és Felsőzsolca irányából mindig
1-1 behajtó ága volt, melyek fonódtak a körforgalomban lévő 1-1 sávval
– írta válaszászban a közútkezelő. Októberében a repedezett, hullámos
burkolat lemarásra került és helyette új kopóréteg készült. A burkolat
felújítást követően a festésnél két sáv készült. Ennél a változatnál a Miskolcról a belső sávba érkező járműveknek Szikszó irányába a külső, míg a
Felsőzsolca felől érkező Miskolc felé haladó járműveknek a külső sávból
a belsőbe kellett haladniuk, keresztezve egymás útjait. Ugyanez a helyzet
alakult ki a másik ágnál is. E két keresztezés megszüntetése érdekében
az eredeti egy sávos állapotot állíttattuk helyre, mert így megszűnhettek
a konﬂiktuspontok. Jelenleg a körforgalomban a végleges forgalmi rend
található, további változtatásokat nem tervez a közútkezelő.
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Közmeghallgatás
a Rendezvények Házában
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. november
22-én közmeghallgatást
tartott a Rendezvények
Házában. Dr. Tóth Lajos
polgármester beszámolójában részletesen kitért a
város fejlesztése, a város
ügyeiben történt fontosabb eseményekre, momentumokra. A közmeghallgatáson három napirendi pont szerepelt. Bodonyi Csaba
főépítész ismertette a Felsőzsolca Város Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) tervezetét, szólt annak jelentőségéről, céljáról, majd a 103
oldalas dokumentumot Macsugáné
Bácskái Andrea építész-tervező részletesen is bemutatta a közönségnek.

Dr. Tóth Lajos polgármester külön is megköszönte a lakossági észrevételeket, valamint Rimán János és Hogya Zsolt önkormányzati képviselők aktív munkáját TAK kialakításában.
A lakosságtól írásban érkezett kérdéseket Dr. Tóth Lajos polgármester olvasta fel és válaszolt rájuk.
A közmeghallgatáson két hozzászólás érkezett, Csáki István
Pro Urbe-díjas az Összetartozás emlékpark csinosításáról és a
városi arculatban hangsúlyosabbá tételéről beszélt,
Tóth István – aki több észrevételt tett a TAK létrejöttéhez is – méltatta a tervezők munkáját és újabb, további javaslatokkal élt.

Szavaztak a gazdik
Felsőzsolcán gyógyít az ország kedvenc állatorvosa
Madzag – így nevezték az első kutyáját, a pulit dr. Magos Zsuzsának, Felsőzsolca állatorvosának, aki mellett mostanság már Kiskutya
– merthogy így hívják – settenkedik a rendelőben. A szintén az állatorvosi szakmát művelő férj és két gyermeke igen népszerű az állatkedvelők körében. Nem
véletlenül
lettek
birtokosai a Bayer
Hungária által alapított országos elismerésnek, a „Kedvencek Állatorvosa
2017-Díj-nak.
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Kodály emlékest Felsőzsolcán

„A zene mindenkié!”
E mottó jegyében rendezett a zenetudós, népzenekutató, zeneszerző Kodály Zoltán születésének
135., halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály
emlékestet a Zsolca Kulturális Egyesület a Humán
Integra Alapítvány támogatásával november 15-én
Felsőzsolcán, a Rendezvények Házában.
Szép számú közönség részvételével tisztelegtek kicsik, nagyok nemzetünk kiemelkedő egyénisége előtt,
akinek egész munkásságát meghatározó célkitűzés volt,
hogy a zene a legtöbb emberhez eljusson.
Ennek módját kutatva fontos felismerésekre jutott:
Tudta, hogy „ha a lélek hétéves korig parlagon hever, akkor már nem nőhet ki az, amit idejében nem vetettünk.” – tehát kisgyermekkorban kell kezdeni a gyermek zenei nevelését.
Az is nyilvánvaló volt számára, hogy ennek zenei alapja a magyar népdal és a közös
éneklés élménye. „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.”- mondta, szorgalmazva az aktív közreműködést.
Az általa kidolgozott és az egész világon
ismert Kodály-módszert az UNESCO 2016ban a szellemi kulturális világörökség részévé nyilvánította.
Életútjáról való megemlékezéshez városunk remek adottságai miatt könnyű volt
a fellépőket megtalálni a műsorhoz, mert
itt él a tanítása! Két népdalkör, zeneiskola,
színvonalas óvodai nevelés, magyar nóta- szerzők és előadók adnak rendszeresen kulturális eseményen alkalmat, hogy a közönség is bekapcsolódhasson a közös éneklésbe, zenei élményhez jusson.
Így volt ez most is.
A legkisebbeket a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Krisztina Tagóvodájának néptánc
csoportja képviselte, akik népi
dalos-játékokat adtak elő. Óvónénijük maga is hosszú évekig az
egyik miskolci néptánc együttesben táncolt.
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola
Felsőzsolcai
Tagintézményének
növendékei - zongoristák, fuvolások – Kodály Gyermektáncok és Epigrammák c. művéből adtak elő részleteket.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 7.8. osztályos lányaiból alakult Csicsergő énekegyüttes népdalait pedig citerások és gitár kísérte.
A Rozmaring Népdalkör Tardonai népdalcsokrot, majd egy Kodály által
gyűjtött népdalt énekelt, produkciójukat citerán kísérte Orosz László és Orosz
Gábor, az együttes karvezetője.
A megemlékezés végén megköszöntve kis ajándékkal résztvevőt, fellépőt,
közösen elénekeltük a tél közeledtével aktuális, mindenki által ismert „ A Csitári hegyek alatt…” című népdalt.
Várszeginé Kiss Katalin
a Zsolca Kulturális Egyesület vezetője
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Együtt az Észak –Magyarországgal a hungarikumokért

Magyar nóta- és operettest
Felsőzsolcán

Nagysikerű nóta és operett
estet szervezett november 10én a Rendezvények Házában az
Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen
belül működő Magyar Nótaszerzők
és Énekesek Észak-magyarországi
Csoportja és a Magyar Nótások Országos Szövetsége.

A Magyar Nóta 200 éve a családi rendezvények, lakodalmak, disznótorok,
névnapok, születésnapok elválaszthatatlan része. A magyar ember érzéseit,
örömét, bánatát, a természet szépségeit,
a szerelmet stb. fejezi ki. Azért dolgozunk itt Zsolcán, hogy ma is mind több
ember jusson maradandó élményhez.
A rendezvényre közel ötszáz lelkes
nótaszerető ember jött el. Az Észak szervezésében közel 200 fő. Nemcsak Felsőzsolcáról, hanem
a környék településeiről is sokan jöttek. (Pl. Sajópálfala, Miskolc, Prügy, Hernádnémeti, Szirmabesenyő, Mezőcsát, és még számos településről is.)

Énekeseink közül Simon Zsóka, Tapa Ottó, Bózsár Kati, Sarkadi László, Gáspár Anni, Jóna
László, Szabó Lajos lépett fel az est első részében. Több számot közösen énekeltek. Közel 50
nóta és operett részlet hangzott el.
A sztárvendég - már nem először - Szeredy Krisztina
énekművész, primadonna, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje volt, aki dicsérte a lelkes, hozzáértő
közönséget. A jelenlevők felállva, vastapssal köszönték
meg a kiemelkedő produkciókat.
A műsorban megemlékeztünk dr. Vígh Bertalanról, aki a nótacsoport
alapítója volt, és a Dankó
rádió állandó szereplője. Halála után is sokan
kérik ritka szép nótáit!
Kedvenc számát - A mi
öreg Bodri kutyánk című dalt - Szabó Lajos énekelte el.
A közönség állva emlékezett a daloló sebészre.
Egyesületünk 10 éve rendez évente nagyszabású esteket, konferenciákat. Énekeseink egyre több felkérést kapnak szervezetektől, önkormányzatoktól a fellépésre. (Legutóbb Hernádnémetiben volt nótaest.)
Kísért: Miskolci Balogh Zoltán és zenekara.
A műsort szerkesztette: Sarkadi László nótaszerző, zenetanár, nótaénekes.
Az est háziasszonya a névnapját ünneplő Czéklás Réka volt.
Pásztor József
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület titkára
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„Most jöttem
Erdélyből…”
Énekelhetné most a Rozmaring Népdalkör
erdélyi útjáról hazatért csoportja az évekkel ezelőtt tanult népdalt, de dalos beszámoló helyett
most inkább „szóban” adunk hírt arról, hogy
a régóta tervezett utunk végre ezen a nyáron
megvalósult, melynek célja az volt, hogy találkozva a Székely-föld magyar lakta településein
élőkkel, nekik magyar dalcsokrokat vigyünk.
Tervünk szerint felléptünk Csíkcsicsó Kultúrházának színpadán, melynek kivitelezésében házigazdánk, Kelemen Gábor volt a
szervező. Műsorként 2-2 dalcsokorral készültünk, egymástól elválasztva 2 verssel, amiket
Koleszár Györgyné alapító tagunk mondott el.
Orosz László citerásunk még egy szóló blokkal járult hozzá a változatos programhoz. A
házigazdáink a „Csicsói Vadvirágok” Néptáncegyüttesének műsorával egészítették ki a kulturális estet, melynek érzelmi töltete óriási volt;
sok volt a spontán elem, de talán megtervezni
se lehetett volna jobban! Az est fénypontja volt,
amikor Házigazdáink, a település alpolgármestere vezetésével mindenkinek egy szál vörös
rózsával köszönte meg az „ajándékot”, valamint
egy „ÖSSZETARTOZUNK” feliratú pólóval,
aminek üzenete az „Összetartozunk” című
előadott versünkkel jobban nem is csenghetett volna egybe! A meghatódott csoportunk
azonnal magára öltötte a feliratos pólót és már
közösen énekeltük el a közönséggel is együtt a
magyar-, a székely- és az ó-székely himnuszt.
Csoportunk 2006-ban járt utoljára Erdélyben, most pályázaton nyert költségcsökkentés
is segített minket abban, hogy az ott töltött 5
nap alatt a meglátogatott településeken is énekelhessünk ﬂash mob formában, spontán, a
helyzethez, helyszínhez, eseményhez igazodva.
Így énekeltünk himnuszokat, alkalmi dalokat
Madéfalván, Kolozsváron, Csíkszeredán, valamint egy népdalcsokrot a keramikus népművészet központjában, Korondon.
Kiránduló buszunk utastársai voltak a helyi,
zarándok-útra indult görög katolikusok, Gulybán Tibor paróchus úr vezetésével, akikkel
jóban-rosszban nagyon kellemes, élménydús
napokat töltöttünk együtt, meglátogatva még e
vidék sok gyönyörű nevezetességét Sepsiszentgyörgyön, Tölcsváron, a Békás-szorosban,
Tordán, Csíksomlyón, Brassóban. A program
összeállításában, az útvonal megtervezésében
Rohály Istvánné, Marikára támaszkodhattunk.
Az összetartozás élményét is újra megélve
gyarapodtunk érzelmileg, a közösen eltöltött
idő pedig hozzájárult ahhoz, hogy a csoport
tagjai egymást is jobban megismerjék.
Várszeginé Kiss Katalin
Zsolca Kulturális Egyesület
és a Rozmaring Népdalkör vezetője
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Továbbra is szilárdan tartja második helyét a Felsőzsolca csapata a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában.
A bajnokság őszi szezonjának utolsó harmadában igazi rangadók vártak a ﬁúkra. Az
első fellépésre Edelényben került sor, ahol
minden a mieink szája íze szerint alakult.
Mbengono Yannick és Lippai Gergő góljaival már nyolc perc elteltével két gólos előnyre tettek szert a zsolcaiak, majd két percre rá
a hazaiak egy kiállítás miatt tíz főre fogyatkoztak. A nyolcvan perces emberelőny újabb
találatokban is megmutatkozott, hiszen Yannick kétszer, Bodnár Dávid és Szala Ákos
egyszer-egyszer zörgette meg a Bódva-partiak hálóját. Az Edelény erejét mutatja, hogy
emberhátrányban is háromszor betaláltak,
kialakítva a 6:3-as végeredményt. Október
utolsó vasárnapján az Encs látogatott városunkba. Az összecsapás végig ideges hangulatban zajlott, főleg a vendégcsapat kispadja
elégedetlenkedett, amelynek hangot is adtak
az ott tartózkodók. A pályán is igyekeztek az
encsiek, hiszen az első félidőben kétszer is
megszerezték a vezetést, és ők vonulhattak
nyugodtabban pihenőre. A férﬁas, kemény
csata a második játékrészben is folytatódott,
néhol már-már durva belépőket is láthattak
a nézők. Emellett persze foci is volt, ebben a
félidőben inkább már a hazai csapat akarata
érvényesült, amely gólokban is megmutatkozott. Hatalmas erőfeszítés és lelkesedés
mellett sikerült megfordítani az eredményt,
amely roppant fontos három pont volt. A
csapat gólszerzői: Lippai Gergő, Germán
Gábor és Mbengono Yannick. Ezek után jöhetett a Gesztely elleni idegenbeli derbi. A
hazaiak újoncok a megyei első osztályban
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Csapatunk továbbra is a második
és a gyengébb rajt után sikerült felvenniük
a megfelelő fordulatszámot. A csapatnál is
a nehéz jelzőt használták a mérkőzés előtt,
egyrészt a Gesztely jó formája miatt, másrészt a pálya talaja miatt, amely az egyik legrosszabb a mezőnyben. Az előzetes félelmek
sajnos jó megérzések voltak, egy jól eltalált
lövéssel a hazaiak megnyerték a találkozót,
elvéve ezzel a Felsőzsolca veretlenségét a
bajnokságban. Javításra szerencsére egy hét
múlva már meg is volt a lehetőség, az ősz
utolsó hazai mérkőzésén az Ózd együttese
volt az ellenfél. A szurkolókra – ahogyan
eddig sem – nem lehetett panasz, hiszen
zsolcai pályán ritkán látott koreográﬁával
készültek. A két csapat bevonulásakor a szokásos rigmusok éneklése mellett zöld és sárga színű füstbombákkal adták tudtára a vendégeknek is, hogy ez a pálya egy igazi katlan,
ha a szimpatizánsok hallatják a hangjukat.
A mérkőzésen a csapat tagjai meghálálták a
bizalmat és 2-0 arányban legyőzték a nagy
múltú riválist, akiknél szintén megtalálhatóak korábban NB I-ben szereplő játékosok is.
Gólszerzők: Menougong George és Mbengono Yannick. Az őszi szezon utolsó meccse
hozta az igazi erőfelmérőt. Hollywoodi forgatókönyvíróknak is remek alap lenne, hogy
a bajnokság első és második helyezettje egymás ellen döntheti el melyikük a jobb, mindezt az ősz legvégén. A két csapat a Magyar
Kupa megyei selejtezőjében ugyanebben a
párosításban augusztusban már összecsapott, akkor a Zsolca gól nélküli mérkőzés
után büntetőkkel jutott tovább. Azt, hogy ki

LUCA NAPI KÖNYVVÁSÁR
a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtárban.
A KÖNYVTÁR LESELEJTEZETT KÖNYVEI
100, FORINT/DB EGYSÉGÁRON VÁSÁROLHATÓK MEG.

VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
2017. december 11-én (hétfőn) és 12-én (kedden), 8.30–15.30 óráig
2017. december 13-án (szerdán) 8.30–16.30 óráig.

a jobb most sem sikerült eldönteni, hiszen a
kupamérkőzéshez hasonlóan a bajnokságban is döntetlen eredmény született. A két
szakvezető egyetértett abban, hogy az első
negyvenöt percben – amikor a Sajóbábony
vezetést is szerzett – a hazai csapat, a másodikban – amelyben Szárnya Zsolt egalizált –
a Felsőzsolca dominált. A pontosztozkodás
után a tabellán jelentős változás nem történt,
tizenöt mérkőzés után a tabellán a második
helyet foglalja el a csapat, öt ponttal lemaradva a Sajóbábony mögött, de hét egységgel
megelőzve az Ózdot.
Utánpótlás csapataink közül az ifjúsági
együttes az Edelény (1-3) és az Encs (2-4) ellen vereséget szenvedett, az ózdiakkal (3-3)
megosztoztak a pontokon, Gesztelyből (2-0)
és Sajóbábonyból (4-1) azonban elhozták a
győzelmet. A ﬁúk ott vannak az élmezőnyben a megszerzett harminc pontjukkal, csupán két ponttal vannak lemaradva a dobogó
alsó fokától. U14-es együttesünk mérkőzéseit nem csak a zsolcai szurkolóknak ajánljuk,
hanem azoknak is, akik szeretik a sok gólos
futballmeccseket. A nyitányon elszenvedett
vereség után, csak az Ózd ellen nem győztek
– érdekes módon ez a mérkőzés is 3-3-mal
zárult, mint az ifjúsági csapaté – emellett kiütötték a Sajóbábony (19-3) és a Bükkzsérc
(21-0) ﬁataljait. Ezen eredményekhez képest
a Varbó (8-0) és a Szendrő (3-0) még olcsón
megúszta a zsolcai henger elleni találkozót.
Az őszi szezont a második helyen zárják,
és minden esélyük megvan, hogy nyárra
ezt minimum meg is tartsák. U14-es csapat
két hazai vereséggel folytatta a bajnokságot
- Encs (1-4), Szerencs (1-5) – ráadásul még
egy elmaradt találkozójuk is van. A tabellán
jelenleg az ötödik pozíciót foglalják el. Minden korosztály eredményeihez gratulálunk,
Hajrá Zsolca!
1. 2017. 08. 13.
2. 2017. 08. 19.
3. 2017. 08. 27.
4. 2017. 09. 03.
5. 2017. 09. 09.
6. 2017. 09. 17.
7. 2017. 09. 23.
8. 2017. 10. 01.
9. 2017. 10. 08.
10. 2017. 10. 15.
11. 2017. 10. 21.
12. 2017. 10. 29.
13. 2017. 11. 04.
14. 2017. 11. 12.
15. 2017. 11. 18.

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
14.30
13.30
13.00
13.00
13.00

Felsőzsolca - Mád
Hidasnémeti – Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bőcs
Felsőzsolca - Szerencs
Szendrő - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bánhorváti
Varbó - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Onga
Karcsa - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bogács
Edelény - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Encs
Gesztely - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Ózd
Sajóbábony - Felsőzsolca

0-0
2-2
4-2
4-1
1-2
3-0
1-2
3-1
1-2
2-1
3-6
3-2
1-0
2-0
1-1
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TISZTELT 65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT
FELSŐZSOLCAI LAKOSOK!
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásban részesíti a 2017. november 1. napján felsőzsolcai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokat,
akik 2017. december 31-ig betöltik a 65. életévüket.

A támogatás összege: 10.000.-Ft/fő.
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján a felsőzsolcai
lakóhellyel, de más településen bejelentett tartózkodási helylyel rendelkezők támogatásban nem részesülnek.

A kiﬁzetés időtartama:
2017. december 6. – 2017. december 11.
A támogatás összegét személyesen vagy meghatalmazással, a
személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett vehetik át a kijelölt időpontokban.

A kiﬁzetések időpontjai:
Rendezvények Háza:
2017. december 6. Szerda
2017. december 7. Csütörtök

9:00 – 11:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00

Polgármesteri Hivatal:
2017. december 8. Péntek
2017. december 11. Hétfő

8:00 – 11:00
9:00 – 12:00

A települési támogatás kiﬁzetésének utolsó határideje:
2017. december 20.
Kérem, hogy a pénz felvételéért jelentkező saját személyi igazolványát és lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni.
Felsőzsolca, 2017. november 22.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

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
2017 decemberében jelenik meg.
E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu
ISSN 1587-7310

