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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

Magyarország legnagyobb naperőművét építette meg a Magyar 

Villamos Művek (MVM) csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Felsőzsolca határában, a kilencmilliárd forintba került, évi 20,7 gi-

gawattóra áram termelésére képes létesítményt pénteken adták át, 

az erőműbe csaknem 74 ezer darab polikristályos napelemtáblát 

telepítettek.

A pénteken átadott 45 hektáros területen megépült felsőzsolcai 

létesítmény tízezer háztartás éves áramfelhasználását fedezi, ehhez 

hasonló naperőmű-park épül Pakson is.

Az eseményen Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és 

közműszolgáltatásokért felelős államtitkár azt mondta: a kormány 

szándéka a „tiszta, okos és megfi zethető” energia előállítása, az ener-

giaellátás biztonságának erősítése és az energiaszektor klímabarát 

átalakítása is.

(FOLYTATÁS A 3. OLDALON)

Átadták az ország

legnagyobb naperőmű-parkját Felsőzsolcán
Felsőzsolca város vezetése 

és lakossága mindig nyitott 
volt a fejlődésre, az előrelé-
pésre különösképpen, ha az 
a városunk és környezete 
modernizációját is szolgálja.

Egy város polgármeste-
rének mindig öröm átadó 
ünnepségek házigazdájá-
nak lenni.

Az elmúlt években tele-
pülésünkön olyan nagysza-
bású beruházások valósultak meg, melyek minőségi ugrást 
jelentettek, jelentenek a településünk életében. Tavaly a 2010-
es árvízben megrongálódott Kassai út teljes felújítása történt 
meg a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. kivitelezésében, mintegy 
100 millió forintos kormánytámogatással, átadtuk Magyaror-
szág legnagyobb fotovoltaikus erőművét, és a lap megjelené-
sével egyidőben adjuk át a település legforgalmasabb útjának 
teljes rekonstrukciójának keretében megvalósult teljes ivóvíz 
gerincvezeték cserét, és komplett útburkolat felújítást.

Néhány éve elterveztünk egy fejlődési pályát, és örömömre 
szolgál, hogy ezekkel a lépésekkel egyre közelebb kerülünk 
közös célunkhoz, a szerethető városhoz.

Büszke vagyok arra, hogy ilyen fejlődés részesei lehetünk.
Köszönet a városlakóknak, akik türelemmel, megértéssel 

kísérték az utóbbi évtized legnagyobb beruházásait, hiszen
a további fejlődés érdekében mindannyiunk összefogása 
szükséges.

Ezen együttműködés jegyében várok minden felsőzsol-
cai lakost a közelgő adventi ünnepségsorozatra!

Dr. Tóth Lajos
polgármester
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Köszöntőt mondott Dr. Majzik István, 
a Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők 
és Énekesek Dél-Magyarországi egyesület 
elnöke, aki kitüntetést adott át Siska And-
rásnak: több évtizedes tevékenységéért
„dr. Bánfalvi József a magyar nótáért Sze-
geden díjat”

Majd Farkas Miklós az egyesület elnöke 
Dr. Majzik Istvánnak a Magyarnóta Egye-
sületek önzetlen támogatásáért az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesület plakettjét adta át

Elismerés és köszönet a Magyar nóta 
népszerűsítéséért és terjesztéséért az Együtt 

Felsőzsolcáért Egyesülettől plakettet vehet-
te át Gáspár Anni, Fehér Attila és Sarkadi 
László.

Ezt kővetően Nádi Gyula alpolgármes-
ter kért szót. A távollévő Dr. Tóth La-
jos polgármester úr levelét tolmácsolta.
Kiemelte, hogy az Egyesület milyen sokat 
tett a magyar nóta és operett népszerű-
sítéséért. Átadta a Polgármesteri elis-
merő oklevelet a Magyar Nótaszerzők 

és Énekesek Észak-Magyaror-
szági csoportja részére az örök-
szép magyar nóták ápolásáért és 
ezzel a nemzet kultúrájának eme-
léséért.

Ezután elkezdődött a műsor. A 
Magyar Nótaszerzők és Énekesek 
Észak-Magyarországi Csoportja 
énekesei: Bózsár Katalin, Csók Ili, 
Gáspár Anni, Simon Zsóka, Sar-
kadi László, Szabó Lajos, Tapa 
Ottó, és két 
Szegedi vendég 
énekes: Fejes 
Sándor és Pol-

gár Gábor szórakoztat-
ták a közönséget.

Rövid szünetet kö-
vetően az est sztárven-
dégei: Bozsó József és 
Steinkohl Erika, a Ma-
gyar Zenés Színház 
művészei léptek a szín-
padra. Fergeteges ope-
rett részletekkel, parádés 

tánccal vívták ki a
közönség hangos tet-
szését és vastapsát.

A fi náléra minden 
fellépő a színpadra 
ment. A hálás kö-
zönség állva tapsolta 
őket. 

Az elnökség tagjai 
a fellépőknek virág-
gal, borral köszön-
ték meg a remek
előadást.

A műsort Sarkadi 
László nótaszerző, 
zenetanár, nótaéne-
kes szerkesztette. Kí-

sért: Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. 
A műsort Nagy Sándor vezette.

A vacsorát a Pokol Csárda szolgáltatta, 
melyet Varga Lajos zenei kíséretével jó-
ízűen fogyasztott a nagyérdemű. A vacso-
ra után sokan táncra perdültek, olyan jól 
érezték magukat.

Örülünk, hogy az Egyesület ismét egy 
remek hangulatú estét szervezhetett a kö-
zönségnek, akik nemcsak Zsolcáról hanem, 
Miskolcról és a környező településekről ér-
keztek. A Rendezvények Háza ez alkalom-
mal is megtelt magyar nóta rajongókkal A 
rendezvényről a Zsolca TV felvételt készített. 

Itt köszönjük 
meg minden 
szervező, ren-
dező, támogató 
segítségét, és a 
Rendezvények 
Háza munkatár-
sai közreműkö-
dését!

Pásztor József 
EFE titkár

Nóta és operett est
Dankó Pista születésének 160. évfordulójára emlékezve

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesü-

let és az azon belül működő Ma-

gyar Nótaszerzők és Énekesek 

Észak-Magyarországi Csoportja

10. alkalommal szervezte meg az

estet. Ez alkalomból Dankó Pista

születésének 160. évfordulójáról

emlékeztünk meg.
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(Folytatás az . oldalról)

A felsőzsolcai létesítmény erősíti az ellátásbiztonságot, szénhid-
rogén-importot vált ki és villamosenergia-igényt mérsékel, amivel 
támogatja a fogyasztók energiafüggetlenségét és elősegíti a fenn-
tartható rezsiköltségek biztosítását - hangsúlyozta az államtitkár.

Kiemelte, hogy az energiafüggetlenség nemzeti szinten csak 
hosszú távon valósítható meg, elsősorban a megújuló energiafor-
rások hasznosítása révén.

A fotovoltaikus megújuló vil-
lamos energia-termelés részará-
nya a hazai bruttó termeléshez 
képest jelenleg még csak 0,5 
százalékos, ugyanakkor ugrás-
szerű bővülésre lehet számítani, 
középtávon a 3000 megawattot 
megközelítő beépített fotovol-
taikus teljesítmény sem tekint-
hető irreálisnak – mondta az 
államtitkár.

Botos Barbara klímapoliti-
káért felelős helyettes államtit-
kár azt mondta: a magyarországi energiapolitika célja, hogy tiszta,
okos és megfi zethető energiát biztosítson mindenkinek, elősegít-
ve ezzel a dekarbonizált gazdaság megteremtését, az ellátásbizton-
ság és a versenyképesség erősítését. Ennek része a villamosener-
gia-szektor zöldítése, a helyi energiatermelés terjedése, a digitális 

megoldások tömeges be-
vezetésének lehetősége.

Csöbör Katalin, a térség 
fi deszes országgyűlési kép-
viselője arról szólt, hogy a 
naperőmű gazdaságélénkí-
tő hatással is bír, és  számos 
új munkahelyet teremt. 
Ezek a napelemek zajtala-
nul, tisztán és mindenféle 
káros anyag kibocsátása 
nélkül működnek. 

Dr. Tóth Lajos polgár-
mester a hazai léptékben 
gigantikusnak számító 
beruházás fontos a térség számára, hiszen az alkalmazott technika 
környezettudatos tervezés eredménye, s mint ilyen környezet terhe-
lés nélkül 25 évre biztos bevételi forrást jelent a város számára. Az 
erőmű működtetése és karbantartása pedig az elkövetkezendő évti-
zedekben a helyi vállalkozások számára biztosíthat munkát. 

Kiss Csaba, a Magyar Villamos Művek (MVM) műszaki vezér-
igazgató-helyettese a pénteki átadó ünnepségen rámutatott, a prog-

ram elsőként megvalósuló pro-
jektje a felsőzsolcai, 9 milliárd 
forintba került, évi 20,7 gigawatt-
óra áram termelésére képes lé-
tesítmény. Az erőműbe csaknem 
74 ezer darab polikristályos nap-
elemtáblát telepítettek.

Az MVM-csoport idén 110 
naperőmű építését kezdte meg 
megújuló energiatermeléssel 
foglalkozó tagvállalata, az MVM 
Hungarowind Kft . irányításával, 
a cégcsoport egy éven belül a leg-

nagyobb naperőművi kapacitással rendelkező energiatermelő lesz az 
országban. A hét önálló projekt keretében megépülő erőművek össz-
kapacitása 104,2 megawatt lesz, a megtermelt villamosenergia meny-
nyisége pedig évente meghaladja a 110 gigawatt órát. Ez a mennyiség 
mintegy 50 ezer háztartás, csaknem 100 ezer ember villamos energia 
szükségletét biztosítja. A beruházási költségek mintegy 35 százalékát 
uniós forrás biztosítja, 65 százalékát pedig az MVM-csoport fedezi.

Átadták az ország legnagyobb

naperőmű-parkját Felsőzsolcán

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatója 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: 

Hatóság) Felsőzsolca Város Jegyzője (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 
20.) útján ad tájékoztatást arról, hogy hirdetményt tett közzé 3561 Fel-
sőzsolca külterület, Ongai utca, hrsz.: 048/2. helyrajzi számú ingatlanon 
létesülő, BZ15835 FELSŐZSOLCA kódnevű, DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Kft . távközlési antennatartó acél torony megnevezésű, 30 méter 
magas elektronikus hírközlési építményre vonatkozó, CM/28858/2018. 
iktatószámú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A Hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli.
A hirdetmények megtalálhatók a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-

tóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 
hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is. 
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Putz József a Felsőzsolcai Szent István 
Katolikus Általános Iskola igazgatója: 
„Igyekszünk olyan közösséget kialakítani 
iskolánkban, amely az otthonosság érzetét 
adja a tanulóknak. 1983-tól tanítok itt Fel-
sőzsolcán, így ismerem az iskolánkba járó 
gyerekek nehéz körülményeit. Tanulóink 
hátrányos helyzetűek, fontosnak tartjuk 
megsegítésüket. Szociális támogatásként 
napi háromszori ingyenes étkezés mellett 
az iskolatej, iskolaalma program segítsé-
gével biztosítjuk egészséges táplálkozásu-
kat. Pedagógus társaimmal együtt minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy tanulóink is-
kolánkban a keresztény értékrendet megis-
merjék. Biztosítjuk a nyugodt tanulás felté-
teleit diákjainknak, segítjük őket a sikeres 
továbbtanulásban. Pályázatok segítségével 
támogatjuk tehetséges tanulóinkat.  

Foglalkozás, szakma, vagy hivatás egy 
intézmény vezetése?

Szerintem hivatás, hiszen az iskolában 
minden a gyerekekért kell, hogy történ-
jen. Mi azért dolgozunk Kollégáimmal 
közösen, hogy a gondjainkra bízott fi a-
talok fejlődését elősegítsük. Ezt csak úgy 
tudjuk megvalósítani, ha igyekszünk fo-

lyamatosan megújulni, hiszünk munkánk 
eredményességében. Aki hosszabb időt 
tölt a pedagógus pályán, az megtapasztal-
ja, hogy a pedagógus erőfeszítései, lelkiis-
meretes munkája hosszú távon meghozza 
a gyümölcsét.

Jelenleg 236 gyermek tanul iskolánk-
ban, 22 pedagógus tanítja őket. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen alapítónk, 
fenntartónk az Egri Főegyházmegye ki-
emelt fi gyelmet fordít arra, hogy zavar-
talanul végezhessük a munkánkat. Az el-
múlt időszakban is milliós fejlesztéseknek 
örülhettünk, és örömmel mondhatom, 
hogy iskolánk zavartalan működéséhez a 
feltételek biztosítottak. 

A város hogyan segíti a munkájukat?
Az iskola működését folyamatosan se-

gíti Felsőzsolca Város képviselő-testülete, 
a Polgármesteri Hivatal. A város polgár-
mestere Dr. Tóth Lajos az iskola alapításá-
nak egyik legfőbb támogatója volt, mindig 
számíthatunk a segítségére. A képviselő-
testület az iskola 5 éves évfordulója al-
kalmából jelentős összeggel ismerte el 
az iskolai dolgozók munkáját, támogatta 
rendezvényeinket. Az önkormányzat által 

kiírt civil pályázat tá-
mogatásainak köszön-
hetően tanulóinknak 
különböző kirándulá-
sokat, szabadidős prog-
ramokat tudunk szer-
vezni. Önkormányzati 
képviselők képviselői 
támogatással segítet-
ték fejlesztéseinket. A 
Polgármesteri Hiva-
tal Kovács Zsuzsanna 
jegyző vezetésével pá-
lyázatokhoz szükséges 
engedélyek kiadásá-
ban, a tanulókkal kap-
csolatos ügyek inté-
zésében nyújt jelentős 
segítséget.

Jó együttműködést alakítottunk ki vá-
rosban működő intézményekkel, a civil 
szervezetekkel, akik szintén hozzájárul-
nak céljaink megvalósításához.

Közeledik az év vége, ilyenkor mindenki 
egyfajta leltárt végez.

Úgy érzem jó évet zárunk. Iskolánk 
fenntartójának az Egri Főegyházme-
gyének köszönhetően biztosítottak vol-
tak a nyugodt munkavégzés feltételei. 
Újabb eszközök beszerzésével javultak 
tárgyi feltételeink. Kollégáim munkájá-
nak eredményeként a gyermekek hát-
ránykompenzációjában sikerült tovább 
lépnünk. A Szülői Szervezet, a szülők 
többsége együttműködött a pedagó-
gusokkal, hozzájárultak feladataink 
megvalósításához. Tanulóink többsége, 
képességeiket fi gyelembe véve, telje-
sítette az elvárásokat. Jelentős számú 
programot, rendezvényt szerveztünk a 
különböző pályázatoknak köszönhe-
tően. Az iskolánkban működő zeneis-
kolák, a tanórán kívüli foglalkozások
a szabadidő hasznos eltöltését biztosí-
tották tanulóinknak. Egyházi iskolaként 
rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a 
tanulóink keresztény szellemiségű ne-
velését, melyben korábban Zajacz Ernő 
plébános, jelenleg Deli Lajos plébá-
nos segíti iskolánkat. Bekapcsolódtunk 
az egri Eszterházy Károly Egyetem 
Komplex Alapprogramjába, mely re-
ményeink szerint jelentősen segítheti 
tanulóink személyiségfejlesztését. Igaz-
gatóként úgy érzem legfőbb célkitűzé-
seink 2018-ban teljesültek. Ezúton is 
szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki munkájával hozzájárult iskolánk 
zavartalan működéséhez, feladataink 
megvalósításához.

A sA szíveívekbe is meleg be is meleg költööltözöttött
Vendégségben

a Szent István Katolikus Általános iskolában
Megható és kedves érzés egy olyan iskola kapuján belépni, amelyet tavaly

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Felsőzsolca díszpolgára is meglátogatott,

köszöntve az öt éve működő intézményt, amely éppen egy teljes megújuláson

esett át. A hálaadó szentmisén hangzott el a csodálatos mondat:

„Az energiaforrások modernizálása meleget hozott az épületbe, de én tudom,

hogy ez a meleg átárad majd a szívekbe, lelkekbe is.” Az iskola igazgatója

és a tanárikar ennek a szép gondolatnak a jegyében tevékenykedik, nap mint nap. 
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A Csengey Dénes Polgári Kör a 2018-as, éves kirándulását két 
részre osztotta. 

Az elsőre nyár elején, június 30-án került sor a Tokaji borvidé-
ken, a Tisza és Bodrog folyók találkozásánál megejtett hajókirán-
dulással. Mindenki örömére ezen a napon az időjárás is a szebbik 
arcát mutatta, s így akadálytalanul gyönyörködhettünk a torkolat 
két oldalán sütkérező vadkacsákban s vadvízi virágokban. A cso-
dálatos élmények után jól esett az ebéd a közeli Bonchidai Csár-
dában, ahol kellemes, barátságos környezetben fogadtak min-
ket. Jóllakottan vágtunk neki Tokaj utcáinak, hogy felkutassunk 
néhány pincét és vásároljunk egy kis kóstolót a helyi borokból. 
Utolsó állomásként meglátogattuk a Tokaji Múzeumot, melynek 
mesés padlását mindenkinek látnia kell egyszer. Elfáradva, de új 
élményekkel gazdagodva ültünk fel a buszra, s a lelkes beszélgetés 
közepette gyorsan elszállt az idő Felsőzsolca határáig.

Második kirándulásunk szeptember 29-re esett. Az időjá-
rás most sem hazudtolta meg magát. Igazi esős, őszi reggelre 
ébredtünk, de ez szerencsére nem szegte jó kedvünket. Ezen 
a napon átengedtük magunkat a kultúrának: körutunkat
Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában kezdtük. Ide-
genvezetőnk minden apró részletről tájékoztatott minket a 
látottakkal kapcsolatban. Kérdésemre még azt is megtudtuk, 
hogy a múzeum látogatói elsősorban az iskolások, főiskolá-
sok és egyetemisták közül kerülnek ki. Ez örömünkre szol-
gálhat, hiszen a magyar nyelv kultúránk meghatározó eleme.
Kazinczy Ferenc jelentős irodalmi személyiség, író, költő s 
a XIX. századi nyelvújítás vezér alakja volt. Sírja a múzeum 
kertjében található, melyet megkoszorúztunk és a mécsest is 
meggyújtottuk rajta.

Pihenésképpen megebédeltünk a Kerék Csárdában, beszélge-
tés közben jól esett a forró leves és a frissen sütött rántotthús.

Következő állomásunk Füzérradványban volt, a kastély kert-
je. A botanikus kert 
ritka és egzotikus fák-
ból és cserjékből álló, 
több hektáros terület, 
igazi látványosság. 
Útba ejtettünk még 
egy műemlék reformá-
tus templomot is, ahol 
imával és elmélkedés-
sel töltöttük el az időt.

Délután fél öt kö-
rül indultunk hazafelé, 
szép napos, szeles, őszi 
időben.

Csengey Dénes
Polgári Kör

Nyár és őszNyár és ősz

BÁBELŐADÁS, 
KÉZMŰVES

FOGLALKOZÁS
Herczeg Mária bábos, kézműves volt a Bárczay- 

kastély vendége november 24-én, aki bábelőadásá-
val nyűgözte le a közönséget. Ezt követően kézmű-
ves foglalkozáson természetadta alapanyagokból 
készítettek vezetésével a karácsonyhoz kapcsolódó 
tárgyakat, karácsonyi díszeket. Ezen a napon meg-
kezdődött a könyvtár leselejtezett könyveiből a 
könyvvásár is.
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Az idei tanévet jubileumi évként ünnepel-
hetjük. 35 éve, 1983-ban indult néhány fővel 
a zeneoktatás Dédestapolcsányban. A jelen-
legi 470 fős művészeti iskola elődje az ebből 
a kis magból szerveződött  zeneiskola volt. 
A tanév 2. félévében, 2019-ben pedig belé-
pünk az egyházi fenntartásunk 15. évébe. 

Örömre ad okot, hogy iskolánk székhely-
épülete Dédestapolcsányban a tanévkezdésre 
jelentős pályázati segítséggel kívül-belül tel-
jesen megújult.

A hangszercsere programnak köszönhető-
en birtokba vehetünk sok új hangszert. Közü-
lük a legértékesebbet, az új zongorát október 
26-án, a dédesi református templomban tar-
tott hangversenyen avattuk fel. Jelentős szá-
mú új hangszerállományt kap a felsőzsolcai 
Tagintézmény is: új Yamaha pianínó került a 
hangversenyterembe, 2 régi pianínó cserélő-
dik jobb állapotúra 2 tanteremben, és nagy 
felújítás vár a hangversenytermi zongorára is. 
Marimbával bővül az ütőtanszak. Reméljük, 
hogy ez a kis létszámúra fogyott tanszak új-
ból fejlődésnek indul lelkes, fi atal kollégánk-
nak köszönhetően. A nagy hagyományokkal 
és évek óta sok versenyeredménnyel büszkél-
kedő mélyrézfúvós tanszak régi vágya is telje-
sülhet, amikor használatba veszik az új tubát. 
A fuvolisták 11 új hangszerrel gyarapodnak, 
amelyek nagy része szintén a Tagintézmény 
növendékeihez kerül. 

Az első versenyeredményekről is öröm-
mel adhatok hírt: a Miskolcon megrende-
zett 25. Veczán Pál Zsoltáréneklő versenyen 
a kazincbarcikai Tompa Mihály Ref. Ált. is-
kolában tanuló növendékünk kiemelt arany 
minősítést, 3 felsőzsolcai növendék pedig 
egyéni és csoportos kategóriában is ezüst mi-
nősítést szerzett. Gitártalálkozón 2., megyei 
fuvolaversenyen 1. és 3. helyezéseket értek 
el a Tagintézmény tanulói. Dr Kovácsné Ka-
veczki Márta fuvolatanárnő pedig újabb ta-
nári különdíjat kapott felkészítő munkájáért. 

Szép koncertet hallhattak az érdeklődők a 
Lévay Gimnázium dísztermében, amikor a 
zene világnapjára és névadónkra emlékezve 

tartottuk hagyományos ta-
nári hangversenyünket.

A Református Iskolák Gá-
laestjén Miskolcon a Művé-
szetek Házában a Tagintéz-
mény fa- és rézfúvós kama-
racsoportja képviselte isko-
lánkat igényes produkcióval. 
A fúvószenekar az évek óta 
megszokott sűrű programon van túl a tanév 
első 3 hónapjában. A koncertekre a régi lelke-
sedéssel, de már új darabokkal is készülnek. 
A zenekar repertoárjának frissítése és az is-
kolából kinőtt felnőtt zenészek utánpótlásá-
nak nevelése az elkövetkező időszak felada-
ta. Öröm, hogy amennyiben idejük engedi, 
a régi zenekari tagok szívesen vesznek részt 
kisegítőként 1-1 fellépésen.  Elmondhatjuk, 
hogy az idei tanév nyugodtan, jó hangulat-
ban végzett munkával kezdődött. 

A személyi változások belső megújulást, a 
tárgyi feltételek gyarapodása új lehetőségeket 
hoztak iskolánk és a Tagintézmény életébe. 

Ebben az ünnepi tanévben is szeretettel 
várjuk jelenlegi és egykori növendékeinket, a 
szülőket és minden zenekedvelő érdeklődőt 
rendezvényeinkre. A tanszaki hangversennyel 
egybekötött szülői értekezletek után a legkö-
zelebbi alkalom a hagyományos adventi hang-
verseny lesz, amelyet ebben az évben a Ren-
dezvények Házában tartunk december 12-én.

Az adventi időszakra áldott készülődést kí-
ván Balla Miklós tagintézmény vezető és az 
iskola pedagógus közössége nevében:

Szűcsné Farkas Zsuzsanna
igazgató

TESTÜLETI NAPLÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 21-én 

tartotta ülését, melyen elfogadta a város 2017. évi egészségügyi helyzetéről és az egész-
ségügyi ellátásokról szóló beszámolót, továbbá a „BTE” Felsőzsolca tevékenységéről 
szóló beszámoló kiegészítését.

Döntött a helyi adók mértékének előző évi szinten történő megállapításáról az aláb-
biak szerint:  Építményadó 1 000,-Ft/m2.

Magánszemélyek kommunális adója 5 000,-Ft/adótárgy/év.
Iparűzési adó mértéke 2%.

Fentiek alapján a 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet hatályában fenntar-
totta, harmadik éve nem emelkednek az adóterhek.

Felülvizsgálta a köztemető sírhelymegváltási és szolgáltatási díj mértékét, melynek 
módosítását nem támogatta.

Az Önkormányzat 2019. évi gazdasági tervében a bevételeket a 2018. évi szintnek 
megfelelően irányozta elő.

Jóváhagyta a város 2019-2023-as évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Módosította az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) ön-

kormányzati rendeletet.
Jóváhagyta három képviselő Képviselői Alapja fejlesztési célú felhasználását 

220.000,-Ft összegben az alábbiak szerint: 
Nagy Zoltán Polgárőrség 220.000,-Ft,
Kassai Attila Görög Katolikus Egyházközség 44.000,-Ft,
 Református Egyházközség 44.000,-Ft,
 Római Katolikus Egyházközség 44.000,-Ft,
 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 44.000,-Ft,
 Felsőzsolcai Polgárőrség  44.000,-Ft,
Kucskár Tibor Görög Katolikus Egyház 220.000,-Ft,
A Képviselő-testület 2018. december 5-én 1600 órától a Rendezvények Házában köz-

meghallgatást tart, munkaterv szerinti következő ülésére december 12-én kerül sor.

A Csomasz T. K. Református AMI

és a felsőzsolcai Tagintézmény
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Befejeződött az őszi futballidény
A vége szép lett – a 

középmezőnyben te-
lel a Felsőzsolca a me-
gyei I. osztályban.

A tizenkettedik kör-
ben a szomszédvár 
Onga ellen lépett pá-
lyára a csapat. Ellenfe-
lünk nem épp legszebb 
napjait éli, legidősebb 
játékosuk is huszonegy 
éves, azonban minden 
dicséretet megérde-
melnek, hiszen min-
den nehézség ellenére 
becsülettel küzdenek 
minden mérkőzésen. A Zsolcának azon-
ban ideálisabb ellenfél nem is jöhetett volna 
szembe a hullámvölgyből való kikerülés ér-
dekében. Az első fél óra után már négy gó-
los volt a mieink előnye, a kérdés ezek után 
az volt mennyi lesz a vége. A 8-2-es sikerből 
Kovács Szilárd három, Lippai Gergő és Dávid 
Ferenc kettő, Láposi Sándor pedig egy góllal 
vette ki a részét. Következhetett az igazi teszt, 
a bajnokság toronymagas esélyese, az Ózd 
elleni hazai derbi. Ahogy az várható volt a 
csapatok egymásnak estek, kemény, férfi as 
küzdelem alakult ki. Az első félidő felénél egy 
csúnya szabálytalanság után emberelőnybe 
került a Zsolca, amit Lippai Gergő negyve-
nedik percben szerzett találatával sikerült 
is kihasználni. Hogy az ózdiak jó képességű 
labdarúgók nem volt kérdés, hiszen ember-
hátrányban sem adták fel és a hatvanadik 
percben sikerült kiegyenlíteniük. Több gól 
azonban már nem esett, így megérdemelt 
pontosztozkodás lett a vége. Az év utolsó 
idegenbeli mérkőzésén, Mádon szerepelt 
a Felsőzsolca, és Dávid Ferenc két góljával 
fontos győzelmet aratott az ősszel halványon 
teljesítő rivális ellen. Az őszi szezont két ha-
zai találkozóval, két dél-borsodi település 
csapata ellen vívták meg a fi úk. Először a Bo-
gács következett, a jó formában lévő Dávid 
Ferenc góljára azonban szinte rögtön jött a 
válasz, így meg kellett elégedni az egy szerzett 
ponttal.  A labdarúgó szövetség döntése értel-
mében az első tavaszi fordulót előre hozták 
novemberre, hogy jó pályákon lehessen ját-
szani, ehhez képest igazi sárdagasztás volt a 
Bükkzsérc ellen. A téli pihenő előtti búcsú jól 
sikerült, 7-1-es győzelemmel vágtunk vissza 
a nyitó fordulóban elszenvedett vereségért a 
Bükkzsércnek. Gólszerzők: Dávid Ferenc /2/, 
Lippai Gergő, Kovács Szilárd, Varga Gergő, 
Szala Ákos, Molnár Dávid. A Felsőzsolca így 

15 mérkőzés után, amelyeken hat győzelem 
öt döntetlen és négy vereség a mérleg a táblá-
zat hetedik helyén áll.

U17-eseink az osztály két legjobb csapa-
tától ugyan vereséget szenvedett (Sajóvölgye 
Focisuli 6-2, Balmazújváros 8-1), azonban a 
Kazincbarcikát 3-0-ra, az Ózdot 5-3-ra, a Sa-
jóbábonyt 12-0-ra, míg a Tiszaújvárost 2-1-
re legyőzte, így az előkelő negyedik helyen 
várja a tavaszi folytatást. A két évvel idősebb 
korosztály is másolta az eredményeket, Sa-
jóvölgye ellen 5-1, Balmazújváros ellen 2-1-
es vereség, a Kazincbarcika és az Ózd ellen 
2-1-es, a Sajóbábony ellen 4-0, a Tiszaújváros 
ellen pedig 5-0-s győzelmet arattak. Ők is a 
negyedik helyen állnak, hátrányuk csupán 
két pont a harmadik helyezett ellen. U16-
os csapatunk hat csapatos bajnokságban 
szerepel, ősszel mind az öt riválisukat felül-
múlták, magabiztosan vezetik csoportjukat, 
míg U14-eseink a nyolc csapa tos bajnokság 
negyedik helyén áll hét mérkőzés után. Gra-
tulálunk, Hajrá Zsolca!

  1.  2018.08.11.  17.00   Bükkzsérc – Felsőzsolca 3-1
  2.  2018.08.19.  17.00   Felsőzsolca – Edelény 2-4
  3.  2018.08.26.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd II. 1-0
  4.  2018.09.01.  16.30   Szerencs – Felsőzsolca 0-1
  5.  2018.09.09.  16.30   Felsőzsolca – Hidasnéme   0-0
  6.  2018.09.15.  16.30   Parasznya – Felsőzsolca 1-1
  7.  2018.09.22.  16.00   Felsőzsolca – Gesztely 5-1
  8.  2018.09.29.  16.00   Bőcs – Felsőzsolca 3-1
  9.  2018.10.07.      –       szabadnap 
10.  2018.10.14.  15.00   Bánhorvá   – Felsőzsolca 2-2
11.  2018.10.21.  14.30   Felsőzsolca – Encs 0-1
12.  2018.10.27.  14.30   Onga – Felsőzsolca 2-8
13.  2018.11.04.  13.00   Felsőzsolca – Ózd 1-1
14.  2018.11.11.  13.00   Mád – Felsőzsolca 0-2
15.  2018.11.18.  13.00   Felsőzsolca – Bogács 1-1
16.  2018.11.25. 13.00   Felsőzsolca - Bükkzsérc 7-1

Tájékoztatás
A kutak engedélyezésével

kapcsolatosan
A Belügyminisztérium a kutak enge-

délyezésével kapcsolatban hozzá érkezett 
megkeresésekre az alábbi tájékoztatást 
adta: 

Az Alkotmánybírósági döntésre fi gye-
lemmel a Kormány két intézkedést is tett:

–  azért, hogy a 2018. december 31-i 
határidő letelte senkit ne érintsen 
hátrányosan, az Országgyűlés elé be-
terjesztett törvényjavaslat értelmében 
a kötelező bírság kiszabása alóli men-
tességi időszak 2020. december 31-ig 
meghosszabbodna;

–  ezzel egy időben előkészítés alatt áll 
és 2019-ben várhatóan megvalósul  
olyan átfogó módosítás, amely illegá-
lis kutak engedélyeztetésére speciális 
eljárást tartalmaz.

Amennyiben a kutak engedélyezésével 
kapcsolatban további tájékoztatás, jogsza-
bályváltozás történik, azonnal értesítem a 
Tisztelt Lakosságot!

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

MEGHÍVÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
2018. december 5-én 16°° órakor

tartja közmeghallgatását,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Rendezvények Háza.

NAPIRENDI JAVASLAT:
1.  Tájékoztató az energia-megtakarító 

beruházások támogatásának lehető-
ségéről Előterjesztő: Hegyaljai Sándor, 
az egri Top NRG Bt. képviseletében

2.  Válaszok a lakosságtól írásban érke-
zett kérdésekre, észrevételekre Elő-
terjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester

3. Hozzászólások, vélemények
A közmeghallgatáson a Képviselő-tes-

tület lehetővé teszi az állampolgároknak, 
a társadalmi szervezeteknek, hogy köz-
vetlenül terjesszék elő közérdekű javas-
lataikat, kérdéseiket, valamint közérdekű 
kezdeményezéseiket.

Kérem, a kérdéseket, észrevételeket 
2018. november 26-ig írásban juttassák 
el a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
titkárságára, vagy az info@felsozsolcaph.
hu e-mail címre.
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Kampány a tisztább környezetért
Magyarország Kormánya az Agrárminisztérium közreműködésé-

vel idén is elindította „Fűts okosan!” kampányát, melynek célja, hogy 
óvjuk gyermekeink és saját egészségünket, továbbá környezetünket.

A légszennyezettség szempontjából különösen fontos a helyes la-
kossági tevékenység, mivel ilyenkor a lakosság saját és közvetlen kör-
nyezetét éri a károsító hatás. Ilyen tevékenységek pl. a hulladékkal 
történő fűtés, illetve nyílt téren történő égetése. Hasonlóan káros az 
olcsóbb, rosszabb minőségű barnaszenek, lignit használata. Ezekben 
az esetekben az érintett emberek nagy mennyiségben szívják be az 
egészségre káros, hulladékok esetén kifejezetten mérgező anyagokat, 
amely miatt a halálozási kockázat is nagyobb.

További információkat az alábbi honlapon talál:
http://www.futsokosankampany.hu

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester


