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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

Ünnepélyes keretek között is átadták a 
forgalomnak a 3,1 kilométer hosszú-

ságban teljesen megújult Szent István utcát. 
A beruházás keretében mintegy 160 millió 
forintos állami támogatásból új útburkolat, 
közel 320 milliós önkormányzati forrásból 
új ivóvíz gerincvezeték épült meg.

Felsőzsolca: 
jelentős

beruházások 
2018-ban

A beruházás újabb példája annak, hogy Felsőzsolca város azon 
túl, hogy jelentős állami fejlesztéseknek részese, sikeresen gazdál-
kodik és megtakarításait a település hosszú távú városfejlesztése 
érdekében használja fel.

Az év végéhez közeledve egyre több olyan beruházás valósul 
Felsőzsolcán, melyre valamennyi városlakó büszke lehet. Ponto-
san egy héttel Magyarország legnagyobb naperőmű beruházásá-
nak átadása után újabb ünnepségre gyűlhettünk össze az Árvízi 

Emlékparknál. Városunk dinamikus gazdasági fejlődésének elis-
merése, hogy milyen szép számban jelentek meg a Felsőzsolca vá-
ros közel félmilliárdos beruházásának átadó ünnepségén a megye 
és az országos gazdasági és közélet fontos szereplői.

Borsod megye 10. legnépesebb városában rövid időn belül 
olyan beruházások koncentrálódnak, melyek egy dinamikusan 
fejlődő, stabil gazdasági hátterű város képét mutatják.

Erről, valamint a város további 2018-as évének eredményeiről 
beszélgettünk Dr. Tóth Lajos polgármesterrel:

A Szent István utca – Sajó utca – Állomás utca teljes körű 
rekonstrukciója országosan is egyedülálló példája annak, hogy 
egy város vezetése hogy tud egy átgondolt városfejlesztési stra-
tégiát a gyakorlatban is megvalósítani. Hosszú évek takarékos 
gazdálkodása, a hazai és önkormányzati források hatékony 
felhasználása, a városvezetés innovatív gondolkodása, az or-
szággyűlési képviselővel történő kiváló együttműködés, mind 
mind hozzájárult ahhoz, hogy Felsőzsolca lakossága ilyen vo-
lumenű beruházások haszonélvezője lehessen.

Folytatás a . oldalon

KEDVES ZSOLCAIAK! 
Ismét eltelt egy év. Egy olyan év, amelyben közösen igyekeztünk megoldani a napi prob-
lémákat, de gondoltunk a jövőre is, vízvezetéket, utat, naperőművet építettünk. Az ün-
nep igazi üzenetével építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. A Karácsony segítse 
Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez, ahhoz hogy a jövőben is jó egészségben, kö-
zös erővel alakítsuk szebbé szeretett településünket. Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik egész évben segítették  városunk fejlődését és az önkormányzat munkáját. 

ÁLDOTT, BÉKÉS SZERETETTELJES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK MINDENKINEK A KÉPVISELŐ TESTÜLET NEVÉBEN!

Dr. Tóth Lajos polgármester
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„Ilyenkor megcsendesednek 
a hajnalok. Nem kóborol a 
szél, nem vándorol az ördög-
szekér, és nem repkednek szá-
raz falevelek határról határra. 
A csillagok reszketve nézik a 
Földet, ez az alsó világ pedig 
némán fi gyel, és észre sem ve-
szi, hogy a dombok puha hátát 
ádventi hangulattal hinti be a 
dér.” – írta Fekete István ad-
vent közeledtével. Ahogy kö-
zeledik az ünnep, úgy öltöz-
tetjük nemcsak a környezetünket, hanem 
a lelkünket is egyre szebb és díszesebb 
ruhába. Az ünnep azé, aki azt várja és a 
várakozók nem várnak hiába. 

Halk karácsonyi zene, gőzölgő citromos 
tea, házi sütemények vanília és fahéj illa-
ta lengte be a házat. A fogasok megteltek 
meleg kabátokkal, sálakkal, sapkákkal és a 
termekben a csilingelő gyermekhangok, 
csak úgy gurultak szerteszéjjel, mint az 
igazgyöngyök. 

Majd a zene elhalkult és Jézus Krisz-
tus születésének története elevenedett 
meg csuhé- és fabábokkal Herczeg Mária 

bábos, kézműves 
előadásában. Tág-
ra nyílt szemekkel, 
tágra nyílt szívekkel 
hallgatta mindezt 
kicsi és nagy. Ezu-
tán kezdetét vette a 
kézműves foglalko-
zás, ahol Herczeg 
Mária vezetésével 
egyedülálló kéz-
műves technikával, 
természetadta alap-
anyagokból készí-
tettünk karácsony-
hoz kapcsolódó 
tárgyakat és kará-

csonyfadíszeket. Együtt alkottak a szülők 
a gyerekekkel, a nagyszülők az unokákkal, 
megteltek a szatyrok szebbnél szebb alko-
tásokkal. Volt, aki a könyvtár leselejtezett 
könyvek vásárán talált rá régen keresett 
kedvencére, s volt, aki a kölcsönzőterem 
polcain keresgélve akadt érdekes vagy 
szórakoztató olvasnivalóra. A kicsik a már 
ismert mesefi guráikra leltek a polcokon 
elhelyezett könyvek között böngészve. 
Néhány könyvet hónalj alá csapva, siettek 
a kölcsönző pult fele, hogy még időben 
odaérjenek a beiratkozásra, halkan odas-
úgva: „Anya!.... Még ezt is szeretném...”. 

Ezen a napon a könyvtárba beiratkozott 
új olvasók apró ajándékot kaptak, és a 
Megbocsátás hete alkalmából a későn visz-
szahozott kölcsönzött könyvek késedelmi 
díját elengedtük. 

A zene elhallgatott, a termek kiürül-
tek, a ház elcsendesedett, de minden 
szívben ott él tovább az emlék az illatok-
ról, a beszélgetésekről, a halk zenéről, az 
alkotásokról, az együtt eltöltött néhány 
meghitt óráról, az adventi készülődés-
ről. A várakozás mást mond és mást ígér 
mindenkinek. 

Köszönjük az Együtt Felsőzsolcá-
ért Egyesület, a Felsőzsolcai Nyugdíjas 
Klub, a Zsolca Kulturális Egyesület és 
Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata tagjainak, hogy sok fi -
nomság, házi készítésű sütemény, gyü-
mölcs, édesség került vendégváró-ven-
déglátó asztalunkra. 

Farkas Tünde

ADVENTIADVENTI  KÉSZÜLŐDÉS...KÉSZÜLŐDÉS...

...és még valami más a kastélyban
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Folytatás az . oldalról

Felsőzsolca úgy fejlődik, hogy egyformán 
fi gyel hagyományainak megtartására, a jelen 
problémáinak megoldására, és a jövő építésére.  

„A jót könnyű megszokni!” - tartja a mon-
dás. A családanyák és családapák, a nagy-
mamák és nagypapák saját életükből tudják, 
hogy az aprónak látszó sikerek mögött milyen 
hatalmas munka áll. Már a napi lét biztosí-
tása sem könnyű, és emellett fi gyelnünk kell 
szüleinkre és barátainkra is. Aztán ha megol-
dottunk ezeket a feladatokat, szemünket előre 
vetve építjük családunk jövőjét, gyermeink 
fejlődését is.

Büszke vagyok arra, hogy Felsőzsolca váro-
sa meg tud felelni ennek a hármas feladatnak.

Figyelünk hagyományainkra. Jelentős ösz-
szegeket fordítunk a helyi közélet, a nyugdíja-

sok támogatására. Számtalan ese-
ményt és programot támogatunk 
nemcsak közvetlen anyagi forrá-
sokkal, hanem például a létesítmé-
nyek biztosításával is. Ugyanilyen 
gondossággal fordulunk a fi atalok 
felé, sőt marad erőnk határainkon 
túl élő honfi társaink támogatására is! Felső-
zsolca oktatási, gyermeknevelési és egészség-
ügyi intézményei a város határán túl is elis-
merésnek örvendenek. Az aktív korosztály 
napi életminőségét javító intézkedésink egyik 
legfontosabb eleme a közlekedési körülmé-
nyek, az úthálózat, a szolgáltatások folyama-
tos javítása. Az például, hogy megtartottuk, 
és havonta jelentős összeggel támogatjuk a 
7-es buszjáratot természetesnek tűnik, pedig 
valójában komoly tárgyalások eredménye. 
Ugyanúgy, mint a fotovoltaikus erőmű meg-

építése, vagy a Szent István utca 
teljes rekonstrukciójának meg-
szervezése és lebonyolítása.

Köszönettel és elismeréssel tar-
tozom képviselő társaimnak, akik 
- az ilyenkor természetes - viták 
után partnereim voltak a város fej-
lesztésében. Elismeréssel szólok a 
hivatal és az intézmények dolgozó-
inak a „színfalak mögötti” sikeres 
munkájáról.

Legfőképpen megköszönöm 
Felsőzsolca város valamennyi la-

kosának, hogy mindvégig támogatták és elis-
merték munkánkat!

Boldog vagyok, mert naponta kapok pozitív 
visszajelzést munkánk elismeréséül. Persze a 
kis számú mormogó néha hangosabb, mint a 
nagy számú elégedett. De a többség pontosan 
tudja, hogy az a munka amit elvégzünk, a vá-
ros érdekét szolgálja.

Mindenkinek köszönöm a támogatást, az 
elismerést, és a biztatást! Ígérem, hogy a mun-
ka, mely a múlt tisztelete, a jelen fenntartása és 
a jövő fejlesztésének hármasában folyik, jövő-
re sem áll meg! Máris elkezdtük azoknak a be-
ruházásoknak az előkészítését, melyek hosszú 
távon biztosítják Felsőzsolca további töretlen 
fejlődését. Megyünk tovább az úton!

Közeledvén az Ünnep, most forduljunk csa-
ládunk, szüleink és gyermekeink felé, adjunk 
hálát elért eredményeinkért, és tekintsünk 
büszke öntudattal közös jövőnk felé! 

Kívánok áldott ünnepeket és összefogá-
sunk eredményeként sikeres új esztendőt 
mindenkinek! 

Dr. Tóth Lajos
polgármester

Mit jelent a megújult
útszakasz Felsőzsolcának

Csöbör Katalin a térség országgyűlési kép-
viselő je:

„Nagy öröm számomra, hogy végre itt lehe-
tünk és átadhatjuk ezt az új teljesen megújult 
útszakaszt. A magyar gazdaság dinamikus növe-
kedésének köszönhetően különböző útfelújítási 
munkálatokat tudunk elvégezni Magyarorszá-

gon, mind európai, mind hazai forrásból is. Köszönöm Felsőzsolca 
polgármesterének és az itt közlekedőknek is az együttműködést, a 
türelmet, természetesen gratulálok a kivitelezőknek.

Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca polgármestere:
„Már a tavalyi év terveiben is szerepelt az, hogy 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Komplex Út-
felújítási programja keretében megújul a Szent 
István utca mintegy 3 kilométeres szakasza.

A felújítást felesleges lett volna úgy elvé-
gezni, hogy az úttest alatt húzódó mintegy 40 

éves azbesztcement vízvezetékrendszer a régi marad. Felső-
zsolca Város Önkormányzata - előre látó módon - ezért úgy 
gazdálkodott, hogy még az út építése előtt lehetősége legyen a 
vízvezeték teljeskörű cseréjére.

Határidőre elkészült a Szent István út ivóvíz gerincvezeték 
rekonstrukciója. A fővállalkozó Penta Kft . olyan technikai 
megoldást alkalmazott melynek révén az útburkolat terve-
zett felújítását nem veszélyezteti a burkolat megsüllyedése. A 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. az útszakaszt teljesen új bur-
kolattal látta el, és megtörténtek az utat szegélyező helyreál-
lítások is. A kivitelező Colas Zrt.-nek köszönhetően mindkét 
nagyberuházás úgy zajlott, hogy nagyobb kellemetlenséget, 
forgalmi dugókat nem okozott. Öröm most már a városon 
belül is közlekedni!

Meg kell köszönnöm, hogy ilyen fejlődés részesei lehet-
tünk, elsősorban a térség országgyűlési képviselőjének,
Csöbör Katalinnak, aki az állami támogatások megszerzésé-
ben mellettünk állt, köszönet a kivitelezőknek a Penta Kft .-
nek és a Magyar Közút Nonprofi t Zrt., a Colas Zrt. vezetőinek, 
munkatársainak, és természetesen köszönet a városlakóknak, 
akik türelemmel, megértéssel kísérték az utóbbi évtized leg-
nagyobb beruházásait.”

Folytatás a . oldalon

„Megyünk tovább az úton!”
Dr. Tóth Lajos polgármester az elért eredményekről

és a következő időszak teendőiről
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Folytatás a . oldalról

Peiker Tamás, a Magyar 
Közútkezelő Nonprofi t 
Zrt Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei igazgatója

„Nagy örömömet fe-
jezem ki azért, mert 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében az idén 13,5 milliárd forintos 
összegben került sor útfelújításokra. Fel-
sőzsolcán a 3606-os jelű országos közút 
újult meg 3,1 kilométer hosszúságban
157 millió forintos összegből. Így most 
már Felsőzsolcán és Alsózsolcán is új
burkolatú út van, egyelőre egy rövid sza-
kasz hiányzik még ebből, a vasúti felül-
járó, ezt a Magyar Közút Nonprofi t Zrt.
a jövő éves programjába beállította és ez 
is megvalósulhat. Köszönet mindenkinek, 
aki egy kicsit is hozzájárult a felújtáshoz, 
elsősorban a képviselő asszonynak a for-
rások biztosításáért, Felsőzsolca Város 
Önkormányzatának, akik profi  módon 
kordinálták a munkálatokat, mind az ivó-
víz, mind az útfelújítás során.

A közlekedők türelmét külön is köszö-
nöm, mindenkinek balesetmentes közle-
kedést kívánok a megújult úton!”

Nagy Gábor, Penta Ál-
talános Építőipari Kft . 
ügyvezetője

„Nagyon jó érzés az új 
úton végig menni, igaz a 
mi munkánkat kevésbé 
lehet látni, hiszen amit 

megvalósítottunk, az a felújítás feltéte-
le volt. A Penta Kft . közbeszerzés során 
nyerte meg ezt a munkát, mely feltétle-
nül szükséges volt ahhoz, hogy az új úton 
mindenki nyugodtan közlekedhessen, 
és a fél évszázados azbesztcső ne veszé-
lyeztesse az új útburkolat állékonysá-
gát. Összesen 2800 folyóméter 160-as
átmérőjű új cső épült meg, 108 lakossá-
gi és 3 közületi leágazást, 13 új szerel-
vényezett aknát, és 13 tűzcsapot épí-
tettünk meg.

Ahhoz, hogy ezt a munkát vízkorlá-
tozás nélkül végezhessük el, több mint
4 ezer méter repülővezetéket kellett ki-
építeni, mely az ideiglenes vízszolgálta-
tást biztosította. Ki kell emelnem az Ön-
kormányzat megbízottjának szakmai 
hozzáértését, az üzemeltető együttmű-
ködését, és a lakosság türelmét, melyet 

magam külön is megköszönök. Az Ad-
vent közeledtével kívánok Áldott Ün-
nepeket, és jó egészséget, melyhez az
ivóvíz biztosított!  



Az ünnepség végén a történelmi egyhá-
zak képviselői megáldották és megszen-
telték a megújult útszakaszt.

Köszönet
Megköszönve Felsőzsolca város lakosságának együttműködését és türelmét, melyet 
a Szent István utca–Sajó utca–Állomás utcai teljes rekonstrukciója során mutatott,

kívánunk minden felsőzsolcai lakosnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Mit jelent a megújult
útszakasz Felsőzsolcának

Letartóztatták
a zsolcai rablás 

fi atalkorú
gyanúsítottját

Miskolci Járás bíróság nyomozási bírája 
december 6-án elrendelte annak a fi atal-
korú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki 
társával együtt betört a felsőzsolcai nagy-
bátyjához, hogy onnan pénzt és sört sze-
rezzenek. Később társa letartóztatására is 
sor került.

A gyanú szerint december 3-án a törtek 
be a sértetthez, akitől sört és pénzt köve-
teltek. Ekkor a férfi  még kizavarta őket és 
távoztak. Később meggondolták magukat 
és visszamentek, majd úgy megverték a 
sértettet, hogy a földre esett. Csak azt köve-
tően távoztak a helyszínről, hogy elvették 
a férfi  zsebében lévő harmincezer forintot.

A gyanúsított bűnösségének megállapítá-
sa esetén, rablás elkövetése miatt 2 évtől 8 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A férfi  az eset után megpróbált elrejtőz-
ni, de édesanyja bekísérte a rendőrségre. 
A bíróság 2019. január 7-ig letartóztatását 
rendelte el. A végzés ellen a gyanúsított és 
védője fellebbezést jelentett be.
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TESTÜLETI NAPLÓ
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 12-én tartot-

ta idei munkaterv szerinti utolsó ülését.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Dr. Tóth Lajos polgármester polgármesteri elisme-

résben részesítette Cservenyák Fanni és Galamb Viktória tanulókat, akik az adventi gyer-
tyagyújtáson mondtak el egy-egy csodálatos verset, Cservenyák Fanni az október 23-ai 
megemlékezést is színesítette szavalatával. 

Döntött a testület arról, hogy a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola, a 
Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, a Felsőzsolcai Napközi Ottho-
nos Óvoda két telephelye és a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felső-
zsolcai Tagóvodája részére 100-100 ezer forint adományt/fi nanszírozást nyújt karácsonyi 
játékvásárláshoz.

Hozzájárult az Összetartozás Emlékparkban elhelyezett kereszt magánszemélyek által 
történő felújításához. 

Elfogadta a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét, jóváhagyta az Önkormányzat 
2019. évi belső ellenőrzési tervét.

Módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2016. (VI. 20.) önkor-
mányzati rendeletét.

Határozott az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatásról, 1 fő portás,
1 fő masszőr, valamint 1 fő gyógytornász munkaviszonyát 2019. december 31-ig meghosz-
szabbította.

Hozzájárult Felsőzsolca Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága által bejegyeztetett 
beépítési kötelezettség törléséhez.

Módosította a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Döntött arról, hogy pályázatot hirdet a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatói munkakörének 

betöltésére.
Határozott, hogy a víziközmű használati díj (szennyvíz) számlán elkülönített összegből 

a város területén lévő szennyvízhálózat részleges felújítását elvégzi.
A Képviselő-testület 2019. január 23-án tartja ülését.

Karácsonyi miserend
a felsőzsolcai

római katolikus templomban
December 24-én

nincs szentmise templomunkban.
Karácsony éjszakáján

éjfélkor kezdődik a szentmise,
Karácsony ünnepén

 délelőtt 10 órakor, s karácsony másodnap-
ján, Szent István vértanú ünnepén ugyan-
csak 10 órakor kezdődik a szentmise.

Krisztus
születik!

Dicsőítsétek!

Karácsonyi istentiszteletek
a Felsőzsolcai

Görögkatolikus templomban
December 24-én hétfőn
szenteste – napján:

  7,00 órakor Szent Liturgia
20,00 órakor  betlehemi játék és

az éjszakai szertartás

December 25-én és 26-án,
Karácsony első és második napján:

  8,00 órakor Utrenye
  9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye

December 27-én csütörtökön,
Szent István első vértanú ünnepén:

  8,00 órakor Utrenye
  9,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor Vecsernye

December 31-én hétfőn,
Szilveszter napján

  7,00 órakor Szent Liturgia
17,00 órakor  Vecsernye - ó évi

hálaadással

A Felsőzsolcai Református Egyházközség
ünnepi istentiszteleti rendje

December 16. vasárnap 9 óra advent harmadik vasárnapi istentisztelet
December 21. péntek 16.30 óra bűnbánati istentisztelet
December 22. szombat 16.30 óra  A Magvetők karácsonyi ünnepi szolgálatának nyil-

vános főpróbája. Utána a gyermekek kántálni indul-
nak. Aki szívesen látná őket, kérjük, jelezze!

December 23. vasárnap 9 óra advent negyedik vasárnapi istentisztelet
December 24. hétfő 16 óra ünnepi istentisztelet a Magvetők szolgálatával
December 25. kedd 9 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet
December 26. szerda 9 óra ünnepi istentisztelet legátus testvérünk szolgálatával

A nagycsaládok

további támogatása
Kedves Családok! Kedves Nagycsaládo-

sok! Egy újabb elfogadóhellyel bővült a 
nagycsaládos kártya elfogadóhelye, a Platán 
gyógyszertárral (Rákóczi úti), mely jelentős 
kedvezményt ad a családok számára.

Családo k Éve alkalmából városunk Ön-
kormányzata és Dr. Tóth Lajos Polgármester 
Úr továbbra is segít közelebb hozni a helyi 
vállalkozásokat, hogy minél több kedvez-
ménnyel támogassák a családokat.

Tisztelt UPC előfi zetők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a UPC megkezdte a Zsolca TV adásai-
nak digitális sugárzását!

A program a televiziókészülékek 502 
csatornáján fogható. 

Amennyiben az Ön beltéri egységén 
(setup box) műszaki problémát észlel, 
kérjük keresse a UPC miskolci ügyfél-
szolgálatát a Miskolcon a Bajcsy-Zsi-
linszky utca 2-4. alatt, vagy hívja az in-
gyenes 1221-es számot!
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és Adventi vásár
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület második alka-

lommal rendezte meg a tagjainak és hozzátartozók-
nak a karácsonyi partit.

Az egyesület elnöke röviden beszámolt az eddig 
végzett munkáról, majd Farkas Tünde előadásában 
meghallgattuk Fekete István Karácsonykor című no-

velláját.
Feldíszített kará-

csonyfa, kandalló, 
hintaszék, kísérő ze-
ne meghitt hangula-
ta adta a hátteret.

A fi nom vacsora elfogyasztá-
sa után az egyesület táncosai 
adtak rövid ízelítőt keleties alá-
festéssel, majd Várszegi Kati vi-
dámságait adta elő. 
Megjött a Mikulás 
is, aki szaloncuk-
rot, csoki mikulást 
és 2019-es egyesü-
leti naptárt osztott 
krampuszaival.

A megalapozott hangulatot tovább fokozta Varga 
Lajos és Ködöböcz Viktor tanár úr muzsikája, amire 
a társaság táncra perdült. Egy remek hangulatú esten 
sikerült a közösség építés! 

Másnap reggel a Pokolcsárda udvarán már épül-
tek a pavilonok a GAMESZ jóvoltából. Folyt a díszí-

tés, előkészítés. 10 órakor az árusok kipakolták portékáikat, és 
kezdetét vette a vásár. Az időjárás nem volt kegyes, esős, borult 
idő volt. Tészta, tojás, húsáru, gyógynövény, Parajdi só termé-
kek, karácsonyi díszek, savanyúság, mézeskalács, fakanál-faáru 

volt a kínálat. Akik el-
jöttek, kedvükre válo-
gathattak.

Megragadva az alkal-
mat az Elnökség nevé-
ben Áldott, szeretettel-
jes Karácsonyt és Sike-
rekben, egészségben, 
összetartásban gazdag 
újesztendőt kívánunk!

Pásztor József
titkár

Egyesületi karácsonyi partiEgyesületi karácsonyi parti

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István ügyvéd

ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város polgárai részére rendelkezésre,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A fogadóórák idpontja:

szerdai napokon 15:30 perctől 17:00 óráig
Elzetes bejelentkezés:

Telefon: 06-30-3888-223  Email: drbollaistvan@gmail.com
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Minden jó, ha jó a vége

EGY CSEPP
FIGYELEM 

A felsőzsolcai Ka-
zinczy Ferenc Re-
formátus Általános 
Iskola negyedikes és 
ötödikes diákjai is 
részesei voltak an-
nak a diabétesz ok-
tatásai programnak, 
melyet a Nemzet-
közi Diabétesz Szö-
vetség alkotott meg, és az Egy Csepp Figye-
lem Alapítvány valósít meg 5 magyarországi 
általános iskolában kísérleti jelleggel, 10-12 

éves gyerekek, 
szüleik és taná-
raik számára. A 
tematikus na-
pon a gyerekek 
játékos formá-
ban ismerked-
tek meg egy cu-
korbeteg gyerek 

mindennapjaival, és a diabétesszel valamint 
az egészséges életmóddal kapcsolatos infor-
mációkkal és tévhitekkel.

Magyarországon mintegy 5000, 18 év 
alatti cukorbeteg gyermek él, körülbelül 98 
százalékuk egész életében inzulinadásra szo-
rul. A napi többszöri vércukormérés, inzu-
lin-beadás, szénhidrátszegény diéta betartá-
sa nehézséget okoz számukra. A környezetet 
fel kell készíteni ennek elfogadására, és a be-
tegséghez kapcsolódó teendőkre.

  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

 Év vége a számvetések időszaka, 
lássuk a számok nyelvén hogyan 
szerepeltek a Felsőzsolca labdarú-
gó csapatai az őszi idényben.

A szezon első fele a kettes szám bű-
völetében telt: kezdésnek két vereség, 
utána két 1-0-s győzelem, majd két 
döntetlen. A Gesztely kiütése után 
azonban nem várt gödör következett, 
hiszen egy pontot szereztek a fi úk 
három mérkőzésen. A krízis azonban 
szerencsére nem tartott sokáig, és az 
utolsó öt őszi meccsen veretlenek 
maradtak a mieink, sőt két nagy gó-
larányú győzelmet is aratott. A csapat 
így a tizenöt csapatos mezőnyben fél 
távnál a tabella felénél, a nyolcadik 
pozícióban áll. A lőtt gólok száma 
33, ennél hat csapat is több gólt szer-
zett, viszont a kapott gólok számában 
csak a bajnokságot vezető Ózd áll a 
Zsolca előtt. A házi góllövő lista élén 
hét-hét rúgott góllal áll Lippai Gergő 
és Dávid Ferenc. Főleg utóbbi telje-
sítménye érdekes, hiszen hét gólját az utolsó 
öt mérkőzésen hozta össze, mutatva hogy jó 
formában van. Reméljük a forma tavaszra is 
megmarad nála. További gólszerzők: Kovács 
Szilárd hat, Szárnya Zsolt négy, Boros Lász-
ló, Szala Ákos, Láposi Sándor Gergő két-két, 
Lengyel Martin, Molnár Dávid, Varga László 
pedig egy-egy gólt szerzett. 

U19-es együttesünk a teljes ismeretlenbe 
ugrott fejest a nyáron, és elmondható, hogy 
bőven megmutatták, érdemesek arra, hogy 
a harmadosztályban futballozzanak. Tizen-
három mérkőzésen kilenc győzelem mellett 
négy vereség a mérlegük. A sikerek közt van 
több egy gólos győzelem, ez mutatja, hogy 
a fi atalok kiélezett találkozókon képesek 
higgadtak maradni, és maguk javára fordíta-
ni a meccset. A négy elvesztett találkozó közt 
az egyik a csoportot vezető Sajóvölgye Foci-
suli elleni idegenbeli mérkőzés, kettő pedig 
a Balmaz-Olasz Focisuli elleni párharc, akik 
szorosan tapadva az éllovasra, a második he-
lyen állnak. Láthatjuk a nevekből, hogy mind 
két csapat Focisuli és sok éve szisztematiku-
san építkeznek és a legjobb emberanyagból 
dolgoznak. A cél ez lehet Felsőzsolcán is, hogy 
sok munkával, idővel jó utánpótlás képző bá-
zis legyen. A házi góllövő lista tetején Molnár 
Dávid áll nyolc találattal, őt követi Tirk Dániel 
hét, Puda Ádám pedig öt góllal. 

U17-es csapatunk a rossz kezdés után szé-
pen összekapta magát, fejlődésüket mutatja, 

hogy amíg a szezon elején kikaptak az Ózd-
tól és a Tiszaújvárostól, az ősz végén mindkét 
együttest legyőzték. A tizenkilenc évesekhez 
hasonlóan ez a korosztály is a negyedik he-
lyen telel, egy szép tavaszi teljesítménnyel 
fényes lehet a bajnokság vége. A házi gólszer-
zők dobogóján első Szarka Kristóf hét góllal, 
második Sramkó Krisztofer hat, harmadik 
Soltész Bence öt góllal.

Minden játékosnak, edzőnek gratulálunk a 
az elért eredményekhez, a kitartó szurkolók-
nak a lelkes buzdításhoz. Kellemes ünnepeket 
minden felsőzsolcai sportbarátnak, találko-
zunk 2019-ben. 
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Felsőzsolca Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. december 5-én 
tartott közmeghallgatást.

Valamennyi képviselő eleget tett a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény szerinti kötelezettségének, misze-
rint az önkormányzati képviselő köteles 
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 
akiknek évente legalább egy alkalommal tá-
jékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

Dr. Tóth Lajos polgármester beszámolt 
az Önkormányzat 2018. évi munkájáról. 
Elmondta, hogy 2018-ban a legfontosabb 
feladat az intézményhálózat működőképes-
ségének megtartása, a városüzemeltetés, a 

városfejlesztés biztosítása, a munkahelyte-
remtés és -megtartás, az ipari terület bőví-
tése, a város fejlődését elősegítő pályázatok 
előkészítése, megvalósítása volt. 

Ismertette az elért eredményeket, beszélt 
az egyházi és civil szervezetek támogatásá-
ról, felsorolta az Önkormányzat által már 
elnyert, valamint a 2018. évben benyújtott 
pályázatokat.

Ezután a lakosságtól írásban érkezett 
kérdésekre, észrevételekre adott választ
Dr. Tóth Lajos polgármester.

A közmeghallgatás végén a jelenlévőknek 
lehetősége volt hozzászólni, véleményt nyil-
vánítani.

ÚjéviÚjévi
tüzijátéktüzijáték

FelsőzsolcánFelsőzsolcán
2019. január 1-én 

0.30 perctől
a Pokol Csárdával 

szemben,
a Hősök terén.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.
Köszöntsük együtt

az újévet!

KÖZMEGHALLGATÁS

TÁJÉKOZTATÁS
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ 1/2018. (I. 22.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETÉVEL A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

2018. DECEMBER 24. – 2019. JANUÁR 6. KÖZÖTT
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

A HIVATALBAN ÜGYFÉLFOGADÁST
2019. JANUÁR 2-ÁN SZERDÁN 8.00 - 12.00 ÓRA KÖZÖTT TARTUNK.

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSÉNEK INTÉZÉSÉRE TELEFONÜGYELETET BIZTOSÍTUNK 
MUNKANAPOKON 8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

2018. DECEMBER 27-ÉN    70/513-2513;
2018. DECEMBER 28-ÁN     70/513-2512.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM!

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
JEGYZŐ


