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A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Az állam, a haza
és a kenyér ünnepén
„Óvjuk a magyar nyelvet, és gondolkodást, a keresztény hitet” – hangsúlyozta az államalapító Szent István
ünnepe alkalmából rendezett megemlékezésen Csöbör
Katalin, a térség országgyűlési képviselője. Ha majd mindenütt fölismerjük, hogy a mai földi életünket globálisan
mozgató szellemi erő uralkodik fölöttünk, akkor mindenféle embercsoportok közötti gyűlölködés fölösleges lesz.
Hozzátette: a jövőbe bizakodóan tekinthetünk, még akkor is, ha most kissé távolinak tűnik ez a jövő.
KÉPES BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Szebb lett
a templom
(Bővebben a 6. oldalon)

TISZTELET
A HŐSÖKNEK
1849 nyarán a Keleti- és Déli-Kárpátokon át
hatalmas orosz seregek nyomultak be az országba, hogy segítségére legyenek az osztrákoknak a magyar szabadságharc leverésében. Nagyváradra tartott a sereg, hogy ott
egyesüljön a már ott harcoló csapatokkal.
Az volt minden reményük, hogy összefogással képesek lesznek a túlerővel szemben is
kivívni Magyarország önállóságát. Elszántságuk, hitük ereje előtt hajtunk fejet.
(A zsolcai csatáról a 2. oldalon)

Felsőzsolca és Nyikómalomfalva
testvértelepülési
kapcsolata 26 éves múltra tekint
vissza. Az évforduló alkalmából
37 fős delegáció utazott Nyikómalomfalvára. Több helyszínen
is kirándultak, fát ültettek és emlékpadot avattak fel a településen.
(Cikk a 6. oldalon)

26 éve
barátságban

 Közélet
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Óvjuk a magyar nyelvet,
és gondolkodást, a keresztény hitet
AZ EZERÉVES ÁLLAM ÉS HAZA ÜNNEPÉN
Felsőzsolca város önkormányzata 2016. augusztus 19-én
tartott megemlékezést államalapító Szent István ünnepe alkalmából. Ünnepi beszédet mondott Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A történelmi egyházak képviselői megáldották, megszentelték az új
kenyeret, majd Dr. Tóth Lajos
polgármester megszegte azt. A
város vezetése, a civil szervezetek, intézmények képviselői
elhelyezték a megemlékezés
virágait a Szent István emlékműnél. A műsor zárásaként a
Zsolca Táncegyüttes előadását
láthatták az ünneplők.
„Óvjuk a magyar nyelvet, és
gondolkodást, a keresztény hitet”
– mondta beszédében Csöbör
Katalin, a térség országgyűlési
képviselője. Ha majd mindenütt
fölismerjük, hogy a mai földi
életünket globálisan mozgató szellemi erő uralkodik fölöttünk,
akkor mindenféle embercsoportok közötti gyűlölködés fölösleges
lesz. Hozzátette: a jövőbe bizakodóan tekinthetünk, még akkor is,
ha most kissé távolinak tűnik ez a jövő. Addig azonban a manipulált, vagy félrevezetett, vagy felelőtlen, esetleg rossz szándékú,
néha bűnöző hajlamú emberekkel és embercsoportokkal meg kell
harcolnunk a hazánk megmentéséért.
Hazánkat meg kell védenünk. Az ezeréves magyar államot és
hazát ünnepeljük – mondta beszédében Csöbör Katalin, aki a vá-

ros vezetőivel közösen koszorúzott a Szent István emlékműnél.
Az egyházak képviselői
Szent István örökségéről, a
keresztény
Magyarország
gyökereiről és az új kenyér
hagyományáról, éltető erejéről beszéltek, majd megáldották, megszentelték a kenyeret,
amit Dr. Tóth Lajos polgármester szegett meg idén is.
A műsor zárásaként az új művészeti vezetővel dolgozó Zsolca
Táncegyüttes lépett fel az ünneplő közönség előtt.
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Bártfai Betty tárlata
Harmadik
alkalommal
nyílt kiállítása Bártfai
Betty felsőzsolcai festőművésznek a Bárczay-kastélyban. Először tizenöt
évvel ezelőtt láthatta a
zsolcai közönség az alkotásait. Államalapító Szent
István ünnepe alkalmából nyílt tárlatára több képet is festett. Cseke Antal
nyitotta meg a kiállítást.

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!
Együttes, több heti
megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu

Nagyon fontos az, amit a nők meg tudnak jeleníteni, a szeretetet, az érzelmeket, az érzéseket. A férﬁ festők munkái mások
ilyen szempontból – mondta a megnyitón Cseke Antal, aki először a közösségi hálón találkozott Bártfai képeivel.
Felsőzsolcán már hagyomány, hogy nem csak ünnepséggel, hanem valamilyen kulturális programmal is várjuk a
lakosságot nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án. Idén külön öröm számomra, hogy egy zsolcai festőművész alkotásait tudtuk
bemutatni – mondta Dr. Tóth Lajos
polgármester, aki Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel együtt vett részt a tárlat megnyitóján.
A kiállítás megnyitóján Dr. Romhányiné Papp Mária előadásában Schubert: A muzsikához és Schumann: Ő, a nagyszerű, a legszebb című lírai hangvételű dalait hallhatta a közönség. Zongorán Romhányi Róbert, a Tapolcai Vegyeskórus
karnagya kísérte édesanyját.
Bártfai Betty tájképfestéssel kezdte pályafutását. Ma már a portré, tájkép, vallásos témák, aktok, víziók, állatképek széles skálája
megtalálható alkotásai között. Nagy tisztelője
a 19–20. századi magyar klasszikus festőinek,
valamint az itáliai festészet mestereinek. Tanulmányutakon járt Olaszországban, Görögországban, Cipruson, Izraelben, Nagyváradon, Franciaországban. Számtalan festménye
megtalálható magángalériákban és gyűjtőknél
Magyarországon és külföldön egyaránt. Bártfai
Betty kiállítása szeptember 20-áig látogatható.

Megújult a zsolcai katolikus iskola
Befejeződött a felújítási munkálat a felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában. Gyakori
volt az áramszünet az iskolában, az új digitális táblák működtetését sem bírta a hálózat, így annak
felújítása volt a legfontosabb. Putz József, az iskola igazgatója elmondta, hogy az egri Egyházmegye
négy millió forintos támogatásával valósult meg a felújítás. A kapcsolószekrény teljes felújításra került,
illetve három tanteremben a világítótestek teljes cseréjére került sor.
A legfontosabb a villamossági hálózat felújítása volt, ez 2 millió forintba került – mondta Putz József. Mert az eddigi alumíniumvezetékek megértek a cserére. Gyakori
volt az áramszünet az iskolában, az új digitális táblák működtetését sem bírta a hálózat, itt volt az ideje,
hogy korszerű világítótestekre cseréljék a régieket. A nyáron 22 új számítógépet is beszereztek az iskola informatikatantermébe, de megtörtént a vizesblokk felújítása is. A tantermekbe laminált parketta
került illetve a folyosók és tantermek festése is készen van. A tető javítása még hátra van, de minden
munkát, ami a zökkenőmentes tanévkezdéshez kell elvégeztek.

 Itthon
Közélet– Otthon
Az önkormányzat a zsolcai csata 167. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott
július 25-én a Hősök terén. A déli harangszó idején kezdődött rövid műsorban felidézték a városunk határában zajlott csata mozzanatait.
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A zsolcai csatára
emlékeztek

1849 nyarán a Keleti- és Déli-Kárpátokon át hatalmas
orosz seregek nyomultak be az országba, hogy segítségére legyenek az osztrákoknak a magyarok szabadságharcának leverésében. A Görgey vezette főhadsereg
azért tartott Nagyváradra, hogy ott egyesüljön az Erdélyben és Délvidéken harcoló csapatokkal. Mert úgy
hitték, ez volt minden reményük, hogy összefogással
képesek a túlerővel szemben is megvédeni a márciusi forradalom eszméit, kivívni Magyarország önállóságát. Elszántságuk, bátorságuk, hitük ereje előtt tisztelettel hajtunk fejet.
A zsolcai csatát
szemtanúk emlékiratainak segítségével idézzük fel.
Szűcs Sámuel miskolci
polgár így írt naplójában:
„Délben ugyancsak erősen kezdtek dübörögni az
ágyúk. Én a tetemvári pincékből néztem a nagyszerű jelenetet. Az orosz seregek egyrésze
mindjárt Miskolc alatt, a zsolcai töltés melletti nagy fánál volt
felállítva, a magyarok ágyúi pedig Felsőzsolca alatt. Az ütközet a
miskolci, a felső-, és alsózsolcai,
az arnóti és a szirmabesenyői
határokban, s ezek vidékén ment
végbe. Azon a tájakon, melyek a
tetemvári pincékből puszta szemmel beláthatók. A magyar tábor
ugyancsak erősen állta helyét és
sűrűn lövöldözött. Borzasztóan
nagyszerű volt látni az ágyukból
kilövelő lángot és füstöt, s hallani
az utánuk mennydörgő morajt.”
A csatát Miskolcról, a Tetemvár oldalából sokan végignézték.
Egy másik szemtanú , Porcs János,
miskolci református főgimnáziumi tanár így emlékezett vissza:
„A magyar sereg Zsolcánál
jó pozíciót választott magának,

fedetve a Sajótól a falutól és erdőktől. Arnóttól lefelé Alsózsolcáig volt felállítva. A muszkák meg a zsolcai töltéstől jobbra, a
Sajó mentében állottak csatarendbe, az előtéren túl is, innen is
voltak ágyúi.
Az egyik ágyú a Sajó hídja déli oldalán volt felállítva és ebből
bocsájtgatták azokat a rakétákat, amelyekkel sikerült felgyújtaniuk
a szekérállást és a korcsmát, ami itt, a Vámon állott.”
Az alig harmincéves Gózon Lajos őszinte hazaszeretetből fakadó bátorsága mentette meg a
helyzetet. Egy századdal átkelt
a Sajón és meglepte az orosz tüzéreket. A vakmerő tett megzavarta az ellenség harci tervét és
a gyors győzelem után a főhadsereg folytatta az útját Nagyvárad felé. De mindez már csak a
parázs éltetése volt, ugyanis a túlerővel szemben többet már nem
lobbant lángra a magyar szabadságharc tüze.
A csata és az elesett áldozatok tiszteletére az országban, Vác
után, másodikként emeltek emlékművet Felsőzsolcán 1867-ben,
a kiegyezés évében a Honvédegylet által összegyűjtött pénzből.
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Aluinvent Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött az Innovatív, súlycsökkentett autó- és gépipari
alkatrészek fejlesztéséről szóló projekt az Aluinvent Zrt-nél

Közélet 

Iskolai
oktatási szünetek
a 2016/17-es
tanévben

Az Aluinvent Zrt. (Magyarország) és az Omen High Pressure Die Casting nyomásos öntöde (Izrael) súlycsökkentett alumíniumhab alapú öntvények fejlesztését
tűzte ki célul.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2016/17-es tanévben:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló projekt célja egy újrahasznosítható, megnövelt fajlagos szilárdságú
autóalkatrész és gépipari alkatrész kifejlesztése súlycsökkentett autóipari, illetve LED lámpa hűtőborda alkalmazások számára.

Őszi szünet:
2016. október 29-től november 6-ig

A projekt elsődleges célkitűzése
alumínium hab (ALUHAB) öntvények fejlesztése volt. Az Aluinvent
Zrt. által kifejlesztett nemzetközi
szabadalmakkal védett alumínium hab anyag megolvasztva
formálható (a buborékok nem
pukkadnak szét), homogén tulajdonságokkal rendelkezik és szilárdsága a felhasználási területnek
megfelelően állítható be. A technológiának köszönhetően jelentős súlycsökkenés érhető el a különböző jármű és gépipari alkatrészeknél, miközben azok szerkezeti
tulajdonságai nem romlanak.
A 24 hónapos projekt során kifejlesztésre került több nagy fajlagos szilárdságú ALUHAB maggal rendelkező súlycsökkentett autóipari öntvény prototípus
és a szilárd alumíniumhab körbeöntésére alkalmas nagynyomású alumínium
öntési technológia. Ezen kívül kidolgozásra került egy, az olvadék alumínium
habok öntésére és újrahasznosítására alkalmas technológia is. Az előállított
haböntvények fizikai és szilárdsági paramétereinek vizsgálata is megtörtént,
amik bizonyították, hogy az ALUHAB-ot tartalmazó alkatrészek ipari felhasználásra és kis sorozatú gyártásra egyaránt alkalmasak. A magyar kutatók a fémhab öntvények előállítására
tására alkalmas haböntő berendezést is terveztek, aminek
einek
megépítése és a berendezés paramétereinek
optimalizálása is sikeresen befejeződött.

Haltelepítés a Berki tóban
Ismét halat telepítettek a Berki tó Horgász
Egyesület tagjai. A nyáron összesen négy
mázsa ponty került a tóba. Az egyesületnek
178 tagja van jelenleg, a tó pedig az új elkerülő útról is könnyen megközelíthető. Az
Auchan áruházban napjegy is váltható a tóra
2500 forintért.

Téli szünet:
2016. december 22-től 2017. január 2-ig
Tavaszi szünet:
2017. április 13-18-ig
Nyári szünet:
2017. június 16-tól
Piros betűs ünnepek és munkaszüneti
napok, amikor nincs tanítás:
– 2016. október 31. (hétfő) és
november 1. (kedd) – hosszú hétvége
– 2016. december 24-25-26
(szombat-vasárnap-hétfő)
– 2017. március 15. (szerda)
– Húsvét: 2017. április 17. (hétfő)
– 2017. május 1. (hétfő)
– Pünkösd: 2017. június 5. (hétfő)
– Szombati tanítási nap:
2016. október 15.

Szalagkorlát
fogta meg a Fordot
Anyagi káros közlekedési baleset történt
július 16-án a város határában. Egy Ford
Fiesta haladt Miskolc irányába az M30-as
felől, amikor a Felsőzsolca melletti körforgónál a négykerekű megcsúszott a vizes
úton és a szalagkorlátnak csapódott orral.
Úgy tudjuk személyi sérülés nem történt, az
anyagi kár jelentős.

 Itthon
Közélet– Otthon
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Szombat délelőtt volt a
megnyitója a rendezvénysorozatnak,
egy
fotókiállítást készítettek
a malomfalviak, ami a
testvértelepülési kapcsolat köré épült, fekete-fehér fotók is előkerültek.
A
Nyikómalomfalvi
Kórus előadása színesítette a megnyitót. A
színpadon néptáncosok
léptek fel, könnyűzenei
zenekarok
nagyszerű
produkciókat adtak elő.
A vasárnapi szentmise
után a Felsőzsolcai delegáció átadta ajándékát. A magyar nyelven tanuló diákoknak Felsőzsolca képviselő testülete nevében Dr. Tóth
Lajos polgármester úr adta át az elismerést.
Az évforduló alkalmából két hársfát és egy
faragott padot adományoztak a Nyikómalomfalvi közösségnek. A két polgármester
kötötte a facsemetékre a települések szalagját.

A
barátság
örök
Felsőzsolca és Nyikómalomfalva testvértelepülési kapcsolata 26 éves múltra tekint
vissza. Az évforduló alkalmából 37 fős delegáció utazott Nyikómalomfalvára. Több
helyszínen is kirándultak, fát ültettek és
emlékpadot avattak fel a településen.
A fogadtatás rendkívül szívélyes és nagyon
kedves volt, megadta az egész útalaphangját.

Megszépült a templom
A Felsőzsolcai Református templomban befejeződtek a felújítási munkálatok. Az istentiszteleteket a Kazinczy Ferenc Református Általános iskola ebédlőjében tartották a templom felújítási munkálatai miatt. Alexa Gábor református lelkész elmondta,
hogy a munkálatra azért volt szükség, mert még a 2010-es árvíz
után történt egy nagyon gyors helyreállítás, de akkor még nem
voltak kellőképpen kiszáradva a falak. Kívül-belül dobta le a
templom a vakolatot magáról.
„Az elmúlt években történtek kisebb-nagyobb felújítások hiszen még az árvíz hatására a konvektorok szétrozsdásodtak ezek
cseréje megtörtént két évvel ezelőtt. Idén pedig eljutottunk oda,
hogy volt anyagi hátterünk a nagyobb felújításhoz. A munkála-

Ismét Erdélyben
a Csomasz Brass Band

2016 augusztus
„Én nagyon örülök neki, hogy nemcsak a
régiek voltak jelen szívvel-lélekkel, hanem
ﬁatalok is és láttam, hogy a ﬁatalok is építenek kapcsolatot, a ﬁatalok is törekszenek
arra, hogy elmélyüljön ez a kapcsolat. Az
örömöt nem lehet elmesélni, azt hiszem azt
csak megélni lehet, de látszott mindenkinek
az arcán, hogy szívből jövő jó érzései vannak, és azt hiszem ha ilyet tudunk egymásnak szerezni, akkor nem hiábavaló a kapcsolat.” - így emlékezett vissza az útról Kun
Attiláné képviselő.

tok június 20-án kezdődtek el. A felújítási munkálatok forrása
három fő részből tevődött össze. Az egyik a gyülekezet tartalékolt pénze, amit igyekeztünk évről-évre gyarapítani továbbá a
híveinknek meghirdettünk egy céladakozást. Kaptunk támogatást a Borsodgömöri Református egyházmegyétől és Felsőzsolca város Önkormányzatától is. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, aki bármilyen formában hozzájárultuk
ahhoz, hogy ezek a munkánk végbe mehessen. Nagyon sok segítséggel voltak a presbitereink ebben az időszakban. Ősszel egy hálaadó istentiszteletet tartunk majd. Köszönetet mondunk az Úr
Istennek, és kérjük áldja meg a kezünk munkáját. Ezt olvassuk a
Bibliában, „hogyha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnak
az építők”. Bízunk benne, hogy mi nem hiba fáradozunk, és hogy
ez a külső építés belső épüléshez is fog vezetni.” – Alexa Gábor
reformtus lelkész.
Felléptünk Sárospatakon, a fúvószenekar illetve majorett
találkozón. Illetve a
LESZ Dance debreceni táncegyüttestől
meghívást kaptunk a
debreceni jubileumi
50. virágkarneválra.”
- mondta Molnár Attila a Csomasz Brass
Band karnagya.

Ismét Erdélyben koncertezett a Csomasz Brass Band. Felsőzsolca
testvértelepülésének Nyikómalomfalvának vezetése hívta meg a fúvószenekart a falunapra. Zenés ébresztőt tartottak, több helyszínen
is koncerteztek. A fellépésre a felsőzsolcai majorett tánccsoport is
elkísérte a zenekart.
„Már amikor megtudtuk, hogy ismét mehetünk Nyikómalomfalvára, nagy boldogság töltött el bennünket, hiszen harmadik
alkalommal lehettünk náluk. Vasárnap reggel felébresztettük az
egész falut. Nagy örömmel fogadtak benA 6/2016. (I.20.) Kth. számú határozatban foglaltakra hivatkozással
nünket. Újdonság volt az utazásunkban,
a Zsolcai Hírmondóban történő megjelentetésre
hogy a nem régen alakult felsőzsolcai maTiszteletdíj felajánlás
jorett-csoport is elkísért minket és színesítették a fellépésünket. Tartalmas nyár volt,
Felajánló
Összeg
Címzett/Cél
Határozatszám
mint ahogy az utóbbi években már jellemReformátus Egyház és Kazinczy Ferenc
Széchenyi Sándorné
83.484.- Ft
57/2016. (IV. 29.)
ző, rengeteg fellépésünk van. A Miskolci
Ref. Ált. Isk. – 50-50%-ban
Kulturális Központtól is számos felkérést
Pásztor Erik
83.484.- Ft
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány
58/2016. (IV. 29.)
kapunk, aminek örömmel teszünk eleget.
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Új szponzor, új név, de a csapat a régi
Nagy változásokon ment keresztül a
labdarúgó csapat Felsőzsolcán, amely új
néven szerepel a következő bajnoki szezonban. Egy valami azonban nem változott: harcban lenni az első helyért.
Amatőr fociban igen ritka dolog történt
azzal, hogy a csapat névszponzort talált: a
2016/2017-es idényben Mojito-Lemon BTE
Felsőzsolca néven szerepel a gárda. Kundráth Csaba elnök így nyilatkozott erről: „A
névadó szponzor a Sípos Ferenc nevével fémjelzett Mojito Lemon cég lesz, aki beszállt a
felsőzsolcai labdarúgásba. Régóta ismerjük
egymást, neki is vannak céljai a futballal
kapcsolatban. Nyilván ezek találkoztak és szeretnénk egy jó csapatot, aki esetleg 1-2 éven
belül megcélozhatná az NB III-mat is. Anyagi
vonzata is van, és mindenben segíti és támogatja a klubunkat.”
Az alapozás e tények ismeretében kezdődhetett, ennek menetéről Sándor Zsolt vezetőedző így nyilatkozott: „A felkészülésünk
ugyanúgy meg volt tervezve előre, mint az eddigiekben, nyilván egy kicsit rányomta a bélyegét ez az egyesület-váltás, átigazolás dolog. Sajnos nagyon sok játékos távozott, nyolc ember
elment tőlünk, akikre a tavalyi szezonban számíthattunk, ennek megfelelően elég sok érkező
is van, úgy gondolom, hogy ez egy kicsit több
munkát és türelmet igényel, megpróbáljuk, egy
szintre hozni a játékosokat amennyire lehet így
a bajnokság előtt, és igazából majd a bajnoki
mérkőzések fogják megmutatni, hogy milyen
szintet, milyen színvonalat tudunk képviselni.”
A megmaradt rutinos játékosok mellé az
érkezők listáján szerepel rutinos kapus, fel-

törekvő ﬁatalok és egy visszatérő is. De lássuk név szerint is kik ők: „Akik biztos, hogy
érkeztek azok Potyka Attila Tiszaújvárosból,
a ﬁatal Varga Balázs Ongáról, Roza László
kapus Sajóbábonyban volt legutoljára, Valóczki Ádám az MVSC-től érkezik, míg Péter
Martin Kazincbarcika U19-es csapatából
jött. Orosz Tamás Tállyáról igazol át, őt már
ismerhetjük, volt már itt előtte is. Azt gondolom, hogy talán 1-2 érkező
lehetséges még, de azok még
egyelőre képlékenyek.”
Természetesen nem maradhattak el az ilyenkor szokásos felkészülési mérkőzések
sem. Sándor Zsolt vezetőedző
hagyományosan erősebb ellenfeleket keres ezekre a találkozókra, de a környező települések csapataival is megmérkőznek, segítve egymást
az alapozás időszakában. „Az
edzőmérkőzések változó színvonalúak voltak. Az MVSC-vel
kezdtünk, egy 2:2-es mérkőzést
játszottunk velük, amely úgy
gondolom egy jó mérkőzés volt.
Ezután Múcsonyban a Sajóvölgye Focisuli
U19-es srácaival játszottunk, ott nyertünk 3:1re, majd a szomszédvár Ongát itthon megvertük 3:0-ra, az NB III-as Putnokon kikaptunk
6:1-re, végül legutóbb a Diósgyőr U19 ellen
kaptunk ki 3:0-ra. Ezeken az edzőmérkőzéseken ugyan az eredmény annyira nem számít,
viszont azt gondolom, hogy a játék az hagy
kívánnivalót maga után. Nagyon sokat próbálgatom az új játékosokat, hogy hol tudnám

Közélet 
használni őket. Azt is lehet látni, hogy sajnos
ﬁzikálisan is, meg taktikailag sem vagyunk
még egy szinten, és nem látom még én sem azt,
hogy esetleg mit kellene még játszanunk, mi
lenne a legideálisabb felállás a csapat számára. Úgyhogy igazából az edzőmérkőzésekre azt
lehet mondani, hogy tapogatózás jellegű. Azt
gondolom, hogy fél év kell azért, hogy kialakuljon a csapat, az hogy ebben a félévben hogy
fog sikerülni a bajnokság, ezt majd meglátjuk.”
Ezek után pedig már csak egy dolog maradt hátra, mit is vár az új idényben a vezetőedző a csapattól, mely helyért harcolhatnak
és hogy mi a realitás: „Hogy milyen ered-

ményre számítok ez most nekem is egy kicsit
talány, mindenféleképpen szeretnénk harcolni
a dobogóért, bármelyik fokáért, amelyik elérhető számunkra. Én továbbra is azt mondom,
hogy hiába volt nagy a ﬂuktuáció a keretben,
hiába ﬁatalodtunk, bízom benne, hogy az első
három helyért fogunk tudni harcolni. A riválisaink ezen a téren, akik ugyan úgy ott akarnak lenni, és szerintem ott is lesznek, azok
nagyjából ugyan azok a csapatok lesznek. Az
edelényi csapat az első hely egyik várományosa szerintem, ugyan úgy az első hely a célja
a Sajóbábonynak is,a Mád eddig is ott akart
lenni, most is úgy hallottam, hogy ott akar
lenni, és ezek mellett még a Bogács is ott van,
amely mindig is jó csapat volt, ﬁatal, de jó csapat. Ezek mellett mindig van pozitív és negatív
meglepetéscsapat is, ezekkel kiegészülve 5-6
csapatnak van realitása a dobogóért küzdeni.
Szerencsére ebbe a Felsőzsolca is bele tartozik.”
Ilyen előzmények után az újonc Karcsa
otthonában, a szezonnyitón értékes győzelmet aratott a csapat. A több éve együtt játszó
rutinos hazaiakat Orosz Tamás góljával 1-0
arányban sikerült felülmúlni. Ifjúsági csapatunk Katlan László /2/, Mayer Csaba és Balogh Róbert góljaival 4-2 arányban győzött.
Felnőtt csapatunk a megyei Magyar Kupa
selejtezőjét is megkezdte és Bánhorvátiban
4-0 arányban diadalmaskodva jutott tovább.
Gratulálunk a sikeres nyitányhoz!
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ONGAI SZESZFŐZDE
augusztus 20-án megkezdte
folyamatos üzemelését

NÁLUNK A VALÓDI KISÜSTI
PÁLINKA RÉZ RENDSZERBEN,
KÉTSZERES LEPÁRLÁSSAL
KÉSZÜL.
Bérfőzési díj szeszadóval
1550 Ft/liter 50 fokos pálinka
Iratkozni
hétfőn és szerdán 8–13 óráig,
pénteken 13–18 óráig
a helyszínen is, vagy
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