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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA

Húsvét minden évben a gyász, az ünnep, a
szomorúság, a vidámság, az öröm és a bánat
átélését jelenti. A készülődés napjaiban mindannyian újra értékeljük a születés, élet, szenvedés és halál fogalmát. Most 2018 tavaszán
– szeretett városunkban Felsőzsolcán –, mi is
naponta találkozunk az élet értelmének sarkalatos kérdéseivel, sokszor örömmel, vagy elkeseredéssel, de sokszor nem szálkák, hanem súlyos gerendák nehezítik akár a napi munkánkat
is. Ezekből az ellentmondásokból ácsolt kétezer évvel ezelőtt is keresztet az idő, hogy egy
végsőkig helytálló igaz embert megfeszítsenek
rajta, miközben ő hajlíthatatlan akaratával és
tántoríthatatlan kitartásával legyőzhetetlennek bizonyult, s ezáltal örök tanulságul szolgál
a meggyőződésüket mindenkor vállalóknak.
A ma embere naponta találkozik a kihívásokkal, napi munkája, boldogulása, öröme,

szenvedése között. Húsvét nemcsak megméri az alapfogalmainkat, hanem az ünneplőket
önvizsgálatra késztetve tartalommal tölti el az
életünket.
Ez az ünnep figyelmeztet, bennünket arra is
hogy három napnál tovább reménység nélkül nem élhet a gyarló ember. Igaz, a húsvéti
történések a ránk maradt bibliai leírásokban
egyfajta csodaköntösben jelennek meg, mi
tudjuk, hogy a csodák most is itt vannak. Itt
vannak a kezünkben amikor dolgozunk, amikor emberek sorsáról döntünk amikor a városunkat közösen építjük, szépítjük. Isten az
egymás iránti szeretetre és igazságosságra tanított bennünket,fogadjuk hát együtt ezzel a
készséggel az ünnepet.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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OKMÁNYIRODÁBÓL
KORMÁNYABLAK
Felsőzsolcán nyílt meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye huszonegyedik Kormányablaka március 20-án. Így a Felsőzsolcán és környékén élőknek már nem
kell Miskolcra utazniuk, ha államigazgatási ügyeket szeretnének intézni.
Ezentúl nem csupán személyi okmányokat lehet intézni Felsőzsolcán, hanem
államigazgatási ügyeket is;
például szociális, családtámogatási, és egészségbiztosítási területen – mondta
lapunknak dr. Stiber Vivien,
a Miskolci Járási Hivatal
vezetője, aki mint zsolcai
lakos is büszke arra, hogy
a város fejlődésének újabb
állomását jelenti a kormányablak átadása.
Dr. Tóth Lajos polgármester köszönetének adott hangot a zsolcai kormányablak
kialakításáért, hiszen ezáltal is erősödött

a város térségi, központi szerepe. Az okmányiroda tavaly több
mint 12 ezer ügyfelet fogadott, a
kormányablakban már akár 25
ezer évi ügyfélre számítanak.
Egyszerűsített ügyintézés, hatékonyság, költségtakarékosság. Ilyen
és hasonló jelzőkkel lehet illetni a
létszámában egyre
gyarapodó ügyfélkapukat, amelyek
célja
lehetőséget
biztosítani az ügyfélközpontú ügyintézésre. Demeter
Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
kormánymegbízottja szerint a feladatot teljesítették. Egyre népszerűbbek, egyre olajozottabban
működnek a kormányablakok,
és természetesen egyre több terhet vesznek le a szakigazgatási
szervek képviselői ily módon a civil lakosság válláról.
Demeter Ervin kormánymegbízott a
megnyitón elmondta: legfőbb célkitűzésük az úgynevezett egyablakos ügyintézés. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél egy
ablakon, egyetlen felületen találkozik az
államigazgatással, nem kell keresgélnie,
melyik hivatlhoz forduljon az ügyével.
Tehát nem az ügyfélnek kell különbö-

Kedves Szülők!
Nagy szeretettel tájékoztatom Önöket, hogy a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde (cím: Felsőzsolca, Deák F. u. 1.)
2018. április 10-én, kedden 10:00
– 11:30 között várja a gyermekeket
és szüleiket ovikóstoló programjára,
ahol betekintést nyerhetnek óvodánk
életébe.
A 2018/19 –es nevelési évre való
beiratkozás időpontja: 2018. április
16-20.
Szeretettel:
Molnárné Palkó Ildikó
intézményvezető

ző helyekre vinni a papírjait, a papírok
utaznak a rendszeren belül – fogalmazott
a kormánymegbízott.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
kiemelte, kormányablak időt takarít meg
a felsőzsolcaiak és a környező települések
lakóinak számára. Segíti az ügyintézés
gyorsaságát, egyszerűségét, gördülékeny-

ségét. Bízom benne, hogy az ügyfelek
elégedettek lesznek a hivatal munkájával
- tette hozzá.
A megyében további két kormányablak is
nyílik majd a jövőben: Emődön és a Tiszai
pályaudvaron.
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Az egészséges táplálkozásról
tartott előadást
Bacsa Patrik

A felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában járt a
DVTK támadója, Bacsa Patrik, aki a
Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program keretein belül a
kisiskolásoknak tartott előadást az
egészséges táplálkozásról.
Zsúfolásig megtelt a Kazinczy tornaterme, ahol Bacsa Patrikkal beszélgethettek kérdezz-felelek formájában
a felsőosztályos tanulók. A kisiskolások piros-fehérbe öltözve fogadták a
DVTK saját nevelésű támadóját, aki
egy jó félórás előadást tartott a gyerekeknek az egészséges táplálkozásról,
valamint készségesen válaszolt a gyerekek kérdéseire.
– Köszönöm az iskola meghívását,
örömmel jöttem és nagyszerű közösségben, kíváncsi gyerekek előtt beszélhettem, akikkel megoszthattam
eddig szerzett sport- és az élet egyéb
területein szerzett tapasztalataimat.
Fogékonyak voltak a mondanivalómra és úgy gondolom sok dolgot

meg is értettek belőle. Azt már csak
remélni tudom, hogy kamatoztatni is
fogják ezt a saját életük során, gondolok itt főleg azokra, akik komolyan
gondolják a sportot, vagy az egészséges
táplálkozást, és remélem tudtam nekik
ebben segíteni. – mondta Bacsa Patrik,
a DVTK saját nevelésű játékosa.

TÁJÉKOZTATÁS
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőzsolcán a Központi Statisztikai Hivatal Elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajtanak végre.
A felvételek megnevezései:
– 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
– 1942 A lakosság utazási szokásai
A válaszadásra kijelölt háztartásokat véletlenszerűen választják ki.
Az összeírási munkákat a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft.
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
További felvilágosítás:
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és
14:00 óra között a +36-80-200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail
címen kérhető.
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző
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JÉZUS KRISZTUS
FELTÁMADÁSA
„Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda érte”
(Jn 3,16)
Jézus Krisztus az örök Ige, önként emberré lett. Felvette a mi
emberi természetünket, hogy mindenben hasonló legyen hozzánk, a bűnt kivéve.
A megtestesülés titkát és jelentőségét a kereszt titkában
szemlélhetjük legjobban, amelyet a feltámadás ténye és fénye
tesz nyilvánvalóvá és világossá előttünk. Fontos azonban tudatosítani, hogy a kereszt önmagában nem életadó, hanem csak
Krisztus keresztje az.
Jézus Krisztus megváltói tetteiben és mondanivalójában látnunk kell azokat az értékeket, amelyek isteni és emberi természetből fakadnak. A halhatatlan Isten Ige szenvedte el érettünk
testileg a halált. Valóban Ő halt meg és Ő támadott fel, amint Ő
testesült meg az Írások szerint.
Húsvét vasárnapon görögkatolikus egyházunk nem a feltámadásról beszámoló az evangéliumot olvastatja velünk, hanem
részenként más-más nyelven a János evangéliumának „Logosz
himnuszát”, ami azt visszhangozza, hogy az „Ige testté lett, és
miköztünk lakozott és mi láttuk az Ő dicsőségét”. „Atyám dicsőítsd meg Fiadat azzal a dicsőséggel, amelyet birtokoltam
FELSŐZSOLCAI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

Nagyheti és húsvéti
szertartásainak rendje
Nagyhétfő:
17:00-kor Előszentelt Liturgia
Nagyszerda:
17:00-kor
”
”
Nagycsütörtök: 7:00-kor Nagy Szent Bazil Liturgiája
17:00-kor Kínszenvedési evangéliumok
olvasása
Nagypéntek:
Szigorú böjt
7:00-kor Királyi imaórák
17:00-kor Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat:
7:00-kor Jeruzsálemi utrenye
7:30-kor Nagy Szent Bazil Liturgiája
Nagyszombat:
20:00 órakor föltámadási szertartás
Húsvétvasárnap: 9:00-kor Szent Liturgia pászkaszenteléssel
18:00-kor Vecsernye
Húsvéthétfőn: 8:00-kor Utrenye
9:00-kor Szent Liturgia
11:00-kor Szent Liturgia – Alsózsolcán
Húsvétkedd:
8:00-kor Utrenye
9:00-kor Szent Liturgia
18:00-kor Vecsernye

Nálad, mielőtt e világ lett.” A kereszten és a feltámadásban tette
számunkra is nyilvánvalóvá dicsőségét.
A több nyelven elhangzó evangélium már a megváltás egyetemességére és kiteljesedésére tanít bennünket. Aki több mint
2000 évvel ezelőtt Betlehemben ténylegesen megszületett, csak
az halhatott meg és támadhatott fel.
A feltámadás egyedül Isten műve. Ezt Jézus Krisztusban érthetjük meg. A feltámadásnak nem volt emberi szemtanúja. A
katonák, az elítélő főpapok, írástudók, farizeusok, és Pilátus
nem láthatták. Az apostolok, az asszonyok, a temetésen jelenlevők sem lehettek a feltámadás szemlélői, mert az az élet és halál
mezsgyéjén ment végbe Isten örök elhatározásaként. De az előzmény és az utána élőként megjelenő Feltámadott ékes bizonyítása az örömünknek, reményünknek, valóban feltámadott az Úr.
A szenvedés jegyei ott voltak a kezén, alábán és az oldalán.
A feltámadott Krisztus 11 alakalommal jelent meg az előre
kijelölt tanúknak: asszonyoknak, apostoloknak, tanítványoknak, 500 testvérnek, végül a damaszkuszi úton Saulnak, akiből
Szent Pál lett.
Egyedül Krisztusnak sikerült legyőznie a halált, amelynek
mindannyian alá vagyunk vetve. Ez a tanítás az Egyház lényegi
tanításához tartozik. Nem véletlenül ír erről Szent Pál apostol
olyan szenvedélyesen és érvel „ Ha pedig Krisztus nem támadt
fel, nincs értelme a mi tanításunknak és a ti hiteteknek, mert
még mindig bűnökben vagyunk:” „ Ha csak ebben az életben
reménykednénk szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél..”
Él a mi Megváltónk, aki a legnagyobb áldozatot hozta értünk,
hogy aki Ő benne hisz annak örök élete legyen. Ebben a hitben
és reményben éljük földi életünket.
A Föltámadott Krisztus örömét és békéjét kívánom minden
Olvasónak minden Embernek.
Gulybán Tibor
parókus
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Választási közlemény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és az
országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a
választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet alapján a 2018. április
8. napjára kitűzött országgyűlési választásokkal összefüggésben
– mint a Felsőzsolcai Helyi Választási Iroda vezetője – az alábbi
választási közleményt adom ki:

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kaptak. Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, születési évét, születési idejét és a lakcímét. A névjegyzék megtekinthető a Helyi Választási Irodában.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás
napján 600 órától 1900 óráig lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti
körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni
választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. A szavazás
napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az
általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja
a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy vezetői engedély
vagy lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

ÁTJELENTKEZÉS
Az átjelentkezést 2018. április 6-án 1600 óráig lehet kérni a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

MOZGÓURNA
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs
lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna
iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 1600 óráig kell
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb
1500 óráig kell megérkeznie az Értesítőn található szavazatszámláló bizottsághoz.

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20., emelet függőfolyosói iroda
telefonszáma: 46/613-005
elektronikus levélcíme: info@felsozsolcaph.hu

A Felsőzsolcán működő szavazóhelyiségek:
001. SZAVAZÓKÖR
Park u. 3. - Óvoda
Bolyai János utca
Dragonov Péterné tanya
Gózon Lajos utca
Hunyadi János utca
Mátyás király utca
Molnár Ferenc utca
Nagyszilvás utca
OVIT alállomás
Park utca
Petőﬁ Sándor utca
Radnóti Miklós utca
Szent László utca
002. SZAVAZÓKÖR
Sport u. 2. - Iskola
Béke utca
Berzsenyi Dániel utca
Bodzás utca
József Attila utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderföld utca
Mester utca
Mocsár utca
Ongai utca
Sport utca
Toldi Miklós utca
003. SZAVAZÓKÖR
Sport u. 2. - Iskola
Almáskert utca
Balassi Bálint utca
Kavicsbánya utca
Kertekalja utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Rétföld utca
Táncsics Mihály utca 1-28-ig
(folyamatos házszámok)
Vörösmarty Mihály utca
Zöldfa utca
004. SZAVAZÓKÖR
kijelölt szavazókör
Szent István u. 43. - Óvoda
Ady Endre utca
Dózsa György utca 26.; 28-végig (páros, páratlan házszámok)

Eperjesi utca
Hősök tere
Jókai Mór utca
Kassai utca
Kölcsey Ferenc utca
Mártírok útja
Mikszáth Kálmán utca
Szent István utca
005. SZAVAZÓKÖR
Szent István u. 2. - Iskola
Árpád fejedelem útja
Bocskai István utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca 1-25-ig; 27.
(folyamatos házszámok)
Kastély utca
Kossuth Lajos utca 2-86-ig
Kossuth Lajos utca páratlan
házszámok
Liszt Ferenc utca
Rákóczi Ferenc utca
Szatmári Király Pál
Táncsics Mihály utca 29-végig
(folyamatos házszámok)
Zrínyi Miklós utca
006. SZAVAZÓKÖR
Szent István u. 2. - Iskola
Akác utca
Állomás utca
Arany János utca
Barackos utca
Bartók Béla utca
Bem József utca
Görgey Artúr utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth Lajos utca 88-végig
(páros házszámok
Móricz Zsigmond utca
Muzsinszki Nagy Endre utca
Rózsa utca
Sajó utca
Széchenyi István utca

Kovács Zsuzsanna s. k.
HVI vezet
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NAGYCSALÁDOS
TAVASZKÖSZÖNTŐ
Március utolsó hétvégéjén apró
hófoltok jelezték még a Hősök terén, hogy idén bizony hosszú volt
a tél. A ragyogó napsütés, a tojásfa és a szabadtéri zenés program
azonban már a tavasz biztos közeledtét ígérte. A Nagycsaládosok
tavaszköszöntő programján a történelmi egyházak képviselői a virágvasárnap üzenetéről beszéltek.
A megszentelt barka ágakat
Dr. Tóth Lajos polgármester és Nádi Gyula alpolgármester osztották szét a közönség soraiban. A kézműves utcában
a gyerekek színezhettek,
ételt kóstolhattak vagy a
GAMESZ által készített díszletben nyuszi fotózáson
is részt vehettek.
A Zsolca Táncegyüttes
utánpótlás csoportja a hagyományokat követve a
böjti időszakban zene nélkül, csak énekelve táncolt a
közönség előtt.
Könnyűzenei programja is volt azonban a nagycsaládosok
tavaszköszöntő rendezvényének. A Diridongó együttes sok éve
szórakoztatja már a legkisebbeket. Erdős Judit és Szaxon Csaba
most sem csak zenével
és énekkel készültek,
hiszen a gyerekeket, sőt
a felnőtteket is bevonva a mókába labdával,
sárkánnyal, hullahopp
karikával lendületes tavaszi koncertet adtak a
Hősök terén.
Fotók: Danyluk Anna

Ovisaink buszés villamoslátogatóban
Az MVK Zrt. fontosnak tartja a közösségi közlekedés megismerését és megszerettetését a gyerekekkel, ezért az Utazz velünk Te is!
elnevezésű edukációs kampányuk keretében a zsolcai ovisokat is
vendégül látták, akik lelkesen csengettek a villamossal és próbálták
ki egy busz vezetőfülkéjét is.
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A hazaszeretetről
Putz Józseffel
Nem csalódtak, akik eljöttek az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület által szerevezett,
Putz József által tartott Hazaszeretet című
előadásra. Városunk emblematikus tanára
45 percben, igazi történelmi és irodalmi
utazásra invitálta a hazaszeretet témakörében a közönséget. Adytól, József Attilán
át Kölcsey-ig a magyar irodalom és vele
a kultúrtörténet kulisszatitkaiba engedett
bepillantást az előadás. És téved, aki azt
hiszi a Himnusz és a Szózat nem ad új élményt a közönségnek, mert
ad, különösen úgy, ha az első versszakától az utolsóig együtt olvassa, szavalja a közönség. A próza mellett mély érzéseket váltott ki a
zsolcai közönségből a Republic együttestől választott könnyűzenei
betét, Cipő felejthetetlen dalával: Ezt a földet választottam. Az est
versmondói Kovács Tünde, Kun Attiláné és Mezei Marianna voltak.

Szeretet és barátság
Szeretet és barátság címmel tartott
előadást Mezei Marianna közművelődési
igazgató az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület Szeress, hogy
szeressenek! előadás
sorozatában. Az irodalmi, zenés délutánban fel-fel csillantak Babits, Kosztolányi,
Ady versei. A témát azonban nem csak az irodalom, hanem
a könyvek könyve, a Biblia irgalmas szamaritánus történetén
keresztül mutatta be. Gondolat ébresztőnek szánva a ﬁlozóﬁa
területéről pedig Platón gömbember-elméletét állította példának. A verseket Kovács Tünde tolmácsolta a közönségnek.
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Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. március 14-én
tartotta soron következő ülését.
A Tisztelt Képviselő-testület elfogadta
a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót: a GAMESZ, a Polgármesteri Hivatal, valamint a szociális helyzetről és
szociális ellátásokról szóló beszámolókat.
Módosította a 14/2013. önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról.
Döntött a 2018. évi támogatási alap felosztásáról. A Tisztelt Képviselő-testület
hozzájárult – a kérelmezők költségvetése
mellett – a rendezési terv módosításához.
A soron következő munkaterv szerinti
ülés április 18-án lesz.

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
A tanácsadás kiemelten a következő
jogterületek körében vehető igénybe:
– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések
és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült
kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon:
06-30-3888-223
Email:
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Elrajtolt a tavaszi futball idény
A barátságtalan időjárás ellenére három
mérkőzésen három győzelem a Felsőzsolca
mérlege az idei esztendőben.
Az elhúzódó tél a mindennapok mellett a
csapat felkészülését is átszerkesztette. A felmerülő problémákról és a téli felkészülésről
a csapat vezetőedzője, Sándor Zsolt így nyilatkozott: „A tél elhúzódott, sajnálatos hogy
márciusban is bőven havazott, amikor már
más típusú edzéseket és mérkőzéseket kellene
játszanunk. A felkészülésünk aránylag jól sikerült, szerencsére a felsőzsolcai sporttelepen
minden adva van a jó munkához, hiszen rendelkezésünkre állt a műfüves pálya a villanyvilágítással és a sportcsarnok is. A hátráltató
tényezők a betegségek és a sérülések voltak,
ezek pár játékost kimozdítottak a megszokott
felkészülés ritmusából. A tervezett edzőmérkőzések közül egy kivételével mindet lejátszottuk, ezeken váltakozó eredményeket értünk el. Azt kell mondjam az idei sem jobb
sem rosszabb nem volt az eddigi felkészüléseinktől, reméljük a bajnokság jól fog alakulni
számunkra.” A holtszezon legfontosabb kérdése általában az szokott lenni, hogyan alakul át a gárda kerete két idény között. A szurkolók erre is választ kaptak a szakvezetőtől:
„Az, hogy ki távozik, és ki érkezik, nagyban
befolyásolja a pénzügyi helyzet. Most már
bevezették, hogy télen senki nem igazolhat el,
a két klub megegyezése nélkül. Sokkal nehezebb így ebben az időszakban váltani, nálunk
sem volt nagy mozgás.” Amire nem is volt
szükség, hiszen a csapat remekül szerepelt
az ősszel, az együttes gerince évek óta együtt
szerepel. Az összeszokott gépezetbe azonban
minimális vérfrissítés kell, ezek Felsőzsolcán a következők voltak: „Mészáros Balázs
kevesebb játéklehetőséget kapott nálunk, őt
hívta az Edelény, szeretett volna odamenni.
Egy csere keretén belül hozzánk Boros László érkezett, a két játékos gyakorlatilag helyet
cserélt. Úgy döntöttünk, hogy Yannickra nem
tartunk igényt a fél szezonban, nem sikerült
megoldani az edzéseken és mérkőzéseken
való részvételét, így ő Hatvanba igazolt. Különböző okok miatt úgy alakult, hogy másik
volt NB I-es játékosunkra, George Meneougongra sem tartunk igényt, helyére az utolsó
pillanatban Varbóról Sikur Péter érkezett,
aki már játszott itt nálunk.” A mérkőzések
azonban még mindig a pályán dőlnek el, a
tavaszi szezon pedig hosszú és kiszámíthatatlan. Lássuk, hogyan vélekedik az esélyekről az
edző: „Nyolc pont a hátrányunk az első Sajóbábonytól, ami szerintem sok, vérmes reményeink nem lehetnek az első helyre. Azonban
ez nem jelenti azt, hogy feladnánk, természe-

tesen minden mérkőzésen a győzelem a cél.
Ha csak a neveket nézem gyengültünk, hiszen csak két első osztályt is megjárt játékos
távozott, de bízom benne, hogy a csapategység és az elvégzett munka ellensúlyozza ezt,
és továbbra is jól szerepelünk majd.”
A kívánság pedig teljesült, eddig háromszor is. Az első mérkőzésen Bőcsön nyert
a Zsolca 4-1 arányban. A gólokon Lippai
Gergő /2/, Csattos Csaba és az újonc Boros
László osztoztak. Utóbbi folytatta jó formáját, hiszen egy küzdelmes mérkőzésen az ő
találata döntött Szerencsen. A tabella végén
szerénykedő, ám sportszerű Szendrő sem jelentett akadályt, a 6-1-es győzelemből Sikur
Péter /2/, Csattos Csaba, Lippai Gergő, Varga
László és Sipos Gergő vette ki góllal a részét.
Szép volt ﬁúk, Hajrá Zsolca!

Miskolc Steelers
A tavalyi döntős Miskolc Steelers is elkezdi
szereplését az idei HFL szezonban.
Pontosabban elkezdte volna, ha az időjárás
nem keserítené meg az ő életüket sem. Március 25-én a felsőzsolcai sportpályán fogadták
volna ellenfelüket, a Nyíregyháza Tigerst, ám
a havas és hideg idő miatt a játéktér állapota
játékra alkalmatlan volt. A találkozót egy későbbi időpontban pótolják.
Aggod Péter játékos-edző a szezon előtt kiemelte, hogy nagyon kiegyenlített lesz a mezőny idén, de a Steelers célja a végső győzelem. A játékoskeretben történtek változások,
hiszen a két amerikai elkapó rivális csapatokhoz igazolt, így minden eddiginél több lehetőség jut a tehetséges miskolci ﬁataloknak. A
csapat a már említett elhalasztott találkozón
túl, április 8-án a Budapest Cowbells, május
6-án a Budapest Wolves, június 3-án pedig a
Fehérvár Enthroners ellen Felsőzsolcán játsza hazai alapszakaszbeli mérkőzéseit.
17. 2018.04.25.
18. 2018.03.11.
19. 2018.03.17.
20. 2018.03.25.
21. 2018.03.31.
22. 2018.04.07.
23. 2018.04.14.
24. 2018.04.22.
25. 2018.04.28.
26. 2018.05.05.
27. 2018.05.12.
28. 2018.05.19.
29. 2018.05.26.
30. 2018.06.02.

17.00
14.30
14.00
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Felsőzsolca - Hidasnémeti
Bőcs - Felsőzsolca
1-4
Szerencs - Felsőzsolca
0-1
Felsőzsolca - Szendrő
6-1
Bánhorváti - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Varbó
Onga - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Karcsa
Bogács - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Edelény
Encs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Gesztely
Ózd - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Sajóbábony
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„A vers csak születik,
mint ahogy születik a szél.
Vagy a virág.
Vagy a falevél.
Szellő a vers, s én azt hiszem,
a Végtelen küldi vele nekünk
Világ-virágok bűvös illatát,
s amint szívünkön lopva illan át
lepergeti az érzés-szirmokat.”
/Wass Albert: A vers/

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
szeretettel hívja Önt és kedves családját

2018. április 11-én (szerdán) 1700 órára
a Bárczay-kastély
földszinti kiállítótermébe

A KÖLTÉSZET NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségre
a VERSBARÁTOK KÖRE:

A MAGÁNYOS MAGYAR FA
Wass Albert műveiből összeállított
verses-zenés előadásra.
Közreműködnek: Asztalos Julianna, Farkas Erzsébet, Hortai Rita,
Kovács Éva, Soltész Ágnes, Csáti-Ersók Károly.
Ének-zene: Dominó Duó/Mitró Noémi és Jancsurák István/.
Fellépnek: A Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete által rendezett
versmondó verseny kiemelkedő résztvevői.
A műsor után megnyitjuk

Wass Albert születésének 110. évfordulója
alkalmából a felsőzsolcai óvodás és iskolás gyerekek részére meghirdetett

„Erdők, mezők, tavak mesélnek”
című rajzverseny legsikeresebb alkotásaiból összeállított kiállítást.
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