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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Ünnepelt
a Rozmaring

Nóta- és népdal- éneklési versenyt rendezett az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen
belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportja általános
iskolásoknak. A gyerekek zenei kíséret nélkül énekelték választott dalaikat. Az érdeklődés nagy volt, hiszen nem csak városunkból,
hanem Sajóládról és Miskolcról is érkeztek.
Összesen huszonegyen álltak a zsűri elé az
immár hagyományos nóta- és népdaléneklési versenyen. Voltak, akik egyedül, míg mások
párban, vagy csoportban énekeltek.

Daloló diákok

Negyedszázada alakult a Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör. Kilencen alapították a
népdalkört, ma már 22 fővel állnak a közönség elé. A Rendezvények Házában tartott gálán a környékbeli települések népdalcsoportjaival együtt ünnepelték a jubileumot. Városunkban a férﬁ és női népdalkör közel egy
időben alakult. A férﬁ kórus tavaly ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját. A Rozmaring
Népdalkör tavasszal is számos fellépésnek
tesz eleget megyeszerte.

MEGÉPÜLT
A KERÉKPÁRÚT
Felsőzsolca Város Önkormányzata a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” megnevezésű pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott 85,72 millió Ft támogatást nyert,
melynek köszönhetően Felsőzsolcát és Arnótot
összekötő, 1,7 km hosszú kerékpárút és közel 880
egyéb kerékpárforgalmi létesítmény épült.
(Részletek az 5. oldalon)
Felsőzsolca Város Önkormányzata a Kormány szándékának értelmében adománygyűjtést szervez a kárpátaljai testvértelepülése megsegítésére. Kérjük, segítsenek
pénzbeli adományokkal a kilátástalan helyzetbe került emberek életkörülményeinek
javítása érdekében! Tisztelettel kérünk minden céget, lakost, akinek lehetősége van rá,
támogassa testvértelepülésünket!
Pénzadományát a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett bankszámlaszámra 54500112-10032691 küldheti 2015. május 12-ig.
A pénzadomány Kárpátaljára történő eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.
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Gyenes Klára költő szerzői estje
„Egy óra kortársak között” címmel került megrendezésre Gyenes Klára
költő és Kerek Gábor Közeledő zeneszerző közös
szerzői estje, a felsőzsolcai Bárczay-kastély földszinti
kiállítótermében,
2015. március 20-án.
Az est során két műfaj
találkozásában versek ihlette zeneszerzői kamaraművek, valamint a két
szerző önálló alkotásai is elhangzottak. A rendezvény a Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi eseményei sorában valósult meg. Közreműködött
Bacskó Éva fuvolán, Kerek Gábor Közeledő fagotton, Nagy Albertné zongorán, valamint
énekelt Szűcs Kornél. Az esten elhangzó művek között Gyenes Klára költő verseihez írt
zeneszerzői műveket ősbemutatóként hallgathatta meg a közönség. A két művész közreműködésével egy színvonalas, tartalmas estét élhettünk át. Reméljük, még több ilyen
alkalmat biztosítanak a felsőzsolcai közönség számára.

Felsőzsolcai zeneiskolás országos sikere
Országos fuvolaversenyt nyert a felsőzsolcai zeneiskola növendéke, Iváncsik Klarissza.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma nyolcadik alkalommal írta ki az Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyt. A két napos versenyen
Iváncsik Klarissza a Csomasz Tóth Kálmán

AMI felsőzsolcai növendéke első helyezést
ért el, felkészítő tanára Dr. Kovácsné Kaveczki
Márta pedig tanári különdíjban részesült. Az
országos megmérettetésen hat korcsoportban
közel 80 diák vett részt, Iváncsik Klarissza
korcsoportjában tízen kerültek a döntőbe.

Értesítem a város lakosságát, hogy Felsőzsolca
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartású nevelési intézménybe történő
ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁT
2015. május 4. és május 15.
730 és 1600 óra közötti időpontban tűzte ki.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Park út
3. szám alatti székhelyén, illetve a Szent István út 43. szám alatti
telephelyén lehet a jelentkezési lap kitöltésével.

Emlékpark
az árvízi
összefogásért
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Árvízi Összefogás Emlékparkot tervez létrehozni.
A megvalósításhoz a Felsőzsolca és
Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett bankszámlaszámra: 5450011210031951 várjuk az adományokat.
Támogatásukat köszönve:
Széchenyi Sándorné
az Összefogás Emlékpark Bizottság
elnöke

Meghívó a tanév végi gálára
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 órakor a Rendezvények Házában tartja tanév végi Szent István-gála
műsorát.
Rendezvényünkre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Putz József
igazgató

vagy részére napközbeni
ellátását biztosítani kell,
úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
Felhívom a Tisztelt Szülők ﬁgyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozás elmulasztása
szabálysértési eljárást von maga után.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal
az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül
dönt az intézmény vezetője. Az óvodai döntés ellen a szülő – a
közléstől számított 15 napon belül – eljárást indíthat. A fenntartó
jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvételi kérelem tekintetében. A kérelmet Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, de az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Dr. Tóth Lajos s.k.
Felsőzsolca Város Polgármestere

FELHÍVÁS

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.
– Az óvodai jelentkezést végző szülő (törvényes képviselő)
személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
– Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői
vélemény bemutatása szükséges.
– Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket
igazoló dokumentumokat.
– Amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű,
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A Költészet Napja
A Költészet Napot 51 év óta József Attila
születésnapján április 11-én ünnepli nemzetünk. Felsőzsolca Városa 2015. április 10-én
rendezte meg szokásos költészetnapi programsorozatát. Délelőtt a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Tagozata rendezett szavaló
versenyt a helyi diákok részére. Két korcsoportban értékelték a
gyermekelőadókat.
Az alsósok között
6 kisgyermek, a felsősök közül pedig
5 diák kapott külön
elismerést
szavalásáért. A gyermek
versmondók számos
költőtől más-más témájú verseket adtak
elő. A zsűri tetszését
azok a költemények
nyerték el, melyek a
diákok személyiségét
leginkább tükrözték.
A tartalmas délelőtt folytatásaként a városi Költészet Napi
megemlékezés este 5 órától kezdődött. Erre
az alkalomra, a délelőtt eredményesen szereplő gyermekek is meghívást kaptak versük
elszavalására. A rendezvény két költőnknek
állított emléket. József Attilának, és az idén
születésének 125. évfordulóját ünneplő Reményik Sándornak. Az este folyamán nemcsak prózával, de zenével is sikerült a két neves költő emlékét felidézni. A zenei előadás
felelőse Orosz Gábor népzenész volt. Az est
során elhangzott verseket Kramcsák Jánosné és Kun Attiláné tette felejthetetlenné. Zárásként Felsőzsolca költője, Gyenes Klára is
elszavalta saját Reményik Sándorhoz kapcsolódó versét. Az est folyamán
sok szép vers hangzott el, méltó emléket állított költőink számára.

Rengett a föld Zsolcán
A környék településein is érezték
MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook oldalán Szanyi Gyöngyvér szeizmológus közlése
szerint 2015. március 29-én, 17 óra 39 perckor 3,2-es magnitúdójú
földrengés pattant ki 10 km-es mélységben Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Miskolc térségében, Szirma közelében.
Eddigi adataink szerint a földrengést a lakosság érzékelte Alsózsolca, Arnót, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti,
Kistokaj, Mályi, Miskolc, Miskolctapolca, Nyékládháza, Onga, Sajólád, Sajópetri településeken.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei ügyeletére négy esetben érkezett kárbejelentés.
Sajóládon az Ady Endre utcában egy családi ház kéménye dőlt le,míg a
Kossuth Lajos utcában egy épület betonkoszorúján keletkeztek hajszálrepedések.

 Itthon
Közélet– Otthon

Zsolcai Hírmondó

2015. április

A Csomasz Brass Band sikere
A Csomasz Tóth Kálmán Református
Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének fúvószenekara a Demecserben 2015. április 10-én megrendezésre kerülő Országos Fúvószenekari Minősítő verseny
és fesztivál résztvevője volt. A fúvószenekar
számára nagy kihívás volt ez a verseny, hiszen 13 zenekar, ifjúsági illetve felnőtt zenekar mérettette meg magát. A zenekarok között nagy múlttal rendelkező, évtizedek óta
működő városi zenekarok is voltak.
Fúvószenekarunk 2008 óta Molnár Attila
vezetésével működik, 30 növendék játszik a

zenekarban. Az eltelt évek komoly, tartalmas
munkája nyomán elért eredmények, sok sikeres fellépés ösztönözte a zenekarvezetőt
arra, hogy induljanak ezen a versenyen. 2012
őszén a Református Iskolai napok keretében
a miskolci Szinva teraszon a református iskolák között mutatkozott be a zenekar. Erdélyben 2013 és 2014 nyarán tettek koncertkörutat, 2014 őszén Lengyelországban a Pulawy
Fúvószenekari Fesztiválon vettek részt.
Az országos fúvószenekari versenyt 6 éve
rendezik meg Demecserben. Itt lehetőséget
kapnak a zenekarok, hogy bemutassák tudásukat, a repertoár minél szélesebb palettáját, hiszen az indulókon kívül komolyzenei és könnyűzenei művek is megszólaltak.
A zsűri tagjai elismert szakemberek, elnöke Dohos László Liszt Ferenc díjas karnagy, a Magyar Fúvószenekari Szövetség
elnöke, tagjai Fejes Márton karnagy, harsonaművész és Bán László karnagy, a Magyar
Fúvószenekari Szövetség elnökségi tagja.
Az egész napos versenyen a zenekarok a
versenyprogram bemutatását követően térzenével szórakoztatták a közönséget. Minden zenekar törekedett az igényes előadásmódra. A minősítések lehetőséget adnak
számukra nemzetközi fesztiválokon való
meghívásos fellépésekre is.
A felsőzsolcai Csomasz Brass Band nagyon szép, homogén együtthangzást megszólaltató, igényes produkciót mutatott be a

zsűrinek. Elismerésként a magasabb szintű
B kategóriába sorolták a zenekart és aranyminősítéssel jutalmazták. Molnár Attila
karnagy különdíjat kapott a zenei megvalósításért, az ütőszólam színvonalas felkészítéséért.
A nagyszerű eredmény mellett a zenekar
megjelenése is méltó volt. Új egyenruhájuk
készíttetéséhez járult hozzá a város polgármestere és a képviselő-testület, melyet hálásan köszönünk.
Molnárné Hevesvári Melitta
tagintézmény-vezető

MEGHÍVÓ
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület és Felsőzsolca Város Önkormányzata
szeretettel meghívja
a város lakóit és vendégeit az alábbi rendezvényeire!
Április 30-án Tavaszköszöntő Fáklyás felvonulás. Az immár 12. alkalommal tartott zenés
tavaszköszöntő a Bárczay-kastély elől indul 20 óra 30 perckor. Útvonala: Kossuth L. u.
- Rákóczi u. - Eperjesi u. – Kassai u. - Bólyai u. - FVSC Sporttelep. Itt Májusfát díszítünk.
A zenét szolgáltatja: Lukács Ferenc tangóharmonika, Ködöböcz Viktor klarinét.
Május 1-én az FVSC sporttelepén Majális lesz, ahová minden civil szervezetet, városlakót és vendégeit szeretettel várunk. Családi hangulatú sütés, főzés. Az ételeket és süteményeket zsűrizi: Nádi Gyula alpolgármester és dr. Rónai István aljegyző.
Délelőtt 11 órától játékos sportverseny kicsiknek-nagyoknak. A legaktívabb résztvevők
tárgyjutalomban részesülnek.
Május 2-án a Pokol Csárda Különtermében 16 órakor Anyák napi köszöntőt tartunk.
Az anyákat köszönti Gulybán Tibor esperes parókus. Verset mondanak az óvodások
és iskolások. Fellép: Simonyi Ferenc előadóművész. A műsort vezeti: Németh Csaba
főszerkesztő
A műsorokhoz mindenkinek jó szórakozást kívánunk!!!
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BEFEJEZŐDÖTT A FELSŐZSOLCA–ARNÓT
KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSE
Felsőzsolca Város Önkormányzata a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” megnevezésű pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, 85,72 millió Ft támogatást
nyert, melynek köszönhetően Felsőzsolcát és Arnótot összekötő, 1,7 km hosszú kerékpárút és
közel 880 m egyéb kerékpárforgalmi létesítmény épült. A fejlesztés fő célja volt, hogy a kerékpáros közlekedést biztonságosabbá tegye, így a kerékpározást, mint környezetbarát közlekedési
mód terjedését ösztönözze a település lakossága körében. A projekt megvalósítása az előkészítést
követően 2014. július 25-én kezdődött, a kivitelezési munkálatok 2015. április 15-én zárultak, a
projekt befejezése 2015. április 30.
A Felsőzsolca és Arnót települések közötti szakasz jelentős autósforgalmat bonyolít le, ugyanakkor a kis távolság miatt a
lakosság nagy arányban alkalmazza a kerékpárt közlekedési eszközként. Szintén növeli a kerékpárral közlekedők arányát az
a tény, hogy az ipari park a két település között (Felsőzsolca Ipari Zóna) számos munkavállalót foglalkoztat. Mindamellett a
kerékpárút kiépítése azokat a lakosokat és idegenforgalmi látogatókat is ösztönözheti kerékpározásra, akik eddig nem ezt a
közlekedési formát részesítették előnyben, ezzel pedig a fenntartható mobilitás irányába terelhető a közgondolkodás.
A települések közötti kerékpáros közlekedésre – kiépített kerékpárút nélkül – nem léteztek megfelelő körülmények. A járdák
nem voltak alkalmasak erre a célra sem szélességük, sem az azokon jelentkező akadályok (oszlopok, táblák, egyebek), sem pedig a gyalogosok biztonságos közlekedésének veszélyeztetése miatt. Az országos kerékpárútrendszerre való kapcsolódás sem
volt megoldott. A településeken belüli közfunkciókat ellátó létesítmények nem voltak megközelíthetők szabályosan kerékpárral, mivel a kijelölt kerékpársávok hosszúsága nem volt jelentős, vagy éppen ezeket a helyszíneket nem érintették.
A fejlesztés eredményeként létrejött kerékpárút kialakítása többek között a fent nevesített tényezők ﬁgyelembe vételével
történt, amelyek közé tartozik a baleseti gócpontok elkerülése vagy biztonságossá tétele, fókuszcsoportos megbeszélések szempontjai, turisztikai tematikus útvonalakhoz való illeszkedés. A fejlesztés alapvető céljai a kerékpározás, mint környezetbarát
közlekedési mód terjesztése, biztonságosan kerékpározható útvonal kialakítása Felsőzsolca és Arnót között, illetve ezek egyes
belterületi szakaszain, valamint a kerékpáros turizmus fellendítése voltak.

A kerékpárút kiépítésének összköltsége 95.243.450 Ft, a támogatás mértéke 85.719.105 Ft.
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ISKOLANYITOGATÓ
a Kazinczyban
Minden kisgyermekes család életében fontos döntés a megfelelő iskolaválasztás, hiszen az iskolába lépés meghatározó fordulat a
gyermekek életében. A szülők részéről egy felelősségteljes döntés,
a gyerekek számára
pedig csupa várakozás, kíváncsiság.
Iskolánk, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, ebben szeretne
segítséget nyújtani
a felsőzsolcai és
szomszédos települések családjainak. Egész évben
változatos programjainkkal igyekszünk bevonni iskolánk életébe, nagyobb ünnepeibe, eseményeibe az érdeklődő szülőket,
gyerekeket.
Minden évben a beiskolázás előtt álló szülők részére nyílt
napot, ISKOLANYITOGATÓ-t rendezünk, hogy megkönnyítsük számukra az iskolaválasztást. Idén erre február 18-án került
sor, melyen az érdeklődők száma minden várakozást felül múlt.
Ezen a napon három bemutató órával vártuk az érdeklődőket, hogy betekintést nyerhessenek az iskolánkban folyó szakmai munkába. A leendő elsős tanító nénik játékos foglalkozással
várták a nagycsoportos óvodásokat, majd matematika, irodalom és angol órákon közösen munkálkodhattak az első osztályosainkkal.
Köszönet minden kedves érdeklődő résztvevőnek. Kívánunk jó
döntést, sikeres beiratkozást!
Áldás, békesség!
Szabó Erika

Labdarúgás
Veretlen maradt az utolsó négy mérkőzésén az FVSC, de nem
úgy, ahogy a szurkolók várták.
Három idegenbeli és egy hazai találkozó várt labdarúgóinkra a
tavaszi szezon derekán. Az első erőpróba a Bükkábrány volt, akik
ellen egy küzdelmes mérkőzésen gól nélküli döntetlent értek el.
Javítani egy hét múlva az újonc Szentistván otthonában lehetett
volna, de a rossz helyzetkihasználás ezúttal is kifogott a csapaton.
A hazaiak félidei vezetését Sikur egyenlítette ki a második félidő
elején, így igazságos az 1-1-es végeredmény. A következő ellenfél a
nagy múltú, de idén gyengélkedő Encs volt. A találkozó nagy része
hűen tükrözte az elmúlt fordulók teljesítményét, de a végére megtörtek a vendégek és Zsarnai valamint Pálinkás góljaival 2-0 arányban nyert az FVSC. Ilyen előzmények után utazott el a csapat Tálylyára, a tavasz rangadójára. A két csapat nem is okozott csalódást,
játékukkal bizonyították, hogy ma ők ketten a megyei I. osztály legjobbjai. Az, hogy a csapatok és az edzők tökéletesen ismerik egymást hűen tükrözi a végeredmény is, hiszen a nagy taktikai csata
0-0-s döntetlennel zárult. Az FVSC így 23 forduló után 51 ponttal
második, hátránya egy pont a listavezető Tállya mögött.
Folytatódott a Magyar Kupa megyei selejtezőinek a küzdelme is,
ahol az FVSC magabiztosan menetel. Előbb a megye II. osztályú
Bánhorvátit győzte le 3-1 arányban a csapat, majd a megye III.-ban
szereplő Szendrőlád otthonában aratott 2-0-ás sikert. Ez utóbbi azt
is jelentette, hogy feljutott a kupa országos főtáblájára, ahol augusztusban egy később kisorsolandó ellenféllel mérkőznek meg a ﬁúk.
Szép volt, Hajrá FVSC.
26. forduló – 2015.05.10. 17.00 – Felsőzsolca – Bogács Thermálfürdő
27. forduló – 2015.05.16. 17.00 – Onga – Felsőzsolca
28. forduló – 2015.05.24. 17.00 – Felsőzsolca – Bőcs
29. forduló – 2015.05.30. 17.00 – Edelény – Felsőzsolca
30. forduló – A Tiszalúc visszalépése miatt az FVSC szabadnapos

Egyre népszerűbb turista célpont
Hajdúnánás – az aranyszalma városa
Hogy mi a titok?
Talán az egyszerűsége. Talán a nánási emberek életigenlése. Talán a vállalt és féltve őrzött régimódisága.
Ha megérkezünk Hajdúnánásra, hirtelen leegyszerűsödik a világ: Nánáson a nők nők maradtak, a férﬁak férﬁak, a strandon nincs beléptető rendszer csak egy papír karszalag, a masszírozó néni kedélyesen
elbeszélget, ő még nem szolgáltat, egyszerűen csak örül, ha találkozik veled, a büfében a ﬁsh and chips
még mindig sült hal krumplival.
Talán ez a retro életérzés, talán ez a családias jelleg, talán ez az izgalmas keveredése a szerethető vidékiségnek a modern kisvárosi léttel – talán ez az, ami vonzóvá teszi.
Megfér egymás mellett a 67 °C-os nátriumkloridos, jódos-brómos gyógyvíz és az ízületekre másképp
ható igazi extrémsportnak számító wakeboard – amely az idei szezon újítása.
Nánáson nincsenek a dolgok túlbonyolítva, nincsenek mellé nagy elméletek kreálva, egyszerűen csak
csinálják, amit lehet, pályázati forrásokból fejlesztenek, gondolkodnak, majd megvalósítják, amiket elképzeltek, hogy jó lesz nekik.
Ez lehet, hogy ma a nagyvárosi létformából nézve csak úgy, önkényesen lekicsinyelhető, de őket ez a
legkevésbé sem érdekli, van merszük ahhoz, hogy mások legyenek, trendi vidékiek legyenek szalmafonásukkal, hagyományaikkal, fürdőjükkel, wakeboard pályájukkal együtt.
Ha megérkezünk Hajdúnánásra, leegyszerűsödik a világ: nincs meg a kegyetlen, tömeges, rohanó, egészségtelen városi lét. Az emberek józan gondolkodásúak, van humorérzékük, olykor dühösek, olykor féktelenek, de alapvetően becsületesek és jóindulatúak. Szeretik az Aranyszalma városukat, szeretik a vendégeiket.
Egy biztos, Nánáson aranyszalmaszálból fonja az élet a nagy mesét - talán ezért térnek be hozzájuk.
Hajdúnánáson, a gyógyfürdő környezetében jelentős turisztikai fejlesztések valósulnak meg
2015-ben, pályázati támogatásból (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014, ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0099).

Nagycsaládosoknak
1. Városi Gyermeknap a Nagycsaládosok Egyesületével!
2015. május 31. Sportpálya.
Mindenkit szeretettel várunk!
  
2. A felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke minden hónap első
hétfőjén tartja fogadóóráját.

Meghívó fotókiállításra
A Szathmáry Király Ádám Kulturális
Társaság szervezésében 2015. május 30-án
(szombaton) 14 órakor a Bárczay-kastélyban
(Felsőzsolca, Szent István u.2.) Szathmáry
Király Ádám fotóművész kiállításának megnyitó ünnepségére és a Platthy Ida-díj átadására kerül sor.
Rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Putz József
elnök

2015. április
A mögöttünk hagyott hétvégén elrajtolt a HFL 2015-ös kiírása, amelynek
mezőnyében helyet kapott - idén évtizedes története folyamán első ízben - a
miskolci amerikaifutball sport reprezentánsa is. A 21-42-re végződött Miskolc Steelers - Budapest Cowbells találkozóról szombat este a legfontosabbat, a jegyzőkönyvet közöltük a csapat
Facebook-oldalán, most ezt megismételjük itt, és következzék a bővebb számoló is.
HFL 2015, első forduló:
Miskolc Steelers - Budapest Cowbells
21-42(7-7, 6-14, 0-7, 8-14)
Felsőzsolca, 200 néző
Miskolci pontszerzők: Troy Rice 2 TD
(elkapott, Vasyl Jordan passzából), Hanász
Róbert TD (elkapott, Vasyl Jordan passzából), Martin Medvec (2 pontos extra-kísérlet), Kiss Tamás (1 extrapont-rúgás).
További kiemelendő egyéni teljesítmény: Simon Balog fumble recovery, Dominik Čiesla interception.
Steelers-visszahordással kezdődött meg a
négyszer 12 perc a felsőzsolcai sporttelepen,
de a nyitódrive-ot 3&out zárta hazai részről. A Cowbells annál eredményesebben és
türelmesebben vezette saját támadását, sok
apró lépéssel haladtak előre a sötétmezesek,
szinte csak futásokkal. Amint passzokra váltottak, elakadtak, és a második Acélos-attak
valóban acélosra sikeredett: 0 yardos futást
követően máris passzjáték,
és a Jordan–Rice irányító-elkapó páros rögtön
igazolhatta a köztük pillanatok (pár nap) alatt kialakult összhangot. A héten
igazolt amerikai játékos a
jobb szélen kapta el az ukrán quarterback hosszú indítását s meg sem állt vele
az end zone-ig. 7-0, miután
Kiss Tamás, ugyancsak
újonc rúgó, értékesítette az
extrapontot.
A következő rúgás már
nem sikerült ilyen jól miskolci szemszögből, ugyanis a kickoﬀot a
vendégek 37-ese, Németh Márton touchdownra hordta vissza. Vezetést szerzett tehát
a tavalyi HFL-bajnok ellen az újonc, de rövid
időn belül döntetlenre állt vissza az állás.
Ám a sötét mezesek sem nyugodhattak
meg hosszú időre: a piros-ezüst színkombinációjú, kék sisakos borsodiak újra éltek a
rutinos idegenlégiósok adta fegyverrel: Martin Medvec futásával megalapozva jött újfent
a hosszú passz, megint szinte ugyan-oda, ám
nem sikerült az elkapás, így 7-7-tel zárult az
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Három tédé hattal szemben
első negyed.Viszont a másodikban a CB Simon Balog által megszerzett fumble, majd
Jordan Németh Márton által lehalászott paszsza után a vendéglátók QB-ja hasonlóképp a
félpályáról eleresztett labdával találta meg
elsőszámú játszótársát.
Az irányító előre tudott
menekülni a zsebből, volt
annyi ideje, hogy kivárja,
míg színesbőrű elkapója
tisztára játssza magát a
goal line előtti középső
területen. 13-7, mivel a
rúgást most blokkolták a
védők.
A szünetre mégis
Cowbells-vezetéssel vonultak a felek, minthogy
- idézzük a fővárosiak
honlapjának tudósítását „Cseperkáló Péter futása
után már a redzone-ban
találta magát a Cowbells.
Váry Tamás és Kocsis Péter duója az előző évben is jól bevált, így menetrend szerűen érkezett is az első passzolt/
elkapott TD tőlük is. Az extra jó, 13:14.”
Majd kicsivel később: „Cseperkáló megunta, hogy nem tehet pontokat a táblára,
ezt egy gyors labdaszerzés után egy 3 yardos TD futással tudtunkra is adta. Az extra
ismét jó, 13:21.”

13-35, ez még a harmadik negyedben esett.
Az utolsó 12 perc történéseiről ezt írja a
cowbells.hu összefoglalója: „még maradt
egy-két trükk a miskolci támadóalakulat
tarsolyában és Hanász Róbert 20 yardos
elkapásával
21:35-re
zárkózott fel a Steelers.
(...) Az utolsó pontokat
Zsikla Zoltán véste fel
az eredményjelzőre.”
A végeredmény tehát
21-42 lett, amiről elmondhatjuk: a rutinos
játékosok hosszú sorát
felvonultató HFL-címvédő, úgy is mint a magyar bajnoki mezőny
igazoltan
legerősebb
védelme ellen 21 pontot szerezni egy osztályt
lépett újoncnak szép
teljesítmény. A másik
oldalon 42 pontot, azaz
hat touchdownt kapni
ugyan nem látszik dicséretre méltó teljesítménynek, de ha hozzátesszük, hogy a
hétvége másik két elitligás meccsén a vesztes felek egyaránt 59-59 találatot szedtek
be (ráadásul 0, illetve 14 ponttal szemben),
az jóval kedvezőbb színben tünteti fel az
eredményt. Három TD-t elérni hat ellenében, az adott párosításban: alighanem erre
illik rá a sportban jól ismert „tisztes vereség” minősítés.
Továbblépési lehetőség a Miskolc Steelers számára április 25-én a legalább ilyen
erős ellenfélnek tűnő Bratislava Monarchs
elleni mérkőzés.

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
A második félidő is sok apróbb szabálytalansággal folytatódott - amiben ludas az a
szabályváltozás, amely false startokba hajszolta a támadófeleket -, még rosszabb fejlemény volt azonban hazai szempontból, hogy
három megválaszolhatlan TD érkezett a címvédőtől. „A Steelers védelem kicsit álmosan
jött ki a második félidőre, így a Váry-Kocsis
páros újabb pontokkal örvendeztette meg a
vendégcsapat szurkolóit. Extra sikeres,13:28.”
Cseperkáló Péter ismét utat tört magának a miskolci/felsőzsolcai végzónába,

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

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu
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Felsőzsolca Város Önkormányzata
csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz –
meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt

Árvízi
összefogás emlékpark
létrehozására
az adományokat
az alábbi bankszámlaszámra
várjuk:

54500112-10031951

Köszönet
a segítségért
Várjuk minden felsőzsolcai
zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2015. május 15.
Jelentkezési lap elérhető és leadható:

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár, Felsőzsolca Szent I. u. 2.
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

Balkon: Erkélyen kialakított
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcs
Mini: 10 – 50 m2
2
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Normál: 50 m felett
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A FELSŐZSOLCAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE tisztelettel megköszöni mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1%-val segítették egyesületünk rendezvényeit, működését.
Ebben az évben is számítunk segítségükre, felajánlásukat szívesen fogadjuk.
ADÓSZÁM: 18442025-1-05
Köszönettel az egyesület vezetősége.
  
Az EGYÜTT FELSŐZSOLCÁÉRT
EGYESÜLET tisztelettel köszöni azoknak
a támogatását, akik az elmúlt évben adója
1%-ával segítette működésünket.
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület és
azon belül működő Magyar Nótaszerzők és
Énekesek Észak-magyarországi Csoportja
2015-ben is tisztelettel fogadja adója 1%ának felajánlását.
Adószámunk: 18442812-1-05
KÖSZÖNJÜK!
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