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KETTŐS
KÖNYVBEMUTATÓ
Gyenes Klára Női ciklus és Németh Csaba Az örökség
őrzői című frissen megjelent köteteit közösen mutatták be a szerzők április 24-én a Bárczay-kastélyban. A zsúfolásig megtelt teremben a próza mellett
Zsekov Éva Mónika hegedűművész zenei repertoárja színesítette az est programját. Gyenes Klára költőnek ez a harmadik verseskötete, amit bemutatott a
közönségnek. Az elsőkötetes Németh Csaba könyve
valójában egy történeti áttekintés a 15 éves felsőzsolcai bolgár nemzetiségi önkormányzat munkájáról, a
magyar és a helyi bolgár közösség kapcsolatáról.
KÉPES BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Szerződés a felsőzsolcai
civil szervezetek támogatására
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződés aláírásával nyújt garanciát a helyi pályázati célok megvalósításához. A szerződést Dr. Tóth Lajos polgármester és a támogatott 13 civil
szervezet képviselői ünnepélyes keretek között írták alá.
BŐVEBBEN A 4. OLDALON

Hidasnémetiben a büntető döntött
SPORTROVATUNK A 7. OLDALON

Diákműsor a Költészet napján
Képes tudósítás a . oldalon

Megújulnak a zsolcai zebrák
Cikk a . oldalon
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Gyenes Klára Női ciklus és Németh Csaba Az örökség őrzői című frissen megjelent köteteit közösen
mutatták be a szerzők április 24-én a Bárczay-kastélyban. A zsúfolásig megtelt teremben a próza
mellett Zsekov Éva Mónika hegedűművész zenei
repertoárja színesítette az est programját. Két szerző, két, tematikáját tekintve nagyon különböző mű,
de számos közös vonás került felszínre a rendhagyó
író-olvasó találkozón, amelyet Czéklás Réka vezetett. A helyi értékek őrzése, a lokálpatriotizmus, az
írás művészete és szeretete mindkét szerző számára
fontos érték – derült ki a könyvbemutatón.

Kettős könyvbemutató a kastélyban

Gyenes Klára költő harmadik verseskötetét
mutatta be a közönségnek. A Női ciklus intim
szférát sejtet. És valóban. Gyenes Klára harmadik kötetének versei bensőséges szálakon
futva szólnak mindannyiunk életének ciklikusságairól: újrakezdéseinkről, megújulásainkról és ismétlődéseinkről. Legyen szó akár a
Bükk csodás tájairól, közösségi témákról, létkérdéseinkről vagy a megélt mindennapok törtrészeinek gazdag, képi kivetítéseiről, egy pillanatra sem
kétséges, hogy személyes
az érintettségünk, amikor
a költő így fogalmaz: „oda
van gyűrve, nyomorítva, a
táska porjai közé szorítva,
egy szó, egy mondat, egyegy nagy-nagy álmom, az
idő kattogásba mártott csonttalan hallgatásom.” A költővel Czéklás Réka beszélgetett,
akinek egyik kérdésére Gyenes Klára így fogalmazott: Nekem az írás a legkézenfekvőbb
önkifejezési formám. A mai irodalomban
sokféle igény lép fel. A magas irodalomról
elmondható, hogy a szerzők törekednek a 21.
század formanyelvének kibontakoztatására, és
így aztán folyamatosan kérdésként merül fel,
hogy mi a dolga a mai irodalomnak és kiknek
szól? Egy alkotói munka, legyen szó bármi-

lyen művészeti ágról, ha fontos tartalmakat képes közvetíteni, képes megérinteni a közönséget. Fontosnak tartom, hogy olyan szövegek szülessenek
meg, amelyek nem nyelvi attrakciókként pompáznak, hanem olyan nyelvi igénnyel megfogalmazottak, amik
mégis csak a közérthetőség innenső
határán maradnak. Gyenes Klára szerint az ő versei ennek a gondolatnak a
jegyében születtek, nyilván aki verset
ír, az próbál rövid megfogalmazásokban olyan összetett gondolatokat begyűjteni,
ami alkalmas a mai, 21. századi gondolkodásnak a nyelvén megértetni azt a világot, amiben
élünk – tette hozzá Gyenes Klára.
Az örökség őrzői egy történeti áttekintés a 15 éves felsőzsolcai bolgár nemzetiségi
önkormányzat munkájáról. A könyv érdekessége, hogy a szerző, Németh Csaba mint
a ZsolcaTV főszerkesztője az elmúlt másfél évtized ﬁlmjeit, képgalériáit
QR-kódokon keresztül a
könyvben is elérhetővé tette. Két esztendeje részt vehettem egy zarándoklaton,
amely a rilai kolostorba
vezetett. Rila az bolgárok
szent helye, olyan, mint
nekünk
Pannonhalma
vagy Esztergom. Ott őrizték az ötszáz éves
török utalom alatt a nyelvet, a vallást, a kultúrát, ott írták meg Bulgária történetét – mesélte a bolgárokkal kapcsolatos legkedvesebb
emlékét felidézve Németh Csaba. Kaptam ott
valamit, Tanev Dimiter barátom azt mondta
nekem ott akkor, hogy Rila a körző hegye. Én
büszke vagyok arra, hogy ennek a körzőnek a
hegyét többször láthattam már. Láttam ennek
a körzőnek a hegyét, amikor 2010-ben Draganovóban forgatva egy dokumentumﬁlmet

Fotók: Juhász Ákos

a temetőben megtaláltuk annak a bácsinak
a sírját, aki elsőként jött a faluból Magyarországra. Látom, érzem ennek a körzőnek
a hegyét mindahányszor Hadzsikosztova
Gabriella a Dinnye szíve történetét meséli és
látom ennek a körzőnek a hegyét, amikor a
Bulfeszten három generáció áll együtt a színpadon. És érzem ennek a körzőnek a hegyét
akkor is, amikor az általam 2014-ben alapított Bolgár hírek facebook oldalon olyan hírt
osztunk meg, ami több ezres megtekintést ér
el, mert olyankor tudom, hogy adtam valamit
a bolgároknak. Adtam valamit, ami magasan
az ingerküszöbük fölött van, ami érzéseket
és érzelmeket vált ki belőlük, mert lájkolják,
megosztják, kommentálják a hírt. Amikor
március elején a zsolcai bolgárok kitűzik a
martenyicát, nekik tudniuk kell, hogy hol
van a körzőnek a hegye. Amikor a halottaikat
gyászolják, tudniuk kell, hogy hol van a körzőnek a hegye. Amikor a harmadik, negyedik
generációs bolgárok ékes magyarsággal éneklik nemzeti imánkat a magyar himnuszt, nekik akkor és ott is tudniuk kell, hogy hol van
a körzőnek a hegye. És ezért rendkívül fontos
és becsülendő az a munka, amit a zsolcai bolgár nemzetiségi önkormányzat, más vidéki
bolgár közösségek, az országos önkormányzat, a 105 éves Magyarországi Bolgárok Egyesülete vagy akár Varga Szimeon országgyűlési
szószólóként végez, mert az ő mostani munkájuk teremti meg azt, hogy diaszpórában
élő ötödik, hatodik bolgár nemzedék is tudja
majd, hogy hol van a körzőnek a hegye – tette
hozzá a szerző, Németh Csaba.
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Valaki jár a fák hegyén...
Kányádi Sándorra emlékeztek a diákok a Költészet napján
„A költészet a teljes ember megnyilatkozása, az érző és gondolkodó igaz emberé. Igazi mivoltában senkitől sem lehet tehát idegen” – vallotta ezt Szabó Lőrinc.
Felsőzsolcán 2019. április 11-én a Költészet napján a Bárczay-kastélyban
a 90 éve született Nemzet
Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi
magyar költőre, a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító
tagjára, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjára
Kányádi Sándorra emlékeztünk. Minden szavával, egész lényével
élte és hirdette a magyar verset, a nyelv zenéjének gyógyító erejét
és a félelem nélküli életet. Tanító volt a szó legnemesebb értelmében: a világ szinte minden magyar közösségéhez ellátogatott,
hogy eleven szavával, tréfáival és szelíd példájával mutassa meg,
hogy a kultúra nem luxus, hanem létszükséglet.
Délelőtt 900 órától a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete hagyományosan megrendezte a felsőzsolcai általános iskolák
alsó és felső tagozatos diákjai részére a versmondó versenyt.
HELYEZÉST ÉRTEK EL:
Alsó tagozatos kategóriában:
I. helyezés Simon Balázs
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
II. helyezés Zilai Janka
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
III. helyezés Balog Gréta
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
Különdíj:
Kállai Virág
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Felső tagozatos kategóriában:
I. helyezés Mátyus Luca
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
II. helyezés Budai Napsugár
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
III. helyezés Szente Lili
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Különdíj:
Galamb Dzsenifer
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
Délután 17 órától az ünnepélyes költészet napi rendezvényünkön megnyitottuk Kóra
Judit Kányádi Sándor gyermek,
és felnőtt verseihez készített
„Valaki jár a fák hegyén” című
kiállítását. Számára a vers tömör, lényegre törő, átvitt gondolatokkal teli, izgalmas feladat
ezt vizuálisan megjelentetni.
Alkotásai békét, nyugalmat,
természetességet ábrázolnak.
Képei és rekeszzománc alkotá-

sai arra utalnak, hogy alkotójuk szárnyal alkotás közben. Történetek elevenednek meg, amelyek tolmácsolásához az író és költő
szavakat, a festőművész ecsetet, az ötvös zománcot használ.
Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete által rendezett versmondó verseny első helyezettjei Simon Balázs és Mátyus Luca versmondók versei színesítették az ünnepélyes hangulatot.
Zsekov Éva Mónika hegedűművész költészet napi lélekemelő előadásában beigazolódott, amit Kányádi Sándor mindig is
mondott, hogy „A vers az, amit mondani kell, (…) a költészetet
Gutenbergék bezárták a könyvek lapjai közé, holott az szabadon szárnyal, és a zene szabadíthatja ki a könyvekből,
hogy minél több emberhez
elérjen.” Csodás hegedű dallamokkal, a Vándorok Együttes
közreműködésével a kastély
terme megtelt tavaszi zsongással. A lelkekben a természet újjászületett, mint ahogy a
vers is születik és lopva illan át
a szívünkben.
Farkas Tünde
könyvtárvezető
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PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
36/2019. (III. 20.) határozata alapján 13 civil szervezet támogatásáról döntött. A Támogatási Szerződés aláírására 2019. április 9-én a
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Dísztermében ünnepélyes keretek
között került sor.
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a pályázati célok
megvalósításához sok sikert kíván.

SZÁLLJON A DAL

Tájékoztatás
Tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján városszerte a gyalogátkelőhelyek felújítását és a Sport
utcai fekvőrendőr lerakását a döntés végrehajtója a GAMESZ
elvégezte.
A Toldi utcai fekvőrendőrt ismeretlen tettes megrongálta, melynek helyreállítását a GAMESZ elvégzi.
Amennyiben további utcákban fekvőrendőr elhelyezésére
igényt tartanak, kérem, hogy a Felsőzsolcai Polgármesteri
Hivatalban jelezzék.
Tisztelettel:
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

A magyar népdal szép nekünk, magyaroknak, szép
másoknak is, vagy azért, mert
érdekesség, vagy mert eltér
az övéiktől, vagy mert ezeket
a dallamokat már hallották
valahol. De ez mégis csak nekünk szól, a mi belső húrjainkat pendíti meg. A népdalokat
énekelték nyári forróságban
aratáskor, kukoricahántás közben a fonóban, lakodalmakon,– és még
sorolhatnám a népi élet különböző fordulóit. Sokféle érzést szólaltatnak
meg, melyek nemzedékről nemzedékre, használatban öröklődtek.
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület keretein belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi Csoportja ebben az évben
immár hetedik alkalommal rendezte meg az általános iskolás gyermekek
részére a MAGYAR NÉPDAL - ÉS NÓTAVERSENYT. A felsőzsolcai iskolások mellett a környező települések diákjait is szeretettel invitálták. A
verseny két kategóriában lett meghirdetve alsó és felső tagozatos diákok
részére. Egyéni és csoportos értékelésre került sor.
Érkeztek diákok az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, Kisgyőri Általános Iskolából, Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Nyékládházi Tagintézményéből, Fráter György Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolából, Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és
Óvodából, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolából és a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolából. A verseny első helyezettjei
fellépési lehetőséget kaptak az aznap megrendezésre került NÉPZENE
ÉS NÉPTÁNC GÁLÁN.
Fontos a népi kultúra ápolása és a hagyományőrzés, hiszen a kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik
identitástudatunkban és a mindennapi életünkben. Reméljük, hogy a népdal nemcsak múló divat lesz, hiszen éppúgy örökség, amilyen örökségünk
az egész magyar lírai költészet. Feladatunk, hogy óvjuk és átadjuk a következő generációnak. A népdal és magyar nótaverseny évről évre lehetőséget
ad arra, hogy újból és újból szárnyaljon a dal, az éneklés öröme átjárja a
szíveket és összefogásra, összetartásra tanítson mindnyájunkat.
Farkas Tünde
könyvtárvezető
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niség is, aki nemcsak az anyagot,
hanem a lelket is
formálja. Csengő hangján felcsendült a dal:
„Jegyezd meg jól,
nincsen
senki
más, ki úgy gondolkodik / és úgy
is érez, mint ahogyan te! / Jegyezd
meg jól, senki
más nem látja
pont úgy az eget, /
olyan szép kéknek,
ahogy látod te!”
Vidám hangulatot teremtett Simon Balázs a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3. osztályos tanulója, a
Rákóczi Szövetség
Felsőzsolcai Szervezete által rendezett versmondó verseny első helyezettje Kányádi Sándor
Az okos kos című
versének
előadásával.
Különleges nyitva tartás volt a Felsőzsolcai Közműve-

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

„A húsvét hangulata úgy közeleg e napokban, mint egy szép fehér madár árnyéka,
szállongva halad a folyó tükrében. Napról
napra újabb kalendáriumi érzések révedeznek föl az emberi lelkekben, mert a
naptár legnagyobb hangulatcsináló.”
(Krúdy Gyula)
Ahogy közeledik az ünnep, úgy öltöztetjük
díszes ruhába a lelkünket. Ünnepre várunk,
hiszen az ünnep azé, aki azt várja. Újból ellátogatott hozzánk Herczeg Mária pedagógus,
bábanimátor és népi játszóház vezető, hogy
együtt, kicsik és nagyok, szülők és gyerekek,
nagyszülők és unokák, családok húsvétra
készülődjünk. „Marika” egy különleges egyé-

Közélet 
lődési Intézet és Városi Könyvtár könyvtárában, az olvasók nemcsak könyvet kölcsönöztek, hanem egy húsvétváró, családi,
hagyományőrző délelőttön is részt vettek.
Ezen a napon az új beiratkozók ajándékot
kaptak.
A várakozás nem volt hiábavaló, csodálatos alkotások készültek, amik a húsvéti
asztalra kerülnek. Bábanimátor vendégünk jóvoltából madárkák szálltak a csuhéból készített sok szirmú virágra, sokféle
nyuszik ugrándoztak a gyerekek kezében.
Természetadta alapanyagokból egyszerű
technikával valami szépet, valami művészit
alkottunk.
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola jóvoltából ﬁnomságok és
meleg citromos tea került a vendégváró
asztalunkra.

Testületi napló
A 2019. április 17-ei ülésén a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
– az ÉRV Zrt. által 2018. évben végzett
ivóvízellátási feladatokról,
– az MVK Zrt. által 2018. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról és
– a MIVÍZ Kft. által 2018. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról készült beszámolót.
Elfogadta a Felsőzsolcai Polgármesteri
Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Jóváhagyta a 2018. évről szóló belső ellenőrzési jelentést Felsőzsolca Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek vonatkozásában.
A 2018. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások
elszámolásáról szóló tájékoztatást elfogadta.
Döntött Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi Támogatási Alapjá-

nak felosztásáról szóló 36/2019. (III. 20.)
határozat kiegészítéséről, amely szerint
525.000 Ft támogatást nyújt az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület részére.
Jóváhagyta Nádi Gyula Képviselői
Alapjának a Miskolci STEELERS Amerikai Football Egyesület javára történő,
valamint Dr. Tóth Lajos polgármester
Képviselői Alapjának a Felsőzsolcai
Nagycsaládosok Egyesülete részére működési célra való felhasználását.
Elfogadta a 65. életévüket betöltő felsőzsolcai lakosok támogatásáról szóló
határozati javaslatot, miszerint a Felsőzsolcán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokat
egyszeri 5000 Ft települési támogatásban
részesíti a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. A támogatás kiﬁzetésének
utolsó határideje: 2019. május 15.
A Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület
részére új gépjármű beszerzését támogatta, az ahhoz szükséges fedezetet biztosította.
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HIRDESSEN
A ZSOLCAI
HÍRMONDÓBAN
Több hónapi megrendelés
esetén
jelentős kedvezményt kap!
ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu

INGYENES
JOGI
TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István
ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város
polgárai részére rendelkezésre,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJA:
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
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS:
06-30-3888-223 – drbollaistvan@gmail.com
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Hidasnémetiben a büntető döntött
Három nehéz és egy könnyebb találkozón van túl a Felsőzsolca labdarúgó
csapata a megyei labdarúgó bajnokság
küzdelmeiben.
A táblázatot vezető Ózd mögött sűrű mezőny jött össze, így sok mérkőzésre lehet
ráakasztani a rangadó jelzőt. Ebből három
is kijutott a csapatnak az elmúlt hónapban,
kezdésnek rögtön idegenben a Hidasnémeti ellen kellett helytállni. A hazai csapat keretét a rutin és a ﬁatalság ötvözi, a két csapat
között várt nagy küzdelem nem is maradt
el. Nehezen találtak fogást egymáson a felek, és mikor már mindenki elkönyvelte a
gól nélküli végeredményt, a Hidasnémeti
egy 89-ik percben szerzett 11-es góllal megnyerte a mérkőzést.
Javításra hazai környezetben az újonc
Parasznya ellen volt lehetőség, és nem is
okoztak a játékosok csalódást. Már a harmadik percben vezetést szerzett a Zsolca,
majd az első félidő végére szerzett háromgólos előnnyel megmutatta azt is melyik a
jobb csapat. A vége kiütéses, hét gólos siker,

amelyből Varga László /3/, Dávid Ferenc
/2/, Boczki Attila és Láposi Sándor egy góllal vette ki a részét.
Következett a szomszédvári rangadó
Gesztelyben, ami ha egy moziﬁlm lenne,
előzetesen háborús ﬁlm besorolást kapna,
a végén mégis egy thriller lett. Felváltva
vezettek a csapatok, a mérkőzés elején a
hazaiak, a második félidő közepén viszont már a Zsolcánál volt az előny. A
szép számú nézőtábor élvezte az előadást,
amely mindkét oldalra tartogatott még
katartikus élményt. Előbb a lefújás előtt
egy perccel a hazaiak egyenlítettek, majd
a hosszabbítás második percében a Zsolca
megszerezte a mindent eldöntő találatot.
Örök igazsága a futballnak, akkor kell gólt
szerezni, mikor az ellenfél már nem tud rá
válaszolni. A thriller három főszereplője a
góljaival Kovács Szilárd, Boros László és
Molnár Dávid volt.
A harmadik nehéz mérkőzés az eddig
kiváló szezont futó Bőcs elleni találkozó volt, a dobogóért folytatott küzdelem egyik fontos állomása. Ennek tükrében mindkét csapat
remekül megszervezte a saját taktikáját, gól nélküli
állásnál ért véget
az első negyvenöt
perc. A folytatásban egy bőcsi öngóllal megszereztük
a vezetést, amelyet
ugyan még kiegyenlítettek a vendégek,
de a véghajrában
Varga László és
Szárnya Zsolt góljaival eldőlt a három
pont sorsa. Ilyen
eredmények után a
csapat a tabella negyedik helyét foglalja el, szerzett
pontjainak száma
36, és már csak egy
egység a lemaradása a legyőzött Bőcs
után.
Utánpótlás csapataink szereplésére
sem lehet panasz.
U17-es csapatunk
szenzációs
sorozatban van: a Sajó-

Közélet 
völgye ellen 3-2 (Szlifka Márton, Rencsicsovszki Bence, Orosz Zétény), Kazincbarcikán 2-1 (Rencsicsovszki Bence, Kovács Levente), Ózdon 1-0 (Soltész Bence),
Sajóbábonyban 9-0 (Rencsicsovszki Bence
4, Orosz Zétény 3, Szólya Szilárd, Bazsányi
Péter), Tiszaújvárosban 3-1 (Rákosi Patrik, Orosz Zétény, Durst Norman) arányban győztek, egyedül a Balmazújváros ellen szenvedtek vereséget. A csapat a tabella harmadik helyén áll négy mérkőzéssel a
vége előtt.
Két évvel idősebbek sem adták alább, hiszen ők a Sajóvölgye elleni vereség mellett
arattak öt győzelmet: Kazincbarcika 3-2
(Molnár Dávid 2, Kaczur Milán), Ózd 2-0
(Kaczur Milán, Molnár Dávid), Balmazújváros 1-0 (Kaczur János), Sajóbábony 10-0
(Tirk Dániel 4, Molnár Dávid 3, Antal Áron,
Janó Iván, Figeczki Kristóf), Tiszaújváros
5-1 (Antal Áron 2, Tirk Dániel 2, Molnár
Dávid). A srácok ilyen imponáló eredménysor után a dobogó harmadik helyén állnak.
U16-os csapatunk két mérkőzésen van túl:
az MVSC ellen 6-0 arányú győzelem (Rencsicsovszki Bence 2, Szólya Szilárd, Hopka
Bence, Orosz Zétény, Hankó Béla Kevin),
Bőcsön 4-2-es vereség (Rencsicsovszki
Bence, Iváncsik Bence). A megszerzett három ponttal a csapat az első helyen áll csoportjában.
U14-es együttesünk tavasszal eddig kétszer nyert, Tiszakeszi ellen 5-1 (Hankó
Márkó 2, Magnucz Ádám, Czakó László,
Erős Bence), Mezőkeresztes 6-1 (Hankó
Tamás 2, Hankó Gábor, Erős Bence, Kovács
Márk Dominik, Hancsák Patrik), Mezőcsáton 2-2-es döntetlent értek el (Magnucz
Ádám 2), míg Bőcs ellen 5-2 arányú vereséget szenvedtek (Magnucz Ádám, Hankó
Márkó). A csapat a táblázat negyedik helyét
foglalja el. Az elért eredményekhez minden
korosztályban szereplő csapatunknak gratulálunk. Hajrá Zsolca!
Megyei I. osztály
2018/2019 tavaszi szezon:
17. 2019.03.02. 14:30 Edelény – Felsőzsolca
18. 2019.03.10. 14:30 Mezőkövesd Zsóry II. – Felsőzsolca
19. 2019.03.16. 14:00 Felsőzsolca – Szerencs
20. 2019.03.23. 15:00 Hidasnémeti – Felsőzsolca
21. 2019.03.31. 16:00 Felsőzsolca – Parasznya
22. 2019.04.06. 16:30 Gesztely – Felsőzsolca
23. 2019.04.14. 16:30 Felsőzsolca – Bőcs
24. 2019.04.21. – Szabadnap
25. 2019.04.28. 17:00 Felsőzsolca – Bánhorváti-KBSC
26. 2019.05.04. 17:00 Encs - Felsőzsolca
27. 2019.05.12. 17:00 Felsőzsolca – Onga
28. 2019.05.18. 17:00 Ózd – Felsőzsolca
29. 2019.05.26. 17:00 Felsőzsolca – Mád
30. 2019.06.01. 17:00 Bogács - Felsőzsolca

2-2
1-2
5-1
1-0
7-0
2-3
3-1
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