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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

JUBILEUMI VÁROSNAP
A 20 éves Felsőzsolca Város Képviselő-testülete mindenkit szeretettel vár
a 2017. június 24-i ünnepi rendezvényekre!
Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk Önt
a XX. FELSŐZSOLCAI VÁROSNAPRA
2017. június 24-én szombaton.

A PROGRAMOK:

Régi Mveldési Ház (Kassai utca)
(regisztrációhoz kötött)
1100 – 1200
1500 – 1600

Hsök tere
900 – 1000 Zivatar Együttes (Népzenészek és komolyzenészek
fantasztikus találkozása)
1000 – 1100 Élő Dínó Show (Interaktív előadás, dínó simogatás,
élmény fényképezkedés)
1300 – 1400 Gy.I.K. Zenekar
1400 – 1500 Halas Zenekar
1500 – 1600 Csomasz Brass Band Felsőzsolca
1600 – 1620 M. Show Drum (látvány szinkrondobolás)
Egész napos kirakodóvásár és rendőrségi bemutató –
nem csak gyerekeknek!

Rendezvények Háza (regisztrációhoz kötött)
1000 – 1200 Díszülés és Ökumenikus Istentisztelet
1730 – 1800 kapunyitás, gyülekezés
1800 – 1900 Hevesi Tamás Életút koncert

Macskakirály (magyar népmeséből szőtt vidám
mesemusical)
Varázslatos mesekártyák (avagy a dalok szárnyán
zenés játék a gyerekekkel)

Sportpálya
1500 – 1800
2200 – 2230

HFL Amerikai Football elődöntő
a Digi Sport közvetítésével (belépődíjas)
Tűzijáték

Bárczay-kastély
„Kastély élj, mesélj!” – Interaktív tárlatvezetés
a Múzeumok Éjszakája programban
1830 – 1905 Kréta Együttes
1915 – 1950 Önkontroll
2000 – 2045 Kamaramarimba (ütőhangszeres formáció)
2055 – 2145 Verskoncert Zenekar
2145 – 2205 Tűzszelídítő tűzzsonglőrök,
Szent Iván éji tűzgyújtás

AZ ÜNNEPI PROGRAM A RENDEZVÉNYEK HÁZÁBAN MÁR JÚNIUS 23ÁN 17 ÓRAKOR MEGKEZDŐDIK
A 15 ÉVES BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰSORÁVAL.
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616 milliót nyert Felsőzsolca… Testületi napló
Zöldváros, csapadékvíz, Családsegítő Központ fejlesztés
Megérkezett Felsőzsolcára a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatóságának értesítése, mely
arról szól, hogy az idén 20 éves város három pályázatát is elfogadták és ezzel mintegy 616 millió forintos támogatást nyertek.
A hírt Dr. Tóth Lajos polgármester jelentett be a legutóbbi
testületi ülésen.
A legmagasabb összeget, 289 millió forintot a település belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének
fejlesztésére, a környezetbiztonság növelésére az ár-, belvíz-és
helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és további káresemények megelőzésére kapták.
Ugyancsak jelentős összeg, 277 millió forint jut a „Zöld
város” kialakítására. Ebben a pályázatban a kertvárosi jelleg
erősítése, parkolók kialakítása, növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése szerepel a
zöldfelület rekonstrukciója által. Tervezik elektromos töltőállomás kialakítását is. A közösségi jelleg programok megvalósítása is fontos cél, de a térﬁgyelő kamera-rendszer felszerelése is a terv része a megvalósuló projectek védelmére. A befektetés ösztönzést vállalkozás
segítő központ építésével támogatják, de civil szolgáltatásokra alkalmas igazgatási központ megvalósítása is szerepel a tervben. Mintegy 50 millió forint jut a Családsegítő Központ fejlesztésére, és a helyi önkormányzat közszolgáltatás biztosításának fenntartására, a
szolgáltatásnyújtás megfelelő színvonalának kialakítására. A project megteremti a családi
terhek csökkentését, a családgondozó központ infrastruktúrájának fejlesztése pedig a leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetét javítja majd. A pályázaton nyert összegből
felújítják a Családsegítő Központot, ugyanis az 50 éves épület funkciói, rendszerei elavultak, jelenlegi állapotában a fenntartás nem gazdaságos.

Édesanyák köszöntése
Felsőzsolca Város Önkormányzata, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Felsőzsolcai
Férﬁ Népdalkör szervezésében és rendezésében 2017. május 14-én délután a Rendezvények Házában nagy sikerű Anyák Napi köszöntésre és műsorra került sor.
„Édesanyám kössön kendőt”… címadó dallal hirdetett rendezvényen közel 600-an vettek részt.
A résztvevőket elsőként Dr. Tóth Lajos városunk
polgármestere köszöntötte. Ezt követően az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő Magyar
Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi
Csoportja énekesei szórakoztatták a közönséget,
köztük az édesanyákat, nagymamákat. A tíz énekes nagyszerű hangulatot teremtett, színvonalas
éneklésükkel.
A program második részében sztárvendégünket
Tarnai Kiss László énekművészt, tanárt, a Dankó
Rádió alapító műsorvezetőjét hallgatta a nagyszámú, hálás közönség, akik többször együtt énekeltek az előadóval.
Az est műsorvezetője Nagy Sándor volt. A műsort Sarkadi László zenetanár, énekes
és nótaszerző szerkesztette, akinek dalaiból néhányat most is hallhatott a
közönség.
A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísérte mindenki nagy
megelégedésére, hisz ők is rendszeres
szereplői a Dankó Rádiónak, az énekesekkel együtt.
A közönség többször vastapssal jutalmazta énekeseink produkcióját.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 17-én tartotta munkaterv szerinti ülését.

Elsőként Felsőzsolca város Településrendezési Tervének K-6 jelű módosítás előzetes
tájékoztatási szakasz partnerségi egyeztetés
lezárására vonatkozóan hozott határozatot
a testület, majd elfogadta a Rendezvények
Háza 2016. évi működéséről és az Ügyrendi Bizottság 2015-2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolókat.
Rendeletet alkotott a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és az
anyakönyvi eljárásban ﬁzetendő szolgáltatási díjakról.
A testület megerősítette azt az álláspontját, hogy a Támogatási Alapra határidőn túl
benyújtott kérelmeket elutasítja, illetőleg egy
szervezetet (főként ugyanazon cél tekintetében) évente egyszer támogat. A benyújtott
ismételt igények elbírása során a kiegészítő
támogatás nyújtásához nem járult hozzá.
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
részére 1,5 M Ft pályázati önrészt biztosított a Képviselő-testület a 2016-ban elnyert
TAO pályázathoz tárgyi eszközbeszerzés,
valamint utánpótlás projektek jogcímen. Az
Egyesület a tárgyi eszközöket a Felsőzsolca,
Bolyai u. 2. szám alatti sportpályán szeretnék
használni, ezzel is elősegítve a szakmai programok színvonalasabbá tételét.
A Képviselő-testület soron következő
(munkaterv szerinti) ülését 2017. június
21-én tartja.

HIRDESSEN

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

info@zsolcatv.hu
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Öt éves jubileumát ünnepelte a Kazinczy

A reformáció 500. évében ünnepelte alapításának
5. évfordulóját a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. Az ünnepi gálaműsoron
az iskola tanulói és a tanári kórus is színpadra állt.
A ballagók nyitótáncát követően zenés, táncos és prózai darabokkal léptek színpadra a gyerekek.
A
jubileumi
ünnepségen részt vett
Csöbör Katalin
térségünk országgyűlési képviselője, Ábrám
Tibor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

világi alelnöke, az egyházkerület főgondnoka is.
Öt éve, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület aláírta a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola
alapító okiratát. Öt éve, hogy
iskolánk a Felsőzsolca Város Képviselő Testülete által
átadott Sport utcai
épületben kezdte
meg
működését
– mondta ünnepi
beszédében Nagy
György iskolaigazgató. Öt éve, hogy a
fenntartó segítségével jó gazda módjára
igyekszünk
megőrizni a használatba kapott épület állagát. – Ennek
érdekében
az
eltelt idő alatt
közel 24 millió
forintot fordítottunk az épület felújítására,
melynek segítségével megújultak a tantermek,
folyosók, vizes-

blokkok, kialakításra került egy 35 férőhelyes informatikai szaktanterem. A fejlesztés
keretében megvalósult egy kültéri műanyag
borítású sportpálya, s mára már majdnem minden tanteremben interaktív tábla
használata segíti a pedagógusok munkáját.
Mindezeket Isten áldásával, a fenntartó tá-

mogatásával, a pályázati lehetőségek kihasználásával, s nem utolsó sorban a szülők segítségével tudtuk megvalósítani.
Öt év alatt a 109 fős induló tanulólétszám
elérte a 310 főt. Öt év alatt 13 főről a tantestület 24 főre bővült. Az iskola fontosnak
tartja a közösségi nevelést, melynek színtere az osztályok, illetve az iskola egésze. A
tanulóik sikeresen képviselik iskolát a különböző tanulmányi, bibliaismereti, sport
és egyéb kategóriájú versenyeken, számos
előkelő helyezéssel öregbítve a Kazinczy
hírnevét.
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Kitüntetés
az Ápolók
Nemzetközi
Napján
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete az Ápolók Nemzetközi
Napján négy évtizedes munkájának elismeréseként a Miskolci Városháza Dísztermében rendezett ünnepségén oklevelet
adott át Papp Józsefné, Erzsike néninek.
Papp Józsefné a miskolci Egészségügyi Szakiskolában 1978. 06.
27-én szerzett általános ápoló és asszisztensi képesítést, majd felnőtt szakápolói szakon szakképesítést, 1980. 06. 07-én. 1976. 07.
01-től 1985. 07. 31-ig dolgozott a Megyei Kórházban ápolónőként,
majd 1985. 08. 01-től a Felsőzsolcai Nagyközségi Tanács hivatásos
gondozónője volt. 1990. 06. 15-től a Felsőzsolcai Egészségházban
ápolónőként kezdett dolgozni, majd Dr. Tóth Lajos háziorvos mellett 1992. 07. 01. és 1993. 12. 31. között, ill. Dr. Tóth Mária felnőtt
háziorvos mellett 1994. 01. 01. és 2016. 04. 30-ig látta el az ápolónői
feladatokat. 2016. 05. 04-től a praxist új szolgáltató vette át, Dr. Pohl
Balázs személyében, aki továbbra is igényt tartott a munkájára.
Szakmai munkájába több alkalommal volt lehetőségem betekinteni, és megismerni személyét, valamint kapcsolatát betegeivel és
munkáltatójával.
Megbízható, önzetlen, hűséges és támogató, határozott, szakmailag kiválóan felkészült, empatikus, segítőkész ápolónőt ismertem
meg benne. Szakmai munkáját lelkesen, hivatásként végzi, mindig
alapos, pontos és precíz munka kerül ki a keze alól. Kommunikációs
készsége kiváló, nem okoz gondot a különböző korosztállyal és társadalmi csoporttal való kapcsolat felvétel. Munkáltatója, valamint a
vele együtt dolgozó kolléganői szerint is fontos irányítója, mozgató
rugója az egészséges szemlélet közvetítésének. A területi munka során a betegek és a családok is szívesen fogadják. Évtizedek óta kerékpárral járja a várost, télen, nyáron, akár hétvégén is. Az emlékezetes
2010-es árvíz idején is sokat dolgozott, pedig a tragédiában személyesen is érintett volt, az Ő háza is sérült. Segítséget alig kapott, de
sohasem panaszkodott, saját erőből újra felújította a családi házát.
Nem várt mástól támogatást, maga oldotta meg a problémákat.
Dr. Pohl Balázs háziorvos büszke munkatársára, akit nemcsak kötelező képzéseken vesz részt, hanem önfejlesztése érdekében szívesen
megy szabadon választott képzésekre. Aktív segítségére van a mai napig a lakosságnak a tájékoztatásban, a felvilágosításban, felelősséget
érezve a betegek iránt. Ismeri a betegek szociális helyzetét, gondját-baját, jó emberismerő, ezzel nagyban segíti ﬁatal háziorvosa munkáját.
Kitartó, lelkes és kiemelkedően precíz munkáját ismerte el a díj
átadásával a szakmai testület. Sokat tanulhatunk nem csak szaktudásából, hanem szemléletmódjából, elhivatottságából és józan
ítélőképességéből. A mai világban erre mindnyájunknak szüksége
van – mondta lapunknak Senvicki Ágnes járási vezető ápoló.
ERZSIKE NÉNI!
Nagy szeretettel gratulálunk! Kívánunk jó egészséget, és hogy
mennél tovább segítsd a Hozzád fordulókat!
A város vezetése

Maci csoport, Park utca

Ballagó óvodások

Napraforgó csoport, Szent I. utca

Tulipán csoport, Szent I. utca (A tablót Bartókné Nagy Anita készítette)

Százszorszép csoport, Szent I. utca
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A Szentlélek eljövetelének ünnepe
„Amikor elérkezett Pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész
közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a
háza, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek
lobbantak fel előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel.” (ApCsel 2,1-4)
Felsőzsolcán kb. 7000 ember él, akinek
van születési anyakönyve. Előbb-utóbb
személyigazolványt is kap mindenki. Ezekkel az okmányokkal igazoljuk, megszületettünk, és magyarnak születettünk.
Abban már nem vagyok biztos, hogy Felsőzsolcán mindenki meg van keresztelve.
Ezt az elkötelezettséget is tudjuk keresztlevéllel igazolni. Felnőttként ki-ki maga
hozza meg a döntését és kérheti felvételét a
közösségbe. Szülőként gyermekeink helyett
döntünk. Megkeresztelkedésünkkel és bérmálkozásunkkal Istennek kötelezzük el magunkat. Megtalálva személyazonosságunkat
- Istenben és az egyházban. „Isten az, aki
pecsétjével megjelölt minket és foglalóul
a szívünkbe árasztotta Lelkét.” (2Kor 1,22)
Városunkban három vallási közösségnek van temploma, ami
látható anyagból épült. A hívő közösség tartja fenn. Isten házaként is említjük, és itt jövünk össze az istentiszteletek alkalmával mi, keresztények, Krisztus követői. Megfelelünk-e ennek
a kitüntető címnek?
A három templomon kívül, annyi templom van még, amenynyi a megkeresztelt ember „…nem tudjátok, hogy testetek a
Szentlélek temploma?” Ezt sokan megélik, de sokan nem tudják, sokan pedig elfeledkeztek erről. Akik tudatosítják vigyáznak
magukra, növekednek, lelkiekben gazdagodnak és rendben tartják kívül és belül embervoltuk templomát.

Trianoni gondolatok
1920. június 4-én Trianonban egy tollvonással aláírták a
Nagy Magyarország halálos ítéletét. Hogyan, miért és kinek állt érdekében ez? Az első világégés egy szándékosan
kirobbantott, eltervezett projekt volt, melynek célja az Osztrák-Magyar Monarchia szétverése, és a magyarság egységének, hatalmának meggyengítése volt. Amit 1000 évvel
korábban, 907-ben Pozsonynál a németeknek nem sikerült
elérniük, arra a trianoni nagyhatalmak ellenségeinknek lehetőséget adtak.
Magyarország sorsát súlyosította, hogy a háború végén hatalomra kerülhettek a leggyávább, legtehetségtelenebb emberek,
akik a teljes önfeladást választották. Így1920. június 4-e közvetlen
következményei: 283e km2-ből 190 e km2-t elraboltak, 18,2 millió
magyar lakosból 10,6 millió a határokon kívül került. Ipari körzetek, bányák, vízierőművek kerültek idegen kézbe. Közútjaink,
hajóútjaink, erdőink nagy része, vasútvonalaink fele elveszett. A
pozsonyi, kolozsvári, selmecbányai egyetemeket is elvesztettük.

Pünkösdkor, - a Szentlélek eljövetelének ünnepén - emlékezzünk és emlékeztessük egymást a hivatásunkra és küldetésünkre. Ez azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat Krisztus
mellett és tanúságot teszünk róla. Hívjuk, kérjük és fogadjuk be
a Szentlelket, hogy igaz legyen ránk is a Biblia szava: „akiket
Isten lelke vezérel, azok Isten ﬁai..”
A Szentlélek ajándékokat készít mindenkinek, hogy testünk temploma jó, szép és
igaz legyen. Igazság lelke Ő, „aki elvezet
bennünket a teljes igazságra…”
A keresztvízben megtisztít bűneinktől, ujjá
születünk, és új kezdettel ajándékoz meg.
Galamb képében száll le ránk is, hogy
erősítse bennünk istengyermeki állapotunkat. „Ez az szeretett ﬁam, akiben kedvem telik.”
Szent olajjal keni meg fejünket, elkülönít,
kiválaszt és kegyelmét adja a szolgálatunkhoz. „Ő kent föl engem, hogy örömhírt
vigyek…”
Világosságot áraszt szívünkbe, hogy tisztán lássunk mindazt ami javunkra válik.
Zúgó szélként az élet leheletét hozza szívünkbe, életünk hajóját, a jó felé vezeti.
Tűzként tisztít meg minden salaktól, és felszítja bennünk is a
vállalkozó kedvet a jónak a megtételére.
Adja nekünk az ég harmatát, véget vet lelki szárazságunknak
és segít, hogy gyümölcsöt, éspedig maradandó gyümölcsöt teremjünk.
Vigasztaló, aki elűzi a gondokat, a kételyeket a szívünkből, és
mellettünk van a gyászban is.
Őt, a Vígasztalót és az Igazság Lelkét a Szentháromság harmadik személyét kívánom minden embertársamnak eljövetelének emlékünnepén.
Gulybán Tibor parókus
Magyarország, mint fejlődő ipari hatalom, újra csak mezőgazdasági ország lett. A Kárpát-medence, mint egy optimális gazdasági
övezet, darabjaira szétesett.
A trianoni igaztalan szerződéssel a magyarság tragédiája nem
ért véget, igazán csak akkor kezdődött. Elsőként az elcsatolt
területek magyarságának tudatos asszimilálása zajlott. Ennek
hatására Kassán Rákóczi városában - a magyarság részaránya
napjainkban 4%! Kolozsvár lakosainak 1910-ben 82% a volt
magyar, mely napjainkba már csak 15%. Ez a beolvadás elsősorban a városokban, a vegyes házasságokkal valósul és valósult meg.
Hozzájárult még kulturális és nemzeti jogaink elvétele, a magyar oktatás visszaszorítása, de történtek kitelepítések és népirtás is. Gondolok itt a málenkij robot szelektív magyarellenes
kivitelezésre, a délvidéki mészárlásokra és a szlovák internáló
táborokra. Kellett továbbá, hogy az 1948-as kommunista fordulat után az anyaország megfeledkezzen a határon túl rekedt
testvériről.
Trianon ma is egy ki nem beszélt elvarratlan történelmi esemény, amelynek hatása ma is tart, következményeit viseljük.
Rimán János
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ELSŐÁLDOZÁS
Huszonegyen
vettek
részt az elsőáldozáson
idén a római katolikus
templomban. A hosszas
felkészítés után ünnepi
szentmisén vettek magukhoz első alkalommal az oltári szentséget.
Az egyházközségi képviselő testület tagjai után a
szülők kezét fogva vonultak
be az elsőáldozók a római katolikus templomba. Az ünnepélyes szentmisén az egyetemes könyörgést a gyerekek olvasták fel és
verssel köszöntötték Zajacz Ernő plébánost,
aki szentbeszédében a szülők ﬁgyelmét hívta
fel arra, hogy a gyerekekért szenteljék magukat, s gyöngyszemként tekintsenek rájuk.
A gyerekek az igehirdetés közben egy szál
virággal köszöntötték édesanyjukat. A szentmisét a szikszói énekkar színesítette karizmatikus dicsőítő dalok éneklésével.
Az elsőáldozást hitoktatás előzte meg.
Elsőáldozó csak megkeresztelt gyermek
lehet. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon
valamint a vasárnapi Szentmiséken való
rendszeres részvétel volt. Elsőáldozás előtt a gyermekek
is meggyóntak – mondta lapunknak Sipkóné Nemcsik
Margit hitoktató. Az elsőáldozás nem csak az egyházközség
ünnepe, hanem a családé is,
ahol a gyermek nevelkedik. Az
elsőáldozáskor a gyermekek
első alkalommal találkoznak
az Oltáriszentséggel, hitünk
szent titkával Jézus Krisztussal
– tette hozzá Kereki Kristóf
hitoktató.

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

2017 május

Zsolcai Hírmondó

Bérmálkozunk
Egyházközségünk, a Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség nagy ünnepre készül május utolsó vasárnapján. Világszerte, így
országunkban is, ezen a napon Gyermeknapot tartanak. De ez a
nap nálunk, Felsőzsolcán több a gyermekek egyszerű ünneplésénél,
hiszen mi, római katolikusok azon gyermekeinket ünnepeljük ezen
a hétvégén, akik gyermekségüket hátrahagyván egyházközségünk
felnőtt tagjai közé soroltatnak. Születésünk után szüleink megkereszteltetnek bennünket, így Isten gyermekeivé leszünk. Bár ebben
a Szentségben való részesülésről (jó esetben) szüleink döntenek helyettünk, vagy inkább miattunk, értünk. Köszönettel és hálával tartozunk tehát nekik, mivel megnyitották a kaput, hogy a többi szentségben is részesülhessünk, és megnyittatták szívünket a Megváltó
fogadására. A Bűnbánat Szentsége, mellyel ezután találkozhatunk,
segít lelki békénk megteremtésében, terheink letételében. Menynyivel is könnyebb élni egy bűntelen, terheletlen lélekkel. Lelkünk
éppé tételében segít a szentgyónás. A lelkiismeret-vizsgálat, a bánat,
az erős fogadás, a bűnök őszinte megvallása, és az elégtétel, azaz a
kiszabott büntetés maradéktalan végrehajtása teszi ismét kerekké,
egésszé terhelt lelkünket, elkövetett bűneink után. Mindannyiunk
fülében ismerősen cseng föl az „Ép testben ép lélek” mondat, melylyel én kisiskolás koromban találkoztam először. Akkor még nem
értettem igazán, miért is ismételték tanáraim annyiszor. Mára már
tudom… A legnagyobb a Szentségek közül a Szent Eucharisztia,
mert míg a többi Szentségben Krisztus szent ereje hat, addig az
Eucharisztiában Urunk maga van személyesen jelen, mégpedig
istenségével és emberségével, testtel és lélekkel, húsával és vérével.
A negyedik Szentség, melyet magunkhoz vehetünk a Bérmálás
Szentsége. A „bérmálás” kifejezés a latin „ﬁrmare” szóból származik,
ami „erősít, megerősít”-et jelent, mivel bérmáláskor a keresztségben
kapott kegyelem erősödik meg és teljesedik ki. A Szentlélek, melyet
már a Kereszteléskor megkaptunk, a Bérmáláskor új módon száll
le ránk: ekkor hitünk megerősödéséhez és bátor megvallásához
nyújt segítséget. E Szentséget idén harminchét bérmálkozó kapja
meg Felsőzsolcán, közöttük két felnőtt. Ők már február óta minden
szombaton bérmálkozási előkészítőn vettek részt, majd a napokban
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tesznek vizsgát vallásunk alapvető tanaiból. A Bérmálás Szentségét
a püspök, vagy az általa kijelölt pap szolgáltatja ki.
A Betegek Kenetének Szentségét gyakran úgy mondják, hogy
„utolsó kenet”. Nem szabad úgy értelmeznünk, mintha e Szentség vétele után a megkentnek biztosan meg kellene halnia, hiszen
e Szentség egyik hatása éppen a beteg állapotának javulása. Ez a
tévhit sajnos oda vezetett, hogy a Betegek Kenetét sokan a legutolsó pillanatra halasztják, holott az utolsó kenet névnek elsősorban
liturgikus jelentése van, és azt fejezi ki, hogy a többi szentség mind
megelőzi.
Az „eddigi” öt Szentségben úgymond „bárki” részesülhet, a maradék kettőből pedig választania kell: egyházi rend, vagy házasság.
E kettő közül az egyik szentség még a miénk lehet életünk során.
De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ﬁataljaink most még „csak”
bérmálkoznak. Most válnak majd szűkebb közösségük, a család
számára, és tágabb közösségük, az egyházközösség számára igazán
ajándékká. Hiszen nincsen nagyobb ajándék, mint egy egészséges,
hittel bíró lélek, egy tettre kész, jó szándékú közösségben.
Engem kisebbik lányom születésekor érintett meg az Úr. Azóta
közeledtem egyre, és készítettem föl lelkemet a Bérmálás Szentségének vételére, melyre az én életemben két éve került sor. Mi
változott meg akkor? Tulajdonképpen semmi, és mégis minden.
Hogy semmi sem változott csak azért mondhatom, mert én ugyanaz maradtam. És hogy minden megváltozott, az azért igaz, mert
bár ugyanaz maradtam, mégis másmilyen lettem. Megerősödtem,
bennsőm kitöltődött, teljessé lett. Méltóságot szereztem, és bátorságot hitem megéléséhez.
Nagyobbik lányom után, ki négy éve bérmálkozott, most kisebbik lányom adja magát ajándékul családomnak. Erős, felkészült lélekkel, tiszta, őszinte szívvel indul a nagykorúság felé, a lélekbeni
naggyáválás útján. S mit adhatok nekik én ajándékul erre a volt, s
eljövő alkalomra? Szerető apai szívet, megértő lelket, féltő gondoskodást, nyugodt családi életet. S egyszer majd valamelyikőjüknek
azt az 1851-ben nyomtatott Bibliát, melyet édesapámtól kaptam
bérmálkozásomra.
Hogya Zsolt
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tanára,
a Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestületének tagja

A Csomasz Brass Band Magyar Népdalosok Együtt a Városért!
Felsőzsolca várossá avatásának 20. évfor- Szent István Katolikus Általános Iskola felső
újabb sikere
dulója tiszteletére Felsőzsolca Város Önkor- tagozatos csoportja, harmadik a Szent István

A Csomasz Tóth Kálmán Református
Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai
Tagintézményének fúvószenekara Molnár Attila karnagy vezetésével 2017. április 8-án újabb megmérettetésre készült. A
VII. Demecseri Országos Fúvószenekari
Minősítő Versenyen 7 zenekar indult az
országból. Kategóriájában a megtisztelő
arany minősítést nyerte el a zenekar és
két kiemelkedő zenekari tagot különdíjjal jutalmaztak. Az ütő hangszereken játszó Orosz Balázs és a harsonán, piccolón,
fuvolán játszó Nagy Dorottya Réka kapta
kiemelkedő teljesítményéért az elismerést.
A zenekar minden tagja kiválóan játszott,
a zenekari együtthangzás, élményszerű
előadás méltán nyerte el a szakmai zsűri
jeles képviselőinek tetszését is.

mányzata, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület,
a Rozmaring Népdalkör, a Felsőzsolcai Férﬁ
Népdalkör és 2017. május 18-án „Ismerjük
meg azokat, akikre büszkék lehetünk!” sorozat keretében immár hatodik alkalommal
hirdette meg a város és vonzáskörzete általános iskolai tanulóinak magyar népdal és nóta
versenyét, melyen közel 30 gyermek mutatta
be énektudását.
Az egyéni versenyben első helyezett lett:
Deák Boglárka, második: Urbán Zalán, a
harmadik helyen megosztva György Anna és
Kraják Janka, valamennyien a Miskolci Szent
Imre Katolikus Általános Iskola tanulói.
A csoportos éneklésben első helyezett lett
a Csicsergők Csapata, ők a Kazinczy Református Általános Iskola tanulói. Második a

Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos
csoportja.
A ﬁatalok valamennyien emléklapot, a helyezettek oklevelet és ajándékot kaptak. Köszönet illeti a tanulókat felkészítő tanárokat.
A program második részében 17 órakor
Orosz Gábor, mint házigazda, bemutatta a
ﬁatal citerásokat, a Csicsergők csapatát, akik
színes népdal csokorral örvendeztették meg
a jelenlévő közönséget. Őket Hogya Boglárka
és Kovács Márton citerások szereplése követte, majd felléptek a Rozmaring és a Férﬁ Népdalkör tagjai, akik közel 30 éve hétről-hétre
tanulják a népdalokat és viszik jó hírét Felsőzsolcának országon belül és határainkon túlra.
A népdalosok műsorát szerény számú, lelkes közönség élvezte.
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Budapesten
jártunk

2017. május 16-án 34 diák és 4 pedagógus a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolából jutalomkiránduláson vettünk részt
hazánk fővárosában. A korai időpont ellenére izgatottan várakoztak
a gyerekek az iskola előtt, hiszen ilyen távolságra ritkán jutnak el.
Az időjárás is kedvezett a tervezett programoknak, a buszsofőrünk is nagyon kedves volt és ügyesen szállított minket a helyszínekre az óriási forgalom ellenére. Először a Parlamentet látogattuk
meg. A gyerekek velünk együtt egyik ámulatból a másikba estek a
gyönyörű aranyozott kupolaterem láttán. Megcsodálhattuk a koronázási ékszereket, ahol az őrségváltás fegyelmezett pillanatait is

megleshettük. A nagyszerű idegenvezetésnek köszönhetően megtudhattuk az épület legfontosabb adatait, építőmestereik nevét.
Iskolánk tanulóit dicséretben részesítette az idegenvezetőnk, mert
nagyon érdeklődőek voltak és ügyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Rövid séta
után megérkeztünk a Szent
István Bazilikába, ahol a templom csendjében
áhítattal
gyönyörködtünk a
festményekben,
szobrokban. A
Szent Jobb kápolnában első királyunk Szent István ereklyéje előtt is leróhattuk
tiszteletünket és mindenkinek alkalma nyílt elmondani néhány
imát, fohászt. A kirándulásunkat állatkerti sétával zártuk, ahol különleges állatokat és növényeket ismerhettek meg diákjaink.
Köszönjük Polgármester Úrnak és városunk Képviselő-testületének, hogy Diákönkormányzatunk pályázatát támogatták, így felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak iskolánk tanulói.
Balla Józsefné, Magyar Andrea,
Sipkóné Nemcsik Margit, Zomborné Varga Eszter
kísérőtanárok

Regionális Klarinét-szaxofon verseny
a Csomaszban
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola 2017. április 12-én rendezte meg az intézmény I. Regionális Klarinét-szaxofon versenyét Dédestapolcsányban.
A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a zeneművészeti alapfokú képzésben résztvevő tehetséges növendékek tudásának mérésére. A versenyre 6 megye 26 művészeti iskolájából jelentkeztek hangszerenként 5 korcsoportban, összesen 64 tehetséges kis muzsikus hangszeres játéka
örvendeztette meg a zsűri és a közönség tagjait.
A szakmai zsűri tagjai: Novák András - a
Magyar Állami Operaház klarinétművésze, a
Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium volt klarinét tanára, Czakó Péter – A

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
Szakgimnázium szaxofon tanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar klarinétművésze és Bárány Zoltán – a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
klarinét tanára voltak.
A rendezvény résztvevőit Szűcsné
Farkas Zsuzsanna igazgató asszony és
Dédestapolcsány polgármestere köszöntötte, majd a zsűri tagja, Bárány Zoltán beszélt
a versenyről. Ezt követően Nicolas Beaupertuis
meghívott francia vendégművész, kiváló szaxofon játéka adta meg a verseny hangulatát.
A verseny anyaga minden korcsoportban
két részből állt, egy kötelező és egy szabadon
választható művet adtak elő a résztvevők. A verseny ünnepélyes díjátadóján
először az intézményt fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, Ábrám Tibor záró gondolatai hangzottak el, majd a zsűri értékelése
következett.
A zsűri szakmai értékelésben méltatta
a felkészítő tanárok és zongora kísérők
kiváló szakmai munkáját és megköszönte
a rendező iskolának a nagyszerű szervezést. A verseny díjait támogatók felajánlásából és az intézmény alapítványának
támogatásából állította össze az intéz-

mény vezetése. A zsűri korcsoportonként 1., 2.,
3. helyezéssel és dicsérettel jutalmazta a legkiemelkedőbb produkciókat, a felkészítő tanárok
és zongorakísérők különdíjban részesültek.
A Csomaszból a felsőzsolcai tagintézményünkből induló három növendékünk is
eredményesen versenyzett. Szántai Márk klarinéton a 3. korcsoportban 2. helyezést nyert el,
Hopka Bence és Kassai Attila szaxofon játéka
dicséretben részesült. Tanáruk, Menyhárt Ferenc tanári különdíjat kapott, aki 11 felkészített
növendékéből 10 helyezéssel térhetett haza.
Az egész napos versenyt záró szakmai beszélgetés jó hangulatban telt, a résztvevők a
zene megerősítő, összetartó, lelket is feltöltő
erejével távoztak. A rangos versenyt kétévente tervezi megszervezni a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola.
Molnárné Hevesvári Melitta
tagintézmény-vezető
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Zsinórban harmadik alkalommal is
ezüstérmet akasztanak majd a felsőzsolcai labdarúgók nyakába a megyei
első osztályú bajnokság végén.
Az elmúlt egy hónapot veretlenül abszolválta a csapat, azonban az eredmények
felemásak. A ﬁatal játékosokkal felálló és a
dobogóért hajtó Bánhorváti idegenbeli legyőzése remek eredmény, majd’ egy félidőt
emberelőnyben játszva magabiztos kétgólos siker született. A gólokon Péter Martin
és Valóczki Ádám osztoztak.
Sorozatban harmadik idegenbeli bajnokiján, a tabellán utolsó MVSC vendége volt
a zsolcai alakulat. Jól alakult a mérkőzés,
hiszen már a második percben Menougong
George góljával a mieinknél volt az előny,
amelyet a félidő vége előtt az ismét gólt
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Tripláztak a felsőzsolcai focisták
szerző Valóczki duplázott meg. A második
játékrészben azután minden a feje tetejére
állt, az addig egész tavasszal szenvedő vasutasok feltámadtak és döntetlenre mentették
a mérkőzést. A bajnokság kimenetelének
szempontjából ismét fontos pontvesztés
volt ez, ráadásul a mádi rangadóhoz hasonlóan ismét kétgólos előny olvadt el a találkozó végére.
Javításra azonban már egy hét múlva
lehetőség volt, hazai környezetben a Sajóbábony elleni presztízsmérkőzésen. A két
csapat találkozói az elmúlt években mindig
férﬁas és kemény küzdelmet hoztak, így ismét nagy csatára lehetett számítani. A gól
nélküli első félidő után a második negy-

Amerikai futball
Bajnokként vágott neki a Miskolc Steelers amerikai futball csapata az idei szezonnak, és a legjobb
úton halad a címvédés felé. Március 26-án a bajnokság első fordulójában a felsőzsolcai futballpályán a tavalyi döntő visszavágóját rendezték,
az ellenfél a Budapest Cowbells volt. A mérkőzés
szerencsére kevesebb izgalmat tartogatott, mint a
2016-os ﬁnálé. A 36-14-es végeredményű mérkőzés azonban így is történelmi, hiszen a DIGI Sport
jóvoltából először közvetítettek alapszakasz mérkőzést élőben.
Április 23-án Dunaújvárosban, a helyi Gorillaz ellen folytatódott a győzelmi sorozat, a végeredmény
27-14-es siker. Május 7-én ismét idegenben, ezúttal
a fővárosban aratott fontos sikert az acélos gárda, a
Budapest Wolves ellen 35-23 lett a végeredmény.
Két héttel később ismét a zsolcai gyepen feszültek egymásnak az izmok, a miskolciak viszont most sem hibáztak és ellen álltak a cápa
harapásának: Miskolc Steelers – Győr Sharks 21-13. A siker azt jelenti, hogy a csapat
biztosan élvezi majd a hazai pálya előnyét a rájátszásban, hiszen a cél az, hogy július
8-án az Új Hidegkuti Nándor Stadionban ismét magasba emeljék a bajnoki trófeát.

venöt perc pörgősen kezdődött. A vendégek megszerezték a vezetést, amit Kovács
Szilárd még abban a percben kiegyenlített.
Nyolc perccel később Lippai Gergő is megzörgette a hálót, így már a hazaiaknál volt
az előny, amelyet a mérkőzés végéig már
nem engedtek ki a kezükből.
A győzelem lendületet adott, hiszen Ózdon ott folytatták a ﬁúk ahol abbahagyták. Tizenöt perc alatt háromgólos előnyt
szereztek (Lippai Gergő, Berecz László és
Kovács Szilárd révén), állva hagyták ellenfelüket, amely a kezdeti sokkból csak
később ébredt fel és szerezte meg becsület
találatát.
Az eredmények alakulása miatt, elsősorban a Mád győzelmeinek és az Edelény
bukdácsolásának köszönhetően a Szerencs
elleni mérkőzés előtt biztossá vált, hogy a
Mojito – Lemon Felsőzsolca a második helyen végez a megyei I. osztályú bajnokság
2016/2017-es szezonjában. Magán a találkozón ettől függetlenül még a győzelem
volt a cél, amely össze is jött, még ha a két
csapat szurkolói infarktus közeli állapotban voltak a kilencven perc alatt. Történt
ugyanis, hogy a vendégek 1-0-ra és 2-1-re
is vezettek, majd következett három zsolcai
gól, amivel megfordították az eredményt
a zöld-sárgák. A hegyaljai csapat azonban
nem adta fel és a hajrában felzárkózott egy
gólra, ezzel viszont minden puskaporukat
ellőtték aznapra, nyert a Zsolca. Hazai részről Lippai Gergő, Berecz László, Kovács Szilárd és Szárnya Zsolt volt eredményes.
A bajnokságból két forduló van hátra, azután megérdemelt pihenőre vonul a megye
labdarúgása, hogy nyár végén ismét elinduljon a mókuskerék.
EREDMÉNYEK
17. forduló: 2017.03.05. 14.30. Tokaj – Felsőzsolca
18. forduló: 2017.03.12. 14.30. Felsőzsolca – Szendrő
19. forduló: 2017.03.18. 15.00. Onga – Felsőzsolca
20. forduló: 2017.03.26. 16.00. Felsőzsolca – Tiszakeszi
21. forduló: 2017.04.01. 16.30. Bőcs – Felsőzsolca
22. forduló: 2017.04.09. 16.30. Felsőzsolca – Bogács
23. forduló: 2017.04.15. 16.30. Mád – Felsőzsolca
24. forduló: 2017.04.22. 17.00. Bánhorváti – Felsőzsolca
25. forduló: 2017.04.30. 17.00. MVSC – Felsőzsolca
26. forduló: 2017.05.07. 17.00. Felsőzsolca – Sajóbábony
27. forduló: 2017.05.13. 17.00. Ózd – Felsőzsolca
28. forduló: 2017.05.21. 17.00. Felsőzsolca – Szerencs
29. forduló: 2017.05.28. 17.00. Felsőzsolca – Edelény
30. forduló: 2017.06.03. 17.00. Encs - Felsőzsolca
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