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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

Kedves Zsolcaiak, Tisztelt Városlakók, Barátaim!
Év végén, az új év elején mindig számot vetünk.  Átgondoljuk sikereinket, végig vesszük terveinket, 

bízunk a még jobb folytatásban. Sikeres évet hagytunk magunk mögött. Úgy érzem, hogy ha majd pár 
év múlva, az idő megnyugtató távolából visszagondolunk 2018-ra, büszkén tehetjük azt meg. Mondom 
ezt azért, mert Önökkel, a város lakóival, a képviselő testülettel, és a segítőinkkel olyan fontos lépéseket 
tettünk az élhető településért, melynek eredményei mindannyiunknak könnyebbé tette az életét.

Hála az elmúlt évek gondos gazdálkodásának, mindennapi feladataink ellátása mellett jutott erőnk a 
fejlesztésekre is. A település vezetésével úgy döntöttünk, hogy forrásainkat nem látványberuházásokba, 
hanem valós fejlesztésekre, a jövő építésére fordítjuk. Az útfelújítások, a víziközmű korszerűsítése mellett 
városunk határában épült meg Magyarország legnagyobb naperőműve. Különösen büszke vagyok arra, 
hogy ezek a beruházások úgy zajlottak le, hogy végig magunk mögött tudtuk a lakosság támogatását, 
mindenki együttműködött abban, hogy ezek a hatalmas fejlesztésekkel együtt járó munkák a legkeve-
sebb kellemetlenséget okozzák. Mindenki felismerte, hogy ezek a munkálatok egy fejlett város megvalósí-
tása érdekében szükségesek. Büszke vagyok arra az összefogásra, mellyel ezeket az eredményeket elértük.

Erre az összefogásra alapozva tekintsünk boldog várakozással a 2019-es esztendő felé. Okkal bízha-
tunk abban, hogy az a fejlesztő munka, amit elkezdtünk, tovább folytatódik! Tudom, hogy valamennyi 
városlakó ezt akarja, és biztos vagyok abban, hogy ennek a jogos elvárásnak meg is fogunk felelni!

Köszönöm, hogy segítették a munkánkat, és ezúton kívánok mindnyájuknak Boldog Új Évet, jó egészséget, és közös sikereket!

Dr. Tóth Lajos

polgármester

2018:

a Családok éve volt
A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete babaköszöntővel zárta 

a programsorozatot. Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte Felső-
zsolca legifj abb lakóit, Lászka Bélánéval, az Egyesület elnökével.

Az egész éves program során számos olyan rendezvényre, jótékony-
sági akcióra  került sor, amelyek a több gyermeket nevelő családok 
életkörülményeit segítik.

Magyar Kultúra Napja
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Bárczay-kastély-

ban a Versbarátok Köre közreműködésével tartottak zenés, iro-
dalmi estet Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából.

„Kamaszként úgy hittem, hogy Ady csak az enyém… Úgy 
hittem! Verseit olvasva az volt a sejtelmes megtapasztalásom, 
hogy nyers odamondásai mindenkinek – mindegy, kinek, sér-
tett-dühös kijelentései másokról, mert azok más okról szóltak, 
és „csakazértis” szembefordulása a kor(cs)szellemmel, az én 
ifj ú, lángoló és önmagát kereső néma lelkem kiáltásai. Hittem 
őt…, s a szót, mit leírt. Így ismertem meg magam elől is el-
rejtett önmagamat. Ettől lett Ő a Költő! S maradt máig, pedig 
régen tudom, hogy így jár mindenki – mindegy, ki, aki nyitott 
szívvel fogadja őt… Így érzik mások is, s nem számít, hogy ha 
más ok is vezette őket Adyhoz, a szóhoz… S hogy e kor(cs)
szellem javul-e általa? Talán azon is múlik, hogy merünk-e ta-
lálkozni elrejtett önmagunkkal…” – nyitotta meg Mezei Mari-
anna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 
igazgatója a 2019-es év első kulturális rendezvényét.
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„Minden év végén fordítunk arra időt, 
hogy kicsit visszatekintsünk az eltelt idő-
szakra, természetesen tesszük ezt úgy, hogy 
már előre is gondolkodunk. A 2018-as évet 
nagyon jól zárta az önkormányzatunk. A 
polgármesteri munkámat és az egyéb mun-
kámat is a hitemből eredő elvek szerint 
végzem, nyilvánvaló persze, hogy a jogsza-
bályok, törvények betartása mellett. Alap-
vetően a legfontosabbnak tartom a testi és 
lelki egészség megtartását, megőrzését az 
egész közösség, az egész település számára. 

Elsőrendű feladatunk volt a helyi intézetek, 
intézmények üzemeltetésének biztosítása és 
nyilván ezáltal a lakosság jólétének elérése. 
Valamikor, évekkel ezelőtt amikor nagyon 
magas volt a munkanélküliség, bekapcso-
lódtunk a Start programba, hogy munkát 
biztosíthassunk az embereknek. Elkezdtük 
a mezőgazdaság, az állattenyésztés fejleszté-
sét, ebből a 2018-as évre alapvetően a kecske 
ágazat fejlesztés lett a legsikeresebb, ma már 
több százra tehető az állomány száma. Arra 
törekszünk, hogy jó minőségű alapanyag-
ból, tehát a kecsketejből megfelelő élelmi-
szereket állítsunk elő helyben, ehhez szük-
séges volt megteremteni a gyártás feltételeit, 
jelen pillanatban már csak az Állategészség-
ügy engedélyezése szükséges és máris gyár-
tani tudjuk az egészséges termékeket. 

Én úgy érzem, hogy ma már a lakosság 
alapvető szükséglete a mozgás a sport, a 
kikapcsolódás, működik a műfüves foci-
pályánk, és a nagypálya is, modern öltöző-
vel. Évek óta sikeresen működik a „Bozsik 
program”, amely a fi atal tehetségek felkaro-
lását segíti, nagy sikerrel. 

Nagyon fontosnak tartom a polgárok 
egyenjogúságát. Az egyensúly megteremté-
se elsőrendű feladatunk volt. Itt szólok ar-
ról, hogy az iskoláinkat az egyházak kezelé-
sébe adtuk, a római katolikus és református 

egyház vállalta a fi atalok nevelését Mindkét 
iskolának segítséget nyújtunk, az önkor-
mányzatunk részéről jutalommal támogat-
tuk az ott lelkesen szolgáló pedagógusokat. 
A református iskola esetében megnyertünk 
egy energiakorszerűsítési pályázatot, ez a 
közbeszerzés stádiumában jár.

Sokat változott a város
arculata

Nagyon odafi gyeltünk arra, hogy a vá-
roslakók, vagy a városon áthaladók kom-
fortosan érezzék magukat. Több ezer virá-
got ültettünk ki, és a tereink is megújultak, 
díszkivilágítást kaptak. Az igazi városkép ki-
alakításához igyekeztünk minden pályázati 
lehetőséget kihasználni. A 2017-ben beadott 
pályázatokat előkészítettük, és azok nagy 
részét sikerült is a kivitelezés fázisáig juttat-
ni. Négy nagy pályázatunk volt, az egyik a 
Családsegítő Központ energetikai felújítása, 
amely a befejezéséhez közeledik, a másik a 
„Zöld Város” elnevezésű program, amely egy 
minden igényt kielégítő inkubátorház építé-
sével, a kültéri kamerarendszer bővítésével, 
felnőtt játszótér építésével fejleszti a várost. 
A harmadik volt a csapadékvízelvezetés, ezt 
talán nem kell részleteznem mennyire fon-
tos munkának bizonyult. Ugyancsak nagy 
gonddal foglalkoztunk a munkahelyterem-
téssel, két államilag támogatott, programban 
vettünk részt, amelynek keretén belül olyan 
emberek is munkához juthattak, akik egyéb-
ként már kiestek a munka világából, leszá-
zalékolásuk vagy más egészségügyi ok miatt.

Nagyberuházások éve
Büszkék vagyunk arra, hogy a térsé-

günkben valósulhatott meg Közép-Európa 
egyik legnagyobb napelem parkja, ennek 
a legnagyobb jelentősége ott van, hogy 
nagymértékben hozzájárulunk a szén-
dioxid kibocsátás csökkentéséhez. Állami 
támogatással végre megújult a Kassai utca 
burkolata, erre már évek óta vártunk, de a 

A 2018-as év több szempontból is ki-

emelkedő volt Felsőzsolca város lako-

sainak életében. Több nagyberuházás 

lezárult, a település jelentősen gazda-

godott, és a kiemelkedően jó gazdál-

kodásnak köszönhetően hitelfelvétel-

re sem volt szükség, mindenre sikerült 

a megfelelő összeget biztosítani. A 

képviselőtestület, - ha néha viták árán 

is - de minden esetben támogatta a 

jó elképzeléseket, és persze a végre-

hajtást is. Ilyen bevezető után kicsit 

könnyű, de kicsit nehéz is összegezni 

a városvezetők munkáját. Beszélgető-

társam Dr. Tóth Lajos az eredmények-

kel kezdte a számadást.

Sikeres év 2018.
RENDHAGYÓ ÉVÉRTÉKELÉS

DR. TÓTH LAJOS POLGÁRMESTERREL
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Szent István utca is átalakult, megszépült. 
Az önkormányzat jó gazdálkodásának kö-
szönhetően sikerült annyi pénzt összes-
pórolnunk, hogy még az út felújítása előtt 
saját erőből sikerült a 40 éves elavult víz-
vezetékrendszert kicseréltetni, olyan mód-
szerrel, amely a legkisebb kényelmetlensé-
get okozta a Szent István utca lakóinak. Ezt 
követően került sor a több mint három ki-
lométeres útszakasz megújítására, a padka 
rendbetételére, az aszfaltozására.

Mindenkit támogatunk
Természetesen a városunkban is gondos-

kodunk arról, hogy az esélyegyenlőség biz-
tosítva legyen, így önkormányzati támoga-
tásban részesítettük a 65 év feletti nyugdí-
jasokat, a középiskolásokat, de a „Családok 
Éve” egész éves rendezvényeihez is jelentős 
támogatást nyújtottunk. Ezt a segítséget az 
elkövetkező évekre is megadjuk. Itt em-
lítem meg, hogy mintegy 700 rászoruló 
igénylőnek biztosítunk ingyenes ebédet, 
ezzel is segítve a megélhetést. Ennek igény-
bevételéhez regisztráció szükséges.

Vita nélkül nem megy
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 

a képviselő testülettel nem voltak viták, 
nézeteltérések. Ez így természetes, de azt 
meg kell jegyeznem, hogy a testület tag-
jai mind a városunkat szerető, józan gon-
dolkodású emberek, akik az előrehaladás 
érdekében segítették a munkámat. Az 
lenne baj, ha nem lenne vita, én megbí-
zom a munkatársaimban, kollégáimban, 
és nyilván a közös gondolkodás sokszor a 
legjobb megoldást eredményezi.

Hogyan viseli
a konfl iktusos helyzeteket?

Provokatív a kérdés, de én a konfl ik-
tusokat az élet velejárójának tekintem. A 
célokban általában egyet szoktunk érteni, 
de a cél eléréséhez vezető utat ahányan 
vagyunk, annyiféle képen gondoljuk meg-
oldani. Ez a helyzet gyakran konfl iktus-
hoz vezet, amit egy vezetőnek meg kell ol-
dania. Az nyilvánvaló, hogy egy városban 
a városvezetővel, annak döntéseivel nem 
mindenki ért egyet, ezt én nem tekin-
tem ellenséges viselkedésnek. Azt tudom, 
hogy én nem haragszom senkire, a napi 
tevékenységem nem ebben merül ki, fon-
tosabbnak tartom, hogy olyan fejlesztése-
ket tervezzünk, olyan állapotot érjünk el a 
településünkön, amely mindenkinek a ja-
vát szolgálja. Teherként nyomja a vállun-
kat az, hogy nem tudtunk egy nyugdíjas 

házat, nyugdíjas otthont megvalósítani. 
Lehetett volna olyan épületeket kialakí-
tani, amelyek munkásszállásként szol-
gáltak volna, ezeket később öregotthon-
ként hasznosítani. Az elképzelésről nem 
mondtunk le, igyekszünk megnyugtató 
megoldást találni.

Jó kapcsolatok kiépítése
Szerencsések vagyunk itt Felsőzsolcán, 

mert a civil szervezetekkel, egyesületek-
kel kiváló kapcsolatot tudtunk kiépíteni A 
2010-es nagy árvíz után nagyon sokat kö-
szönhetek a civil szervezeteknek az egyhá-
zaknak, kölcsönösen tudunk egymásra tá-
maszkodni, a hitélet is fejlődött a városban. 
Itt említem meg a határon túli testvérvárosi 
kapcsolatainkat is, nem csak a magyarlakta 
területekkel barátkozunk, hanem például 
lengyel és bolgár kapcsolatunk is van.

Miskolc „árnyékában”
városnak lenni

Erre a kérdésre könnyű is meg nehéz is 
válaszolni. Felsőzsolca lakóinak nagy része a 
megyeközpontba jár dolgozni, így úgy érzem, 
tudunk egymás mellett élni, létezni. A térség 
egyik legjobban fejlődő települése Felsőzsolca. 
Ami évek óta jelentős gond az önkormányzat 
számára: minden évben nagy összeget fordí-
tunk az úgynevezett „kék” busz, a városi busz 
bérletére, ami komoly kiadást jelent, havonta 
majdnem egymillió forintos költséggel jár. 
Érdemes viszont megemlíteni egy érdekes 
és kedvező tendenciát: Felsőzsolca lakóinak 
száma jelentősen emelkedett, az emlékezetes 
nagy árvíz után egyre többen választják lakó-
helyüknek ismét a városunkat, így ma már a 
létszámunk megközelíti a hétezret.

Tervek 2019-re
Természetesen az alapfeladatok ellátása a 

legfontosabb feladatunk, a hivatal minden 
dolgozója azon igyekszik, hogy ezt kiváló 
szinten elláthassuk. Itt kell megemlítenem, 
hogy sikerült idehoznunk - a volt okmá-
nyirodából kialakított - Kormányablakot, 
mely a helyi lakók kényelmét szolgálja, sokat 
könnyít az ügyes bajos dolgok intézésében.

Visszatérve a terveinkre, nyilván a lakos-
ságot igyekszünk a legjobb minőségben ki-
szolgálni. Be kell fejeznünk azokat a pályá-
zatokat, amelyek már lassan eljutnak az épí-
tés szakaszába, de készülünk a tavaszi uniós, 
és októberi önkormányzati választásra is. 
Ehhez már megfelelő infrastruktúrával ren-
delkezünk a képzések már elindultak, aka-
dály nélkül teljesíteni tudjuk az előírásokat. 
Jó hír, hogy a hivatal dolgozóinak a meg-
becsülésére is lehetőség lesz. A kormányzat 
felmérte a jelenlegi helyzetet, és ezért egy- a 
fi zetéseket rendező magasabb szorzó adhat 
majd lehetőséget a bérek rendezésére.

Ezen a helyen is meg kell köszönjem a 
térség országgyűlési képviselőjének, Csö-
bör Katalinnak a támogatását, aki évek 
óta nagy-nagy fi gyelemmel kíséri a váro-
sunk fejlődését, segítsége nélkül nehezen 
valósíthattuk volna meg a beszélgetésünk 
elején felsorolt beruházásokat.

Végszóként talán annyit, hogy nagyon 
szeretem Felsőzsolcát, nekem ez a „világ” 
közepe, de azt hiszem ez így helyes, na-
gyon szeretném, ha az összetartás, egymás 
segítése, a békesség és nyugalom kísérne 
minket egész évben. Közös munkánk, kö-
zös ünnepeink összekovácsolnak minket, 
és ez Felsőzsolca épülését szolgálja

(gajdos)
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Minden évben januárban szer-
vezik meg a világ keresztényei 

az ökumenikus imahetet, amelynek 
programját idén Indonéziában állítot-
ták össze. Az idei Ökumenikus ima-
hét központi igéje így hangzik: „Az 
igazságra és csakis az igazságra töre-
kedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20).

Indonézia a világ legnagyobb számú 
muszlim lakossággal rendelkező orszá-
ga, a keresztények aránya tíz százalék. 
Az imahét célja, hogy elmélyítsék az el-
mélkedést az egységről és az igazságról. 
Felsőzsolca a hagyományoknak meg-
felelően idén is csatlakozott az imahét 
programjához.

Ökumenikus imahét
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 Orosz Atanáz püspök áldotta meg a 
felújított templomot Felsőzsolcán ja-
nuár 13-án. A Szent Liturgián mon-
dott homíliában a főpásztor reményét 
fejezte ki, hogy a most már kívülről 
megszépült templom új erőt ad az egy-
házközségnek.

„Most az Isten temploma bennetek van, 
általatok épül, ezt a belső építkezést kell 
rendületlenül folytatni.” – fűzte kommen-
tárként az aznapi apostoli olvasmányhoz. 
Nem a külsőségek, „nem a külső falak, ha-
nem leginkább a szeretet az, ami épít, ami 
Jézus Krisztus híveire jellemző, ami nem-
csak a templom falai között teljesedik ki, 
hanem a mindennapi életben is, amellyel 
Krisztus testét építik.” Az Úr Jézus azt kéri, 
hogy a keresztények eleven temploma is 
épüljön, amihez nem fi zikai kötőanyagok 
szükségesek, hanem élő kövekként épül-
jenek lelki templommá: „a szeretet kötelé-
keivel egymáshoz kapcsolódva és szerve-
sen együtt kialakítva azt a krisztusi testet, 
amelyről e világ is felismerheti az üdvösség 

útját.” – fogalmazott a püspök. 
A külső megszentelés után „te-
gyük teljessé a megszentelődést 
a személyes megtéréssel, szemé-
lyes megszentelődésünkkel. Ezt 
a feladatot Isten kegyelméből, 
Jézus Krisztus erőforrásaiból 
tudjuk megvalósítani” – zár-
ta beszédét a főpásztor, a napi 
evangélium zárszavára utalva. A 
felsőzsolcai görögkatolikusság 
története már több mint két-
száz éves. 1803-ban lett önálló 
parókia. Templomot azonban 
csak 1849-ben kezdtek építeni, 
a harmincnégy méter magasba 
nyúló torony és sisakja azonban 
jóval később, 1888-ban készült 
el. Ennek 130. évfordulóján újult 
meg a templom, amelynek teteje és tornya 
az M30-as autópályáról is jól látható.  

Az egyházi fi nanszírozás mellett pályázati 
(VP) forrásból most megvalósuló munkák 
nemcsak a görögkatolikus közösség, hanem 
az egész város épülését-szépülését is szolgál-

ják, fogalmazott az ünnepen Gulybán Tibor 
atya, felsőzsolcai parókus. Dr. Tóth Lajos 
polgármester a szeretetlakomán mondott 
pohárköszöntőjében méltatta a helyi egyhá-
zak együttműködését a város lelki-szellemi 
javáért végzett szolgálatukat.

Megáldották

a felújított templomot

A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profi t Kft .  tájékoztatása alapján értesítem 
Felsőzsolca város lakosságát, hogy a kidobott 
fenyőfák gyűjtését 2019. január 7-től február 
8-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzik.

A fenyőfákat oly módon szükséges az edé-
nyek mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, 
illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

Hirdetmény
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Autószentelés Felsőzsolcán
Már hagyománnyá vált, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete a történelmi egyházak 

vezetőivel január elején autószentelést tart vízkereszt napján. Az ünnepi eseményen 
Nádi Gyula alpolgármester, Kucskár Tibor és Hogya Zsolt képviselők és több mint 
tíz család vett részt. Az autóvezetők védő szentjéről, Szent Kristófról minden autó-
vezető szentképet kapott ajándékba, a Nagycsaládosok Egyesületétől pedig alkohol-
mentes sört kaptak az autószentelés résztvevői.

EGY CSALÁDBARÁTABB

EURÓPA FELÉ
Az „Egy családbarátabbb Európa felé” 

címmel rendezett családkonferencián-
kon 2018. november 27-én Brüsszel-
ben, az Európai Parlamentben, az érték-
felmutatás és az érdekvédelem került elő-
térbe.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnö-
ke kiemelte, a családpolitika sokkal mé-
lyebben befolyásolja a mindennapi életet, 
mint azt sokan gondolják. Nem lehet jól 

működő gazdaságot, társadalmat építeni 
családok nélkül. 

A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesü-
letének tagja meghívást kapott az Európai 
Parlamentbe. Lászka Alexa Nádi Gyula 
alpolgármester támogatásával vett részt a 
NOE nemzetközi programjának kereté-
ben rendezett Towards a Family-friendly 
Europe címet viselő brüsszeli szakmai 
konferencián.

Testületi
elismerések

A képviselő testület az alábbi
személyek tevékenységét ismerte el 
2019. januári ülésén:

Hogya Zsolt
Önzetlenül végzett társadalmi munkájáért

Kucskár Kinga
Önzetlenül végzett társadalmi munkájáért

Felsőzsolca Város Önkormányzata 
intézményénél eltöltött évei és nyugdíjba 
vonulása alkalmából – Nagy Barnabásné
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

 Példás összefogás után január 13-án hat 
csapat részvételével rendezték meg az
I. Lippai József emléktornát a Rendez-
vények Házában.

A népszerű Lipi, aki előbb játékosként, 
majd több generáció edzőjeként tevékeny-
kedett a felsőzsolcai csapatnál, 2015-ben 
hagyott itt minket örökre. Már akkor fel-
vetődött, hogy emlékét sosem 
feledve egy emléktorna keretében 
emlékezzen rá a helyi és a megyei 
futball élet. Az elmúlt időszakban 
Lipi három jó barátja porolta le 
az akkori terveket és állt a nemes 
ügy mellé. Bukovenszki István, 
Gladics János és Vantal János vál-
lalta a szervezők szerepét, akik 
elmondták, az első kupa nem 
az utolsó lesz, hiszen a cél min-
den évben megemlékezni Lippai Józsefről. 
A legenda felesége, Lippai Józsefné Gizike 
elcsukló hangon mondott köszönetet min-
denkinek, hogy szeretett férjéről ilyen mó-
don megemlékeznek. A köszöntések után 
a futballé lett a főszerep, ahol a házigazda 
jelezte szeretné megnyerni egykori játéko-
sáról elnevezett trófeát. A Felsőzsolca előbb 
az Ongán gázolt át egy több mint tíz gólos 
győzelemmel, majd az MVSC fi ataljait is 
két vállra fektették. A másik csoportban az 
Edelény zárt az élen a Gesztely és az Alsó-

zsolca csapatai előtt. A fi nálé igazi 
férfi as küzdelmet hozott, sokáig 
fej-fej mellett haladt a két csapat, 
a gázra azonban a Zsolca lépett rá 
és végül magabiztos 7-3-as győ-
zelmet aratott az Edelény csapata 
ellen. Az, hogy ez az emléktorna 
létrejöhetett és ilyen sikeres volt, 
sok-sok ember összefogása kel-
lett. Egy külön újság is kevés lenne 
felsorolni azokat, akik valamilyen 
formában segítettek: Bukovenszki 

István, Gladics János, Vantal János és az ő 
családtagjaik, akik főszervezőként megszer-
vezték a tornát, gondoskodtak a csapatok 
elhelyezéséről, ellátásáról és a torna utáni 
díjazásukról. Lippai Józsefné Gizike néni-
nek, aki szintén segített az ellátásban, és ha 
tehette volna, mindenkit egyesével megölel. 
Lippai Gergőnek, aki most nem a pályán, 
hanem a büfében szolgálta ki az embereket, 

akik megosztották sok-sok közös történetü-
ket édesapjával. Köszönet a hat pályára lépő 
sportszerű csapatnak (Felsőzsolca, Edelény, 
MVSC, Gesztely, Alsózsolca, Onga), köszö-
net a több mint száz kilátogató érdeklődő-
nek, külön kiemelve a fantasztikus felsőzsol-
cai B-közép tagjait, akik egész nap hanggal 
és dobbal bíztatták a mieinket. Köszönet 
Ködöböcz Viktor tanár úrnak, aki a díjátadó 
előtt klarinéton eljátszotta Lipi kedvenc 
nótáját, majd az este további jó hangulatá-
ról is gondoskodott. Köszönet Cservenyák 

Ádámnak és Sipkó Gyulának, akik 
egész nap intézték a torna technikai 
dolgait, valamint köszönet három 
úriembernek, akik első szóra vál-
lalták hogy a mérkőzések levezeté-
sében segédkeznek: Dósa Róbert, 
Tóth Márton, és e sorok írója, Nagy 
Gábor. A felsorolásból kimaradtak-
nak is hálásak a szervezők, minden-
kinek, aki egy kicsit is segített, hogy 
idéntől kezdve minden év elején 
megemlékezhessünk egy nagyszerű 
sportemberről, Lippai Józsefről.

Emlékezés a legendára

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 szerződé-

sek és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
–  büntetőjoggal kapcsolatban felme-

rült kérdések

Elzetes bejelentkezés:
Telefon: 06-30-3888-223

Email: drbollaistvan@gmail.com

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050

Szerkeszti: 
Felsőzsolcai

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft .

Főszerkesztő: 
Németh Csaba

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Lapunk legközelebb
2019 februárjában jelenik meg.

E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu

ISSN 1587-7310
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