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

A 18. városnapi rendezvénysorozat a sportpályáján délelőtt a főzőverseny 
előkészületei nyitották meg. A sátrak mellett kondérban, bográcsban készül-

tek a fi nom ételek, amint képünk is bizonyítja. Körhinta, dodgem, céllövölde és 
ugráló vár várta a kicsiket, meg persze a nagyobbakat is. A kézilabda pálya sar-
kában idén is aszfaltrajzverseny zajlott. A borús idő ellenére jó volt a hangulat.

(Részletek a –. oldalon)

Hangulatos szezonzáró banket-
tet tartott a Felsőzsolcai Városi 
Sport Klub, ahol értékelték a 
2014/2015-ös bajnokságot. Min-
den okuk megvolt az ünneplés-
re, a felnőttek és az ifi csapat is 
éremmel zárta a bajnoki évet.
(Beszámolók a . oldalon)

Mindkét csapat
éremmel zárt

PROJEKTZÁRÓ

Fehér falak, új padok – így néz ki most a felsőzsolcai sportöltöző.
Ez az egyik épület, ami az elmúlt időben újjászületett. De megújult

a polgármesteri hivatal, új biciklisáv épült és kibővült a térfi gyelő 
kamerarendszer is.

(Bvebben a . oldalon)

FELSŐZSOLCA ÜNNEPELT



ÚT
ÁTADÁS

(Cikk a . oldalon)
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Patika Nap
A XII. Országos Patika Nap rendez-

vénysorozatához gyógyszertárunk is 
csatlakozott.

Fontosnak tartom, hogy ezen a na-
pon kiemelten az egészség megőrzésére 
fordítsuk fi gyelmünket, és arra, hogy a 
már meglévő betegségeink gyógyulását 
a gyógyszereken kívül életmódunk-
kal hogyan tudjuk elősegíteni. Ennek 
kapcsán az óvodásokat, iskolásokat fo-
gadjuk gyógyszertárunkban, akikkel a 
mostani Patika Nap kiemelt témájáról, 
a vitaminokról, ásványi anyagokról be-
szélgetünk.

A felnőtteknek pedig Életmódtanácso-
kat tartalmazó füzeteket adunk, amelyek 
a mindennapokban segítik Őket a helyes 
táplálkozás, életvitel kialakításában.

Ez a legkisebbek 
napja volt

A Kazinczy Ferenc Református Iskola 
idén is az udvarán tartotta gyermeknapi 
progmajait. Lovaglás, népi játékok, ügyes-
ségi vetélkedők és egy színes ejtőernyő tet-
te emlékezetessé az idei gyermeknapot is a 
református iskolában.

Gyermeknapot szervezett a Felső-
zsolcai Nagycsaládosok Egyesületének 
Ifj úsági Tagozata és Gyermek Csoport-
ja a Családgondozó Központ udvarán 
lévő játszótéren. A névadó ünnepség 
előkészítésére zenés, családias, játékos 
programokra várták a kicsiket és na-
gyokat. 

 A június 19-én lezárt 
projektben épültek új 
játszóterek és bicikli-
sáv is, illetve kibővült 
a térfi gyelő kamera-
rendszer. A beruhá-
zások összértéke  300 
millió forint, amit Eu-
rópai Uniós támoga-
tásból fi nanszíroztak.

Fehér falak, új padok 
– így néz ki felújítva a 
felsőzsolcai sportöltöző.
Ez az egyik épület, ami 
az elmúlt időben újjá-
született. De megújult
a polgármesteri hivatal, új biciklisáv
épült és kibővült a térfi gyelő kamera-
rendszer is. 

„A bicikli út is kibővült a projekt kereté-
ben, játszóterek is felújításra kerültek, meg 
a többi közintézmény, úgyhogy minden-

féleképpen pozitív változások történtek” – 
mondta Siegel János.

A fejlesztés két és fél évig tartott. „Egyér-
telműen szükség volt rá, bár voltak ka-
merák, épületek, de már megérettek arra, 
hogy a felújítás megtörténjen. Ha most 
megnézzük, egy nagyon szép komfor-
tos épület-komplexumokat kaptunk.” – 
mondta dr. Tóth Lajos  polgármester, aki 
az átadó ünnepségen köszönetet mondott 
mindazoknak, akik munkaköri feladatuk-
ból adódóan és azon kívül is segítették a 
projektek megvalósulását.

A felújításokat teljes egészében az
Európai Unió támogatta. „Egy ilyen
nagy funkcióbővítő pályázatra meny-
nyi pénz kell? Több száz millió, és mil-
liárdos nagyságrendű pénzek érkez-
tek a településre, nagyon sokáig kelle-
ne spórolnia a településnek, vagy tör-
leszteni a hiteleket, ha az európai unió
nem fi nanszírozná.” – mondta Csöbör
Katalin, a Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselője. 

PROJEKTZÁRÓ
Megújult a sportöltöző is
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 Június 26-án megnyílt a forgalom előtt 
az új nyomvonalon megépült 5,8 kilo-
méter hosszú, Miskolcot észak-észak-
kelet irányból elkerülő út. A közle-
kedőknek már nem kell a belvároson 
áthaladniuk, így a piros lámpák és du-
gók miatti várakozás nélkül akár 20-30 
perccel is csökkenhet a menetidejük 
– mondta el Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkára. 

Az elkerülő út az M30 autópálya koráb-
ban kialakított csomópontja és a Miskolc 
Zsigmond utca csomópontja között halad. 
Az úton egy Sajó-híd és négy vasbeton híd 
épült. Az elkerülő elsőfokú árvízvédelmi 
gátként szolgál majd, teljes mértékű védel-
met biztosít Arnót és Felsőzsolca részére is. 
A Csorba tó északi sarkától egészen a Sajóig 
egy 4500 m hosszú, 120-160 m széles árvíz-
levezető, mély árok, ún. vápa épült, amely 
elősegíti a kialakuló árvizek levezetését a 
folyóba.

A 2010-es árvíz egyik oka a nyugat-ke-
let irányú 3. sz. főút volt, ezért ennek áthe-
lyezését az M30 körforgalomtól a Kis-Sa-
jó hídig úgy oldották meg, hogy a meg-
építendő árok fölé 
egy 130 m nyílású 
hidat emeltek. Az 
árvíz megrongálta 
a Felsőzsolcai be-
kötőút nagy részét 
és az alatta levő 
kis nyílású hidat, 
ezért a bekötőu-
tat is átépítették, 
alatta szintén egy 
nagy 130 m nyílá-
sú hidat létesítet-
tek. Külön töltés 
védi majd a leg-
mélyebb területet, 
az M30 alatti kör-
forgalmat is, így a 

26. sz. főút által be-
kerített terület teljes 
mértékben védett 
lesz az esetleges ár-
vizektől.

Fónagy János, a 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium par-
lamenti államtit-
kára elmondta: „A 
Modern Városok 
Program keretében 
kötött megállapo-
dás szerint 2018 
tavaszáig megépül 
a Miskolc-Kassa 
gyorsforgalmi út 

magyarországi szakasza. A megyeszékhely 
közlekedési helyzetét további jelentős be-
ruházások javítják, a következő években 
egyebek mellett megindul a Budapest–
Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza vasútvo-
nal átfogó korszerűsítése is. A 70 milliárd 
forintos keretösszegű országos útfelújítási 
programban pedig 25 Borsod megyei út-
szakaszt hoz rendbe a közútkezelő össze-
sen több mint 43 kilométeren, mintegy 
nettó 3,1 milliárd forintos kivitelezési 
költséggel.”

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési 
képviselője kiemelte: „A Miskolc Északi El-
kerülő út csökkenti a város környezeti ter-
helését, összeköti Miskolc északi és déli ipa-
ri parkját, és ellátja a környező települések 
számára is különösen fontos árvízvédelmi 
feladatot is. ”

Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommuni-
kációs vezetője hozzáfűzte: „Miskolc bel-
területén a 26. sz. főúton naponta 22.000 
jármű halad át, várhatóan a forgalom 80 
százaléka át fog terelődni az elkerülő útra. 
Az utóbbi 5 év alatt 105 baleset történt, el-
sősorban a belterületi részeken zebránál, 
jelzőlámpáknál. Az út megépítésével a 
balesetek száma is jelentősen lecsökken.”

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában 
85% uniós és 15% hazai forrás felhasz-
nálásával megvalósult kivitelezést a KCC 
2013 Konzorcium végezte nettó 13,9 mil-
liárd forint értékben.

Felsőzsolca számára jobb elérhetősé-
get, európai közlekedési viszonyokat és 
a korábbi állami beruházásokkal együtt 
teljes körű árvízvédelmet jelent ez az út-
szakasz – mondta Kolenkó Gábor alpol-
gármester. Aki utalt arra, hogy a kormány 
a 2010-es árvizet követően gondosko-
dott az újjáépítésről, gátrendszert épített, 
a miskolci elkerülő út megépítésével pe-
dig egy 300 méter széles vápát is hozzá-
kapcsolt a korábbi árvízvédelmi beruhá-
zásokhoz.

ÚTÁTDÁS

Úrnapi
körmenet 
Zsolcán

Az Úrnapja katolikus főünnep az 
eucharisztia Úrnapi körmenet tisz-
teletére, teljes nevén az Úr Testének 
és Vérének ünnepe. Magyarországon 
és több más országban a húsvéti időt 
lezáró pünkösdvasárnap után két 
héttel tartják. Felsőzsolcán körmenet 
kapcsolódik hozzá, amihez a nemrég 
első áldozott fi atalok csatlakoztak a 
hívőkkel. Virágszirmokat szórva jár-
ták be a feldíszített úrnapi sátrakat.

5,8 kilométer hosszú és elkerüli Miskolcot
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 Közös tanévzáró hálaadó szentmi-
sén vettek részt az Egri Főegyház-
megye területén egyházi fenntartás-
ban működő oktatási, nevelési intéz-
mények lelkipásztorai, pedagógusai 
és diákjai június 12-én, Jézus Szíve 
ünnepén.

Prédikációjában Dr. Ternyák Csaba 
érsek kiemelte, az iskolák feladata a tár-
gyi tudás átadása mellett elsősorban az, 
hogy biztos támpontot, biztos alapokat 
adjon a diákoknak, hogy meg tudják 
állni a helyüket az életben. A tanévzá-
rón Benvin Sebastian Madassery verbita 
szerzetes, a Pápai Missziós Művek ma-
gyarországi igazgatója tartott előadást 
a missziókról, azok iskolai lehetősége-

iről. A 2014/2015-ös tanév zárá-
sán a főpásztor jutalmat osztott a 
diákoknak, a zsolcai Szent István 
Katolikus Általános Iskola végzős 
diákja, Hankó Elizabett kapott ju-
talmat tanulmányi eredményeiért. 
A Te Deaumon részt vett Dr. Tóth 
Lajos polgármester is, aki úgy fo-
galmazott: a harmadik tanév sike-
res zárása is bizonyítja jó döntés 
volt egyházi kezelésbe adni az is-
kolát, amely új irányt adott az ok-

tató-nevelő munkának és a tanulmányi 
eredmények jelzik, eredményes munkát 
végeznek a pedagógusok. 

Te Deum az egri bazilikában

ZSOLCÁN
BALLAGTAK

Tanáraikkal karöltve ballagtak a 
vén diákok a Szent István Katolikus 
Általános Iskolából a római katoli-
kus templomba, ahol szüleik várták 
őket. Elbúcsúztak a diáktársaiktól, 
tanáraiktól, az iskola egyházi vezető-
jétől. Putz József az iskola igazgatója 
idén is jutalmazta  a jó tanulmányi 
eredménnyel végző tanulókat és az 
iskola munkáját, illetve a gyerekek 
tanulmányait támogató, segítőkész 
szülőket. 

Erzsi néni
100 éves

Térségünk országgyűlési képviselője 
Csöbör Katalin és Dr. Tóth Lajos polgár-
mester köszöntötték 100. születésnapján 
Özv. Tóth Józsefné Szül. Matustyák Er-
zsébetet. A száz éves néni idén tavasszal 
a ZsolcaTV kamerája előtt gyermekkorá-
ban tanult verset szavalt – nézze meg vi-
deónkat!

Negyven év

a pedagógusi pályán
A június 26-án tartott tanévzáró ün-

nepségen búcsúztatták az ősszel, 40 éves 
zsolcai pedagógusi pályafutása után 
nyugdíjba vonuló Figeczki Lászlónét, 
Detti nénit.

Az árvíz ötödik évfordulóján
A 2010-es árvíz ötödik évfordulóján ökumenikus istentisztelettel em-

lékezett a város lakossága a római katolikus templomban, majd az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesület által az árvíz eseményeiről és az újjáépítés pillana-
tairól összeállított fotókat is megtekinthették a megemlékezők. A megem-
lékezésen Iváncsik Klarissza és 
Nagy Dorottya klarinét muzsi-
káját hallhatta a közönség, majd 
Zajacz Ernő plébános és Guly-
bán Tibor esperes paróchus pré-
dikáltak. Beszédeikben az emlé-
kezés fontosságát, a mindenna-
pokban és a katasztrófa helyze-
tekben megélt isteni gondviselés 
felismerését hangsúlyozták.



Közélet 2015. júniusZsolcai Hírmondó

F e l s ő z s o l c a 
Város Képviselő-
Testülete Dísz-
polgári címet 
adományozott 
Nagy Józsefnek, 
városunk nyugal-
mazott jegyzőjé-
nek. Méltatásából 
idézünk: „Egész 
munkássága ide-
jén, mint a tele-
pülés gazdálko-
dásáért felelős tisztségviselő nagy hozzáértés-
sel, takarékos, gondos gazda módján készítette 
elő az éves költségvetési javaslatokat. Nagy 
felelősséggel szervezte annak végrehajtását. Fe-
gyelmezett gazdálkodás volt jellemző a pénz-
gazdálkodás területén. A felügyeleti és belső 
ellenőrzések mindig pozitív eredménnyel 
zárultak. A fegyelmezett gazdálkodás ered-
ménye volt, hogy a vezetése alatt eltelt 35 év 
alatt Felsőzsolca arculata teljesen megváltozott 
(utak, parkok, óvoda, iskola - bővítések stb.). Jó 
kapcsolatot tartott a település lakosaival, akik 
ügyes-bajos dolgaikkal bármikor felkereshet-
ték, hiszen tudta, hogy a hozzá fordulónak, ha 
az egyébként kis ügy, akkor is a legnagyobb 
problémát jelenti. Az igazgatási feladatokhoz 
közelálló civil szervezetekkel tartott közvet-
len kapcsolatot (pl. önkéntes tűzoltó egyesület, 
polgárőr egyesület). A polgárőr egyesületnek 
alapító tagja volt. 2006-ban a Felsőzsolcai Re-
formátus Egyházközség Közgyűlése presbite-
révé választotta. A határon túli, magyarok lakta 
településekkel való kapcsolat megteremtésé-
ben, ápolásában kezdeményező szerepet vál-
lalt, kiemelten az erdélyi Malomfalvával.”

Alakszainé Dr. Oláh Annamária, a Felső-
zsolca és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke 
Közösségi Munkáért díjat kapott. Az előző ta-
karékszövetkezeti vezető hagyományait követ-
ve kiemelten fontosnak tartja a helyi társadal-
mi szervezetek, a kulturális események, a civil 
szervezetek támogatását. Takarékszövetkezeti 
vezetőként minden évben – az üzemmérethez 
mérten – jelentős keretösszeget irányoz elő a 
kirendeltségeink üzleti területein élő, műkö-
dő, alkotó társadalmi szerveztek támogatásá-
ra. Felsőzsolca várossal összefonódó kapcso-
lata talán mindezen települések között a leg-

szorosabb. Mint 
a város bank-
s z á m l a v e z e t ő 
pénzintézetének 
vezetője minden 
esetben lojálisan 
képviseli a város 
igényeit, a felme-
rülő problémák-
ra, vagy újabb 
igényekre a lehe-
tőségekhez mér-
ten azonnal meg-

oldást kínál. A 2010. évi árvízi katasztrófa ide-
jén, mind a pénzintézeti folyamatos működés 
fenntartása érdekében, mind a Felsőzsolcán 
rendkívüli helyzetbe kerülő dolgozók, azok 
családjai, és a civil lakosság napi szükségletei-
nek segítése érdekében, helytállása rendkívüli 
szervezői, vezetői, és emberi készségekről tett 
tanúbizonyságot. Takarékszövetkezet tulajdo-
nában lévő ingatlan ajánlott fel átmenetileg a 
bajba jutott családoknak, szeretetszolgálat bá-
zisának. Takarékszövetkezetek között karitatív 
gyűjtést szervezett, melyből 50 mFt-tal sike-
rült támogatni a bajba jutottakat. 

Pro Urbe díjat vehetett át Dr. Tóth Lajos pol-
gármestertől Kubus István vállalkozó, aki hosz-
szú évek óta segíti önkéntes munkájával váro-
sunkat. A református templom átépítésében in-
gyen végezett külső-, és belső munkálatokat. A 
2010-ben városunkat sújtó hatalmas katasztró-
fa alatt és ezt követően is sokat tett a felmérés-
ben, a helyreállításban, a károk enyhítésében. 
Saját otthonába árvíz sújtotta családot fogadott 
be, majd a településen működő önkéntes orvo-
sokat is elszállásolta. Ingyen vállalt az árvízben 

megsérült házak bontásához a felelős műszaki 
vezetést. Vállalta, hogy azon családok esetében, 
akik a bontást nem tudják saját költségükön el-
végezni térítés nélkül segít. A városba érkezett 
adományok pakolásához, mozgatásához szük-
séges eszközök és emberek biztosításáért sem 
kért anyagi ellenszolgáltatást, ugyanígy a Ma-
gyar Vöröskereszt felmérésében részt vevő al-
kalmazottai munkabérköltségeit sem hárította 
át az Önkormányzatra. 2010. szeptemberében 
néhány utcában megjelenő belvíz során térítés 
nélkül végzett árokásást, hogy újabb lakások 
ne sérüljenek meg. A Szent István utcai óvoda 
2013 évi felújításának, bővítésének kivitelezője 
volt, majd 2015-ben az Egyesületek Házában 
lévő sportöltöző felújítását is ő és munkatár-
sai végezték el. Mindkét esetben rengeteg tár-
sadalmi munkát vállalt magára, amihez sok 
anyagi forrást is áldozott.

Közösségi Munkáért Díjat vehetett át Csáki 
István, a Rákóczi Szövetség helyi elnöke, akit 
nagy lelkesedéssel töltötte el a rendszerváltás 
után az új Magyarország felépítése. Mindig hit-
te, hogy az embernek először is a munkáját kell 
elvégeznie. Nyugdíjba vonulása után bekap-
csolódott a helyi közösségek életébe. Politika-
ilag a mérsékelt jobboldal meghatározó alakja 
lett Felsőzsolcának. Évekig vezette a Csengey 
Dénes Polgári Kört, felvállalta a Fidesz helyi 
szervezetének a vezetését, amikor Juhász Attila 
meghalt átvette a Rákóczi Szövetség vezetését. 
Tevékenysége nélkül nem állna a Trianon em-
lékmű és a zeneiskolások sem fújhatnák meg 
a tárogatót, ha nem áll a gyűjtés élére. Hozzá 
köthető az iskolásoknak szervezett Rákóczi 
vetélkedő és a Sportcsarnokban megrendezés-
re kerülő labdarúgó Rákóczi kupa.

Az ünnepi testületi ülésen Dr. Raisz Iván 
Közösségi Munkáért Díjat vehetett át. Egész 
pályafutása alatt a felsőoktatásban (kazinc-
barcikai Főiskola, Miskolci Egyetem) tanított, 
s közben kutató és szakértői munkát végzett 
és még ma is végez, iparvállalatok számára is. 
Tizenhét szabadalom, 323 előadás, köztük 91 
idegen nyelven. 112 publikáció, számos rangos 
hazai és nemzetközi tudományos elismerés, 
köztük a Jedlik Ányos Díj, a Green Oscar Prize 
birtokosa. Nemzetközi találmányi kiállításo-
kon huszonegy alkalommal kapott aranyérmet, 
14 ezüstöt, öt bronzérmet és 25 különdíjat. 

A kitüntetettek

Július elseje a Város Napja. Tizennyolc esztendeje annak, hogy Göncz Árpád, akkori köztársasági 

elnök városi rangot adott Felsőzsolcának. A város kitüntető címeit és díjait idén is ünnepi testületi 

ülés keretében adták át.  Nádi Gyula alpolgármester, önkormányzati képviselő beszédében

a nagykorúvá lett város történetének főbb állomásait idézte fel. Kolenkó Gábor alpolgármester 

pedig július elseje, a Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntötte a hivatal dolgozóit.

A VÁROS NAPJA

Adományok a testvértelepülésnek
Május végén Korláthelmecen Dr. Tóth Lajos 

polgármester átadta a kiváló tanulmányi ered-
ményeiért Ádám Sándornak a képviselő-tes-
tület által meghatározott 100 ezer forintos 
támogatást, a település megbízott polgármes-
terének Tóth Évának pedig az 500.000,-Ft-os 
adományt. Ez az összeg tartalmazza a kárpát-
aljai testvértelepülés lakóinak megsegítésére 
gyűjtött pénzt és a felsőzsolcai képviselő-tes-
tület által jóváhagyott támogatást is.
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A történelmi egyházak képvise-
lői és diákok is részt vettek a fel-

sőzsolcai megemlékezésen. A rendez-
vényen Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő mondott beszédet.

Ködöböcz Viktor jóvoltából klarinét hang-
ján szólalt meg a magyar Himnusz Felső-
zsolcán. A trianoni békediktátumot 1920.
június 4-én írták alá a győztes antant hatal-
mak képviselői a magyar kormány küldöt-
teivel. Ennek következtében Magyarország 
területe és népessége jelentősen csökkent.

A megemlékezésen a helyi férfi  népdal-
kör énekelt.

„Itthon maradok!” – mondta el vissza-visz-
szatérően Reményik Sándor „Eredj, ha tudsz” 
című versét egy fi atal diák.

Csöbör Katalin fi deszes országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédében arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy fontos, hogy visszhang-
ja legyen a megemlékezésnek. Már öt éve 
tartjuk meg a nemzeti összetartozás nap-

ját. 1920 és 1945 között 
gyásznap volt június 4-e, 
Magyarország megszé-
gyenítésének a napja. Két 
lépést tehetett a magyar 
állam a hazánkon kívül 
maradt területek lakossá-
gáért: a kettős állampol-
gárságot és ezt a nemzeti 
összetartozást.

Csöbör Katalin ki-
emelte: minden nap be-
szélni kell Trianonról, 
hogy ne felejtsük el, hogy 
Európa ne felejtse el. Ha 

így gondolna a kialakult helyzetre az Eu-
rópai Unió, akkor ma nem lenne hatály-
ban a Benes-dekrétum és Székelyföldnek 
már régen autonómiája lenne. Csöbör 
Katalin példaként hozta, hogy az 1920-as 
„rendezés” után létrehozott mesterséges 
államok többsége ma már nem is létezik, 
miközben a megcsonkított Magyarország 
még mindig él.

– François Mitterrand francia köztársasági 
elnök 1982-ben Illyés Gyulának azt mond-
ta: Trianon egy mocskos ügy – tette hozzá a 
képviselő. – Június 4-e gyásznap, de a mos-
tani kormány felismerte, hogy tovább kell 
lépni azért, hogy éljünk, ezért ez 2010 óta a 
nemzeti összetartozás napja is – zárta Csö-
bör Katalin.

Az ünnepségen a történelmi egyházak 
képviselői is felszólaltak. A megemlékezés 
végén a helyi civil szervezetek koszorúztak 
a trianoni emlékműnél.

A trianoni békediktátumra
emlékeztek

Meglepetés vendég érkezett a Csomasz Brass 
Band szokásos fúvószenekari próbájára. Gál Ta-
más a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti 
vezetője, Liszt-díjas karmester hallgatta meg a 
zsolcai zeneiskola növendékeit. A zenekar szá-
mos megmérettetésen minősítő koncerten van 
már túl, azonban izgalommal töltötte el a fi a-
talokat a karmester rendkívüli látogatása. Gál 
Tamás szerint egy fi atal életében több szem-
pontból is fontos a közösséghez tartozás. Mint 
mondta, a zeneiskola egyik alapvető erőssége 
az utánpótlás nevelés. És így van ez Zsolcán is, 
hiszen a növendékek akár egyetemistaként is 
szívesen járnak vissza a próbákra, fellépésekre.

A zenekar naptára idén nyárra is tele van, fellepésről fellépésre, fesztiválról fesztiválra utaz-
nak majd. Ezekre pedig Gál Tamás karmester szerint nagy szükség van a csapategység kiala-
kulásában, a szakmai fejlődés szempontjából. A Csomasz Brass Band június közepén III. he-
lyezést ért el a Rybnik-ben (Lengyelország) megrendezett XXIV. Nemzetközi Fúvószenekerai 
Versenyen, ahol a Miskolci Majorett Csoporttal léptek fel. Július 24-én pedig a Művészetek 
Völgyében, hazánk legnagyobb összművészeti fesztiválján Kapolcson állnak közönség elé.

A Csomasz Brass Band nemzetközi sikere



Június 20-án, a városnapon
délben a testvértelepülésekről 

érkezett delegációk
közösen koszorúztak

a kopjafáknál (felső képünk).
A megemlékezésen felidézték,

hogy június 4-én
Dr. Tóth Lajos polgármester
kérésére Nyikómalomfalván, 

Korláthelmecen, Magyarkanizsán,
Királyhelmecen is a zsolcaihoz 

hasonlóan együtt zúgtak
a harangok, így fejezve ki
a nemzeti összetartozást

és a trianoni döntés okozta
sosem múló gyászt.
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Rekviem egy elhunyt sportolóért 
Elhunyt Lippai József sporttársunk, személyében egy 

értékes embert, kiváló sportolót, labdarúgót illetve lab-
darúgóedzőt veszített el a Felsőzsolca Városi  Sport Club. 

Cigándon született 1969 évben, a labdarúgással szülő-
helyén ismerkedett meg, ahol tagja volt az ifj úsági csapat-
nak. 1984 és 1987 évek között a DVTK utánpótláskorú 
játékosa volt, a serdülő, majd az ifj úsági csapatban futbal-
lozott. Kiváló tehetségét bizonyítja, hogy másfél évig tagja 
volt a magyar serdülő válogatottnak, amelynek tagjaként 
több mérkőzést játszott bel- és külföldön. 1992 és 2005 
évek között a Felsőzsolcai sport egyesületcsapatának volt 
a tagja. Gyors, jól cselező, ballábas játékos volt, minden-
kori csapatában meghatározó szerepet töltött be, számos 
mérkőzést nyert meg az együttes az ő góljával, góljaival. 

2004 évtől először aktív játékosként, majd edzőként 
egyre nagyobb szerepet vállalt az egyesület utánpótlás 
csapatainak felkészítésében és versenyeztetésében. 

D licences edzői képesítést szerzett. Hosszú évek során szinte valamennyi korosztá-
lyos utánpótlás csapattal foglalkozott, az utóbbi években egyidejűleg három csapatnak 
volt az edzője, ami azt jelentette, három ember helyett dolgozott. A labdarúgás ismerete, 
szeretete, szerény és szimpatikus magatartása népszerűvé tette a fi atal labdarúgók kö-
rében, ami megkönnyítette számára újabb és újabb fi atal labdarúgók leigazolását. Nem 
múlhatott el városnap, hogy a Polgármester úr a Megyi Labdarúgó Szövetség megbí-
zásából ne adott volna át csapatainak, illetve azok tagjainak különböző színű érmeket. 

A felnőtt csapatnál történő edzőváltások idején több alkalommal megbízták az 
együttes szakmai irányításával. Mindezek mellett az egyesület gondnoki teendőit is 
az egyesület vezetőinek legnagyobb megelégedésére látta el.

Amikor mindezeket megköszönjük, emlékeztetünk arra is, hogy működése alatt 
a sportegyesület létesítményei az átlagostól gyorsabban fejlődtek. Nyugodj békében.  

A Club valamennyi sportolója nevében
                 Bredács László

 Hangulatos szezonzáró bankettet tar-
tott a klub, ahol értékelték a 2014/2015-
ös bajnokságot a jelenlévők.

Június 23-án a régi Művelődési Házban 
Siegel János az egyesület elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket. Rövid beszédében 
gratulált a játékosoknak és vezetőknek egy-
aránt az elért második helyhez, hozzátéve 
hogy a csapat helyezése a realitást tükrö-
zi. Egyetértett ezzel a kijelentéssel Sándor 
Zsolt a csapat vezetőedzője is. Tartalmas 
beszámolójából kiderült ki hány mérkőzé-
sen és edzésen vett részt, teljes képet adva 
a csapat idei szezonjáról. A negatív oldalon 
szerepelt a tavaszi gyengébb teljesítmény, 
hiszen miközben a rangadókon kiváló tel-
jesítményt nyújtottak, a tabella hátsó régi-
ójában tanyázó csapatok ellen szenvedtek. 
Ezeken a mérkőzéseken elhullajtott pon-
tok bizony hiányoztak a végelszámolásnál. 
Szó esett arról is, hogy a folytatást együtt 
képzeli el a klub és az edző, így a folyto-
nosság nem szakad meg a jövőben sem. A 
jövő évi keret kialakítása a következő he-
tek feladata lesz, de a fl uktuáció minimális 
méretű lesz. A nélkülözhetetlen önkor-
mányzati szerepvállalásról Kolenkó Gábor 
alpolgármester biztosította a jelenlévőket.
Ő maga bejelentette, hogy egyéb fontos 
feladatai miatt nem tud elég időt szánni a 
csapatra, de a háttérből ezek után is min-
dent meg fog tenni a sikeres szereplésért. 
Az éremátadás előtt Siegel János hivatalo-
san is bemutatta Kalmár Nándort, aki a pó-
tolhatatlan Lippai József örökségét veszi át. 
Amellett, hogy az egyesület gondnoka lesz 
az FVSC egykori labdarúgója, ő fogja ellát-
ni az utánpótlás csapatok edzői feladatait is. 
Az elnök úr ezek után a játékosok nyakába 
akasztotta a jól megérdemelt ezüstérmet, 
majd elfogyasztották a Pokol Csárda által 
készített ünnepi menüt. A Felsőzsolca VSC 
felnőtt labdarúgó csapata a 2014/2015-ös 
megyei I. osztályú bajnokságban a második 
helyet szerezte meg. Huszonnyolc lejátszott 
mérkőzésből tizenhetet megnyert, kilenc 
alkalommal döntetlenre végzett és csupán 
két alkalommal hagyta el vesztesen a pályát. 
Ötvenöt gólt rúgtak és tizennyolcat kaptak, 
amely a bajnokságban a legkevesebb. Házi 
gólkirálya Sikur Péter lett 17 góllal, aki az 
összesített listán a második helyet szerezte 
meg. Mindenkinek gratulálunk a sikeres 
szezonhoz!

BAJNOK AZ IFJÚSÁGI CSAPAT
Az idei Városnapon ismét volt mire büszkének lenniük a felsőzsolcaiaknak. Az FVSC if-

júsági csapata ugyanis az egész bajnokság során pazar menetelést mutatott be, aminek 
eredménye a bajnokság megnyerése volt. Az éremátadás előtt Siegel János elnök méltatta a 
csapat szereplését, majd Bredács László egy átfogó és mindenre kiterjedő beszámolót olva-
sott fel a csapatról. Az eseményen egy perces néma tiszteletadással megemlékeztek Lippai 
Józsefről, aki edzőként az aranyéremért a legtöbbet tette. Fanatizmusa a labdarúgás iránt és 
kiváló érzéke a fi atalok neveléséhez legendává emelte a játékosok szemében. Eredményei 
önmagukért beszélnek, amit ez a bajnoki cím is mutat. Biztosak lehetünk benne, hogy büsz-

kén tekintett le 
játékosaira, akik 
emlékét örök-
re megőrzik a szí-
vükben. A megér-
demelt arany me-
dáliákat Dr. Tóth 
Lajos polgármes-
tertől vehették át 
a fi atalok.  Gratu-
lálunk!

Fotó: Mező László

 Hálás szívvel gondolunk azokra, akik életében szerették, segítették, gyászunk-
ban pedig osztoztak velünk. A gyászoló család.

Ezüstérmesek
az FVSC játékosai
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Nagykorú lett Felső-
zsolca. A 18. városna-
pi rendezvénysorozat a 
sportpályáján délelőtt a 
főzőverseny előkészüle-
tei nyitották meg. A ci-

vil szervezetek sátrai mellett kondérban, 
bográcsban készültek a fi nom ételek. Az 
árusok standjai mellett körhinta, dodgem, 
céllövölde és ugráló vár várta a kicsiket, no 
meg persze a nagyobbakat is. A kézilabda 
pálya sarkában idén is aszfaltrajzverseny 
zajlott. A borús idő ellenére a hangulat de-
rűs volt minden sátorban.

Idén külföldi, méghozzá messziről jött 
fellépője volt a városnapnak, a fehérorosz 
Ijulecska népi együttes szórakoztatta a kö-
zönséget. A felnőttekből és gyerekekből álló 
hagyományőrző egyesület több éve járja a 
fesztiválokat Európa szerte. Pepa és Pepita 

bohócok interaktív műsorral készültek, a gye-
reket is felinvitálták a színpadra és együtt éne-
keltek, táncoltak, sokan el sem akarták hagyni a 
műsor után a színpadot. A felsőzsolcai mazso-
rett csoport is bemutatkozott. A Kazinczy Fe-
renc Református Iskola 1.osztályosai gumimaci

produkciója csalt mosolyt 
a nézők arcára, majd a 2. 
osztályosok fonott hajjal 
tiroli táncot adtak elő.

A városnapon először 
lépett színpadra a Zsolca 
Táncegyüttes utánpót-
lás csoportja. A gyerekek 
nagy szorgalommal hó-
napok óta készültek első 
nyilvános szereplésükre. 
A kicsik után a nagyok 
járták a táncot. A 26 éves 
Zsolca Táncegyüttes nem 
csak az ifj úság körében 
keresi az utánpótlást, vár-

ja az idősebb, már táncos múlttal bíró je-
lentkezőket is soraiba.

Mindeközben a Rendezvények Házá-
ban már felsorakoztatták a pálinkaver-
senyre nevezett nedűket is asztalon. A 
nagysikerű megmérettetésre idén is so-

kan, sokféle pálinkával jelentkez-
tek. A süteményeket és a délutánra 
elkészült ételeket is a Rendezvények 
Házában értékelte a szakértő zsűri. 
A bírálók között volt Nyilasi Béla 
pálinkafőző mester is. A főző, a sü-
temény, a pálinka verseny győzte-
seinek, valamint az FVSC ifi stáinak 
Dr. Tóth Lajos polgármester adta át 
az elismeréseket.

Ökumenikus istentiszteletet tar-
tottak a történelmi egyházak kép-
viselői. Alexa Gábor református 
lelkész, Gulybán Tibor görögkatoli-
kus esperes parókus és Zajacz Ernő 
római katolikus plébános szólt a 
jelenlévőkhöz. Majd ünnepélyesen 
felavatták és megszentelték a fi la-
góriát, ami közösségi programok új 
helyszíne lesz a jövőben.

Idén népes delegációk érkeztek testvér-
településeinkről is. Magyarkanizsa, Korlát-
helmec, Királyhelmec, Nyikóma-
lomfalva és sok éves szünet után 
Olsztynek (Lengyelország) kül-
dötteit látta vendégül a város. A 

déli harangszót követően 
a delegációk együtt koszo-
rúztak a trianoni kopja-
fáknál, ahol Németh Csa-
ba köszöntötte a vendége-
ket. A 95 éve szétszabdalt 
Magyarország területeiről 
érkezett delegációk együtt 
koszorúztak a nemzeti 
összetartozás jegyében.

A sportpálya színpadán ünne-
pi beszédet mondott Dr. Tóth La-
jos polgármester, aki kiemelte az 
elmúlt időszakban átadott játszó-
terek, öltözők és a fi lagória közös-
ségépítő szerepét. Mint a  nagy-

korúvá lett város további épülésének, szé-
pülésének újabb mérföldköveit. 

A sportpályán az egész napos rendezvény 
zárásaként Kiss Csaba és barátai adtak kon-
certet.

VÁROSNAP 2015
Humanizált

kövek
A Bárczay-kastélyban Borsos István 

szobrászművésznek Humanizált kö-
vek címmel nyílt kiállítása. A művész 
szerint minden kőben van valami, csak 
meg kell találni. Legtöbben, amikor a 
80. életévükhöz közelednek, már csak 
sétálgatással, szunyókálással töltik 
napjaikat. Nem így Borsos István, aki 
még mindig szobrokat készít, két ker-
tet is megművel, és tavaly megnyerte 
a nyugdíjas „Ki mit tud?”-ot is. Borsos 
Istvánt sokan ismerhetik megyénkben, 
sőt a megyén túl is, hiszen 34 köztéri 
szobrával találkozhatunk jártunkban-
keltünkben.
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