
Felsőzsolca Város Önkormányzata a 
Házasság Hete rendezvénysorozathoz 
csatlakozva irányítja a figyelmet a 
házasság és a család fontosságára.

Visszatekintés és polgármesteri  
beszámoló a 2020-as év történései-
ről. Összegzés Szarka Tamás polgár-
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Címlapon
Január 13-án hólepelre ébredt a város a gyerekek legnagyobb  
örömére. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda ovisai végre 
megépíthették hóembereiket, hógolyózhattak és szánkózhattak az  
óvoda udvarán. 

A címlapfotót Mag Zsolt Sándorné készítette.

Hagyományok követése a városházán 
Áldás a városra vízkereszt napján
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Köszöntés
Városunk szépkorú polgárát, Lengyel Bertalanné Terike  
nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte január  
18-án Szarka Tamás polgármester és Dr. Bobkó Péter jegyző.  

A virágcsokor mellett, Felsőzsolca Város Önkormányzatának  
emléklapját is átadták az ünnepeltnek a jubileumi köszöntés  
alkalmából.

A családi körben zajlott ünneplés kellemes beszélgetéssel 
telt, mely során szó esett gyermekkorról, munkáról és család-
ról egyaránt. Terike néni mindennapjait imádkozással tölti,  
büszke családjára, és örömmel tölti idejét dédunokái körében.

Január 6-án, vízkereszt napján, a 
hagyományhoz híven a történelmi 
egyházak képviselői megszentel-
ték, illetve megáldották a város-
háza épületét és annak minden 
dolgozóját.

Amikor Jézus 30 esztendős lett, 
a Jordán vizében megkeresztelte 
őt Keresztelő Szent János. Jézus 
megkeresztelkedésének emlékére 
keleten ezen a napon osztották a 
keresztség szentségét s áldották 
meg a vizeket, innen a magyar 
nyelvben is az elnevezés: a vízke-
reszt. 
A víz megszenteléséhez kapcsoló-
dik a házszentelés hagyománya.  

A város vezetője nem csak  
magánemberként, de pol-
gármesterként is fontos-
nak tartja, hogy ez a szokás  
folytatódjon.

A szentelést követően egy kötet-
len beszélgetés keretében szó 
esett az ez évi tervekről, várható 
eseményekről. 
Szarka Tamás polgármester  
kiemelte: „Sok szempontból  
nehéz évet hagytunk magunk  
mögött, de emellett is sok  
mindent meg tudtunk valósítani. 

Reméljük, hogy 2021 mindenki 
számára sokkal jobb lesz!

Idén is havonta megjelenünk
A Zsolcai Hírmondó beszámol 

Az ünnepeket követően örömmel ajánljuk kedves olvasó-
inknak a Zsolcai Hírmondó idei első számát. Csakúgy, mint 
ahogy azt a korábbiakban is megszokhatták, 2021-ben is  
minden hónapban megjelenünk – idén is tizenkét alkalommal. 

Természetesen továbbra is beszámolunk a várost érintő legfon-
tosabb hírekről, eseményekről, de örömmel fogadjuk az Önök 
témajavaslatait is. Ezeket, valamint terjesztéssel kapcsolatos  
észrevételeiket, hirdetési igényeiket a 06-46/613-000-ás telefonszá-
mon, vagy a vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu e-mail címen várjuk.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk mindannyiuknak!

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/
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Lelkészi főjegyzőnek Kolumbán Gábort, Világi főjegyzőnek, valamint 
egyházkerületi világi tanácsosnak Pásztor Eriket, a Kazinczy Ferenc  
Református Általános Iskola igazgatóhelyettesét, városunk alpolgár-
mesterét választotta meg a közgyűlés. 

Tisztségviselői közül a jelenleg hatályos törvények szerint az egyház-
megye kéttagú elnökségét, az esperest és az egyházmegyei gondnokot 
a gyülekezetek választják, míg helyetteseikről, a lelkészi főjegyző és a 
világi főjegyző személyéről az egyházmegyei közgyűlésen szavaznak az 
elnökség javaslata alapján. 

Az elnökség együtt képviseli az egyházmegyét, látogatják a hozzájuk 
tartozó gyülekezeteket, vezetik az egyházmegyei testületek tanácsko-
zásait, felügyelik a többi megválasztott egyházmegyei tisztségviselő 
munkáját, végrehajtják a magasabb szintű egyházi hatóságok határo-
zatait és gazdálkodnak az egyházmegye anyagi javaival.
Isten áldását kérjük munkájukhoz!

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
1Kor 16,13-14

Új elnökséget választott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Közgyűlése
2020.december 29-én tartották alakuló közgyűlésüket

Szolgálatban Felsőzsolca város új rendésze  
Megkezdte munkáját Opalkó Dávid, a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet új kollégája

Az önkormányzati rendészet kiemelt célja a közbiztonság további 
erősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a helyismeretből 
eredően a problémák helyszínen történő megoldása, mérsékelése 
- tudtuk meg Szarka Tamás polgármestertől. Mint kifejtette, a rendé-
szet új egyenruhát, logót, sapkát kapott, a felszerelés része a gázspray  
mellett a gumibot és a bilincs. A külsőségeken túl a lényeg a hatékonyság  
fokozásában van: a legtöbb problémát talán az illegális hulladék lera-
kás jelenti, ennek megszűntetésében, így a tettenérésben is segíthet 
a rendészet. 

A város közterületein, az önkormányzati rendészet rendésze országo-
san egységes egyenruhában, hivatalos személyként történő őr- vagy 
járőrszolgálat keretében többek között ellenőriz, megelőzi, megakadá-
lyozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek 
rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenysé-
get, közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósítá-
sában, a közbiztonság és a közrend védelmében, és az önkormányzati 
vagyon védelmében is. A rendészet együttműködik a hatóságokkal, 
önkormányzati szervekkel, és a polgárőrséggel egyaránt.
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Módosult a Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés 
A 2021. január 1. napjától hatályos szerződés értelmében a szelektív 
települési hulladék gyűjtése az arra rendszeresített gyűjtőedényzetben 
történik. Annak hiányában, illetve a gyűjtőedény befogadó képességét 
meghaladó mennyiségű hulladék esetében a szelektíven gyűjtött hulla-
dékot az ingatlanhasználó rendezett formában kötegelve, illetve a maga 
által biztosított átlátszó zsákba helyezve adja át a közszolgáltatónak.

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsák tovább-
ra is megmarad, azonban pótlásuk ingatlanonként és ürítésenként  
legfeljebb 4 darabig történik.
A zöldhulladék elszállítását a jövőben április 1. – november 30. kö-
zötti időtartamban végzik - tájékoztat a BMH Nonprofit Kft., mint  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója.

Összefogásra szólítanak a keresztények
Ökumenikus imahét
2021. január 17-én, 17:00 órai kezdettel került sor az ökumenikus imahét 
országos megnyitójára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös programso-
rozatát megnyitó szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek és Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház 
Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke vezette.

A programsorozat a keresztények egységéért jött létre. Idén az össze-
fogást választották központi témának, a 2021-es év igei programja Já-
nos evangéliumának tizenötödik fejezetéből való, a szőlőtő példázat. 
Ezt próbálták az imahét kapcsán önmagukra és a világra értelmezni a  
keresztény felekezetek. Felsőzsolcán az első alkalomra január 18-án ke-
rült sor a Római Katolikus templomban, a programsorozatot pedig janu-
ár 24-én, a Református templomban Deli Lajos plébános zárta. A 2021-
es év üzenetét a képernyőn keresztül próbálta átadni az önkormányzat. 
A felsőzsolcai alkalmakat a  ZsolcaTV műsorán, televízión keresztül és az 
online térben, biztonságosan a saját otthonából bárki megtekinthette, 
így csatlakozva az imahéthez.

Átvette nyereményét a 
karácsonyi játék nyertese 

A decemberi számunkban, valamint a közösségi médiafe-
lületünkön meghirdetett karácsonyi játék nyertese Molnár 
Viktória, akitől megtudtuk, hogy családja rendszeresen  
kilátogatott a Hősök terére az ünnepi időszak alatt.

A nyereményként összeállított ajándékcsomagot január 
6-án, szerdán vette át a polgármesteri hivatalban.

Gratulálunk nyereményéhez!

Hosszú hétvégék 2021-ben

Idén egy áthelyezett munkanap lesz, és hat háromnapos, illetve 
egy négynapos hosszú hétvégével számolhatunk. 

A hat háromnapos hosszú hétvégéből az első rögtön év elejére, 
január elsejére, péntekre esett. Ezt követi március 15-e (hétfő), 
pünkösd hétfő május 24., augusztus 20. (péntek), mindenszen-
tek november 1. (hétfő),  és december 24. (péntek). 

Húsvétkor négy napig pihenhetünk április 2-5 között. Május 1-je, 
október 23-a és december 25-e, 26-a hétvégére esik majd. 

Az áthelyezett munkanap a szentestével kapcsolatban lesz in-
dokolt, december 24-ét két héttel korábban, december 11-én 
(szombaton) kell majd ledolgozni - olvasható a Magyar Közlöny 
2021 évi munkanap-áthelyezésekről szóló rendeletében.
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Karácsonyi adománygyűjtés 
Dr. Pásztor Tünde önkormányzati képviselő beszámolója

32 családot támogatott a lakosság

Az előző évben – hagyományteremtési céllal – szervezett sikeres karácsonyi 
adománygyűjtést 2020-ban is folytattuk. Az adományozóktól tartós élelmi-
szer felajánlásokat vártunk december 15. napjáig.  Az ezekből összeállított 
csomagokat karácsonyi ajándékként juttattuk el a családok számára. Ezen a 
karácsonyon az önzetlen segítségnyújtás nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen 
a világjárvány felerősítette a családok nehézségeit. Ismét láthattuk azon-

ban, hogy településünkön milyen erős a közösségi összetartás. Példaértékű 
összefogással gyűjtött adományt a város lakossága. 

Az adománygyűjtés néhány hetes időtartama alatt közel 100 kilog-

ramm tartós élelmiszer gyűlt össze. Ehhez nyújtott segítséget az Unió 
Coop Zrt. Bolyai úti üzlete, ahol elhelyezésre került az adományláda. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az üzlet vezetőségének és helyi dol-
gozóinak, hogy lehetővé tették a felajánlott élelmiszerek összegyűjté-

sét. A beérkezett adományokból készült csomagokat karácsony előtt 
32 helyi családnak osztottuk ki, akik nagy örömmel fogadták a segítsé-

get. A pandémia miatt különösen vigyáztunk a szabályok betartására.  

A jelenlegi helyzetben minden esetben csak a kapuig vittük a csomagokat. 

Köszönetünket fejezzük ki a közösség azon tagjainak, akik ebben a nehéz 
évben felmerült problémák ellenére is fontosnak érezték, hogy segítsenek 
másokon. A sikeres programot 2021-ben is folytatjuk. 

Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat!

Hagyomány Felsőzsolcán, hogy megemlékeznek a Magyar Kultúra Napjá-

ról. Felsőzsolca Város Önkormányzata idén a járványhelyzet miatt online 
formában várta az érdeklődőket. A város weboldalán, valamint közösségi  
oldalán közzétett kultúra napi online kvízjátékba 2021. január 18. és 22.  
között bárki bekapcsolódhatott. 

1989-óta minden esztendőben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. Ez a jeles nap remek alkalom volt, hogy teszteljük az alapművelt-
ségünket, és kipróbáljuk, mire emlékszünk az iskolai tanulmányainkból a  
magyar kultúrát illetően. Érdemes követni minket a közösségi oldalunkon, 
mert számtalan érdekességgel próbáljuk ebben a nehéz időszakban is kiszol-
gálni lakosságunkat – mondta Szarka Tamás polgármester.

A játékban résztvevők értékes könyvcsomagokért szálltak versenybe.  
Mivel a helyes megfejtők közötti sorsolás lapzártánk után történt, így a nyer-
tesekről következő számunkban számolunk be.

A magyar kultúra napjáról 

Kölcsey Ferenc, a Sződemeteren született nyelvújító, költő és politikus 1823. 
január 22-én fejezte be nemzeti imánkat, a Himnuszt, melyet hivatalosan 
csak az 1949. évi pártállami alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. 
törvény iktatott nemzeti jelképeink sorába. A 2012. január elsején hatályba 
lépett Alaptörvény I. cikke is kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Fe-

renc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Ár-
pád zongoraművész vetette föl 1985-ben. Szavai szerint ez a nap annak tuda-

tosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire 
büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájá-

nak. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai 
gondok megoldásában is.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december 29-én határozott 
a magyar kultúra napjának megtartásáról, a rendezvényekre először 1989  
januárjában került sor.

Online térben ünnepelte a Magyar Kultúra Napját Felsőzsolca  
Kvízzel készült az önkormányzat, Kovács Anett beszámolója
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Polgármesteri beszámoló 2020
Szarka Tamás összefoglalója az elmúlt esztendő történéseiről

Világjárvány
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Tavasszal alakítottam ki az állandó kapcsolattartási rendszert egész-
ségházunk orvosaival, egészségügyi munkatársainkkal, a városban 
működő intézmények vezetőivel, és a járási hivatallal, akikkel azóta is 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványhelyzet alakulását, hogy 
időben vezethessünk be további intézkedéseket, ha arra szükség van. A 
COVID - világjárvány időszakában az önkormányzati médiafelületeken 
folyamatosan tájékoztatást és információt adunk az aktuális hírekről, 
intézkedésekről. Ami az önkormányzatot illeti: a hivatal munkatársai 
dolgoznak, ám a testület és a bizottságok nem működnek a központilag 
elrendelt veszélyhelyzetben – ez így volt tavasszal, ahogyan november-
ben is. Ilyenkor a testület és a bizottságok hatáskörében a polgármester 
hoz döntéseket, amiről folyamatosan beszámolok a képviselő-testület 
tagjainak, valamint egyeztetünk a döntések meghozatala előtt. A ve-
szélyhelyzetben meghozott határozatok egy része a most is zajló, vagy 
előkészítés alatt lévő fejlesztésekhez kapcsolódik, melyek a különböző 
stációkban azonnali lépéseket igényelnek. 
Továbbra is azt kérem Önöktől, ahogyan a járvány tavaszi első hulláma 
idején, úgy most is vegyék komolyan és tartsák be a szükséges óvintéz-
kedéseket!

Gazdaság
Erősödik városunk gazdasági élete
A város gazdasági helyzete a járványhelyzet és az ehhez kapcsolódó 
elvonások ellenére javult. Ez köszönhető az önkormányzat és a vállal-
kozói szektor szereplői közötti partnerségnek is. Kiemelendő a befekte-
tésösztönzés és a meglévő erőforrások kihasználása, mely a polgármes-
teri ciklus egyik fő célja. Elengedhetetlen az olyan gazdaságfejlesztések 
megvalósítása, amelyek növelik a város versenyképességét, munkahe-
lyeket teremtenek, lakosságmegtartó erejük van. El kell érnünk, hogy a 
színvonalas infrastrukturális háttér megteremtésével vonzóbbá tegyük 
a várost a betelepülni szándékozó vállalkozások számára. Az elmúlt idő-
szakban sikerült felkelteni a befektetők figyelmét az ipari területeinkre, 
sőt már több befektetői terület is értékesítésre került.

Szépkorúak
Az egészség, az idősek védelme a legfontosabb
Az önkormányzat a tavaszi nehéz időszakban is odafigyelt a rászorulók-

ra a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ segítségével. Biztosítot-
tuk a karanténban lévők, a 70 éven felüliek, valamint a fogyatékkal élők 
segítését, s továbbra is odafigyelünk a nyugdíjasokra, a járványügyi in-
tézkedések jelentős része is az ő védelmük érdekében született. 
Az önkormányzat által vásárolt, illetve az óvodánk dolgozói által varrott 
mosható, vasalható pamut arcmaszkokat önkénteseink segítségével 
minden felsőzsolcai háztartás részére eljuttattuk. Bár több rendezvé-
nyünk elmaradt a járvány miatt, számos kulturális és sportrendezvé-
nyünk megvalósult, melyek között minden korosztály – így a szépkorú-
ak számára is szerveztünk rendszeres programokat.

A karácsonyt megelőző adventi időszakban meleg étellel ajándékoztuk 
meg a felsőzsolcai lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat, melyeket 13 
autóval, 26-an juttatunk el az 1200 fő jogosult részére.

Egészségügy
Fejlődő egészségügyi és szociális intézmények
Számomra prioritást élveznek az egészségügyi alapellátást célzó fejlesz-
tések. A tavalyi évben megújult a gyermekrendelő várója, korszerűsö-
dött az informatikai hálózat. A vásárolt COVID tesztekkel meg tudtuk 
előzni a járvány terjedését, melyben az orvosi ügyelet munkatársai vol-
tak segítségünkre. A vizsgálatok szakszerű elvégzéséhez helyet biztosí-
tott a már tavasszal felállított úgynevezett izolációs helyiség. 

Elismerések
Megemlékeztünk a Felsőzsolcáért dolgozókról
Semmelweis nap alkalmából köszöntöttem orvosainkat, egészségügyi 
dolgozóinkat, az önkormányzatiság 30. évfordulója alkalmából köszön-
töttem városunk korábbi polgármestereit és önkormányzati képviselő-
it, és szintén köszönetemet fejeztem ki a szociális munka napján, vala-
mennyi ezen a területen dolgozó munkatársunknak. 

Kedves felsőzsolcai Lakosok!

E sok szempontból soha nem látott helyzeteket, nehézségeket, az éle-
tünk minden területére kiható változásokat hozó, világjárvánnyal ter-
helt 2020-ról számot kell vetnünk, hiszen bár a COVID elleni védekezés 
köti le figyelmünk egy részét, van miről beszélni Felsőzsolcán.

A visszatekintő 2019 őszétől, az új polgármesteri ciklustól indul, hiszen 
az önkormányzati választások során kiderült, a lendületet értékelik, 
munkánkat elismerik a felsőzsolcaiak, ezért is bíztak meg Felsőzsolca 
vezetésével, irányításával. Még egyszer köszönet érte, s ennek a bi-
zalomnak a következő négy évben is meg fogunk felelni. 2021-ben is 
célunk folytatni a város fejlesztését erősítve imázsát. 

Kiemelt feladat, hogy folyamatosan kontrolláljuk a költségvetés egyen-
súlyát, és azonnal döntéseket hozunk, akár az önkormányzat, akár az 
intézmények tekintetében, hogy a biztos fejlődés pályáján maradjunk. 
Nincs könnyű dolgunk, hiszen pénzügyi elvonásokra is sor került, de 
azon dolgozunk, hogy tartani tudjuk a költségvetés egyensúlyát

Igyekszem képet adni arról, hogy idén mennyi újdonsággal számol-
hatunk, mi minden történt a közlekedésfejlesztés, a zöld stratégia, az 
egészséges életmódot segítő sport, vagy éppen a kultúra területén, 
külön figyelve időseinkre  a COVID-időszakban.



Adományok
Társadalmi összefogás a járványhelyzetben
Az önkormányzat gondoskodása mellett példaértékű társadalmi össze-
fogás valósult meg civil kezdeményezésekkel, felsőzsolcai vállalkozások 
felajánlásaival – ezzel is támogatva a lakosság egészségének megőr-
zését, valamint az egészségügyben, a szociális intézményekben és az 
önkormányzat intézményeiben dolgozók biztonságos munkavégzését. 

A felajánlások között volt az utcabútorok tisztítása, ózongenerátoros 
fertőtlenítés az intézményekben, de érkeztek fertőtlenítő és tisztítószer 
felajánlások is. 
A járványidőszak alatti összefogás a cégek és civilek részéről példaér-
tékű. Köszönet érte! 

Közlekedés
Javul az úthálózat minősége
Az utak, járdák felújítása kiemelt fontosságú ebben a ciklusban. Nagy 
lemaradással szembesültünk, épp ezért komoly energiát fordítunk a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. 2020-ban pályázati és saját 
forrásnak köszönhetően felújítottuk a Kacsa közt, Liba közt, a Bocskai 
utcát, valamint a Kavicsbánya utca egy szakaszát.  Jó hír, hogy hosszú 
előkészítő munkát követően, hamarosan elkezdődik a kerékpárút kivi-
telezése a Sajó utcán, Szent István utcán, Kassai utcán, Ongai utcán, és 
a Miskolchoz csatlakozó szakaszon. Folytatjuk a felújítási munkálatokat 
a biztonságos közlekedés érdekében.

Környezetvédelem
A zöld város átfogó városépítő stratégia
A környezetvédelem és a környezetfejlesztés közös ügyünk, olyan te-
vékenység, amelyet a következő generációkért végzünk. Célunk, hogy 
még zöldebb, egészségesebb, szebb környezetben élhessenek váro-
sunk lakói. A „100 db fát Felsőzsolcára!” elnevezésű polgármesteri fá-
sítási program keretében a lakosság, valamint az önkormányzati fenn-
tartású intézmények is igényelhettek díszfát, díszcserjét. A programnak 
köszönhetően közterületeink mellett intézményeink és magán ingatla-
nok környezete is zöldebb lett.  A fásítási programom célja a város zöld-
felületeinek további növelése, valamint a közösség szemléletformálása, 
új zöldfelületek létesítése és megőrzése.

Energetikailag megújult a Kazinczy Ferenc Református általános iskola 
teljes épülete, így kevesebb káros anyag kerül kibocsátásra. 
Várhatóan több épületünk, köztük a Bárczay-kastély energetikai korsze-
rűsítése is megtörténik és ezzel javul az épületek esztétikai megjelené-
se is.  Egy száz százalékos támogatással bíró pályázat keretében több 
mint 300 tonna illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására kerül sor 
a közeljövőben. 

Kultúra
Nehézségek a kultúrális szektorban
A pandémiás helyzet miatt folyamatos volt a bizonytalanság, számtalan 
rendezvény maradt el, vagy szűkített keretek között kellett megrendez-
ni azokat. 

Az első Városi Nőnap még a pandémia előtt nagy sikert aratott, a jár-
ványhelyzet miatt ezután csak kisebb rendezvények valósulhattak meg. 
Ezek ellenére számos új rendezvénnyel vártuk városunk lakosságát. 
Ilyen volt a Csalafinta Családi nap, a Kastély koncertek a Bárczay - kas-
tély udvarán, a Sportos Város, illetve a Rendezvények Házában helyet 
kapó interaktív vándor kiállítás. 

Sport
Bővülő sportolási lehetőségek
2020-ban át adtuk a kültéri edzőparkot, mely számos elemmel biztosít-
ja a sportolás lehetőségét, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Sport 
klub keretében ingyenesen biztosítottunk aerobik és zumba órákat la-
kosságunk számára.
Sikeres volt a Sportos Város című családi szabadidős sportrendezvé-
nyünk melynek célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsíté-
se. Bár a veszélyhelyzethez kapcsolódik, mégis jó hír, hogy a Mozogjunk 
otthon! programot, mely ősszel volt elérhető a ZsolcaTV műsorán, so-
kan követték hétfő esténként.  
A várhatóan tavasszal elkészülő, a tömegsportot kiszolgáló rekortán fu-
tópálya biztonságosabbá teszi a sportolást. 

Jövő generáció
Támogatjuk a fiatalokat, a családokat
A rendkívüli óvodai, iskolai szünet és az online oktatás ideje alatt is 
biztosítottuk a gyermekétkeztetést a megszokottól tágabb körben is.  
A ballagó 8. osztályosoknak ajándékkal kedveskedtünk, a második hul-
lámot megelőzően pedig bevezettük a testhőmérséklet-mérést és a zsi-
liprendszert óvodánkban. 
Az óvodáknak és bölcsődének kézfertőtlenítőt, felületfertőtlenítőszert 
osztottunk ki, emellett folyamatosan biztosítjuk a védőfelszerelést és 
év végén 2019-hez hasonlóan 100-100 ezer forinttal támogattuk esz-
közbeszerzésüket. Nyári tábort szerveztünk a gyermekek hasznos idő-
töltése és a szülők segítése érdekében, és a nyáron 80 diák számára 
adtunk lehetőséget, hogy részt vegyenek az önkormányzat diákmun-
kaprogramjában.
Családi nap keretében átadtuk városunk új játszóterét, emellett a Már-
tírok utcai játszótér felújítására közel két millió forintot költöttünk.  
Segítjük a családosokat családbarát városunkban, ezért került beveze-
tésre 2020-ban a Születési támogatás.

Tervek 2021

Fontos, hogy a beszámoló végén előre is tekintsünk. Mindenekelőtt  
reménykedünk benne, hogy a járvány idén kevésbé uralja mindennap-
jainkat, s egészségben, alkotókedvben éljük meg 2021-et. A jövőben to-
vábbra is számítok intézményeink vezetőire, munkatársainkra, akiknek 
ezúton is köszönöm a 2020. évben végzett munkájukat. 

Terveink szerint elkészül a városunkat Miskolccal összekötő kerék-
párút, kiépül az új futókör a Sport komplexumunkban, befejeződik 
a Vállalkozást Segítő Központ kialakítása. Ütemezetten felújítjuk a 

meglévő járdáinkat, sikeres közbeszerzés esetén fejlesztjük csapadék-
víz-elvezető rendszerünket, értékestjük meglévő építési telkeinket.  
Idén is folytatódik az önkormányzati épületek és intézmények ener-
getikai felújítása, útfejlesztési, aszfaltozási projekt, és a polgármesteri 
fásítási program.

Köszönöm, hogy elolvasták ezt a beszámolót, s ahogyan mindig, most 
is szívesen veszem véleményüket, javaslataikat, észrevételeiket, amit 
a beszamolo2020@felsozsolcaph. hu e-mail-címre várok. A városban 
történő eseményekről folyamatosan hírt adok a hivatalos Facebook-ol-
dalamon. Kérem, kövessenek figyelemmel!

Jó egészséget és sikeres, örömteli új évet kívánok,
nagyon vigyázzanak magukra és egymásra!
Szarka Tamás polgármester
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Sokrétű munka egy sokoldalú kollégával
Beszélgetés Kovácsné Behina Dorottyával

Az Felsőzsolcai Gamesz 1982. január elsején lett alapítva, így közel 
40 éve működik. Bemutatná nekünk röviden?

Az intézmény ellátja a saját és az önkormányzati intézmények részé-
re a költségvetés tervezésével, a pénzforgalommal, a költségvetési 
gazdálkodással, a használatba adott vagyon kezelésével és a kötelező 
információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  
Emellett ellátja az óvodai, közművelődési intézmények gazdasági és 
pénzügyi feladatait, a köztemető fenntartásával, és az ehhez kapcso-
lódó szolgáltatásokkal, a közvilágítással, a helyi közutak üzemeltetésé-
vel, a parkfenntartással, a település vízellátásával, a saját vagy bérelt 
ingatlan hasznosításával, a városgazdálkodással, az idegen vendég 
étkeztetéssel, a munkahelyi vendéglátással, a szociális étkeztetéssel, a 
kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásokkal, a fizikoterápiás ellátással, és 
a tornacsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
Továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
alapján az intézmény látja el a közfoglalkoztatás szervezését is. 

Ön az intézmény gazdasági vezetője, azonban az SZMSZ alapján  
jelenleg ellátja az igazgatói feladatokat is. Meg tud felelni a kihívá-
soknak?

Én a végzettségemnek megfelelően pénzügyi szakembernek tartom 
magam, ezért elsősorban az intézmény megfelelő pénzügyi gazdálko-
dását tartom elengedhetetlennek. Azonban az intézmény vezetése is 
rendkívüli feladatokat ad, melyhez nagyon jó alapot kaptam a jelen-
leg Miskolci Önkormányzati Rendészet néven működő intézménytől 
(10 év). Nagyon sok segítséget kapok a Polgármester úrtól, akivel heti 
rendszerességgel tartunk bejárásokat a településen, és konzultáljuk 
meg az elvégzendő feladatokat. Véleményem szerint az elmúlt évben, 
annak ellenére, hogy egy igazán kivételes (COVID 19) évet tudhatunk 
magunk mögött, az intézmény mindent megtett a lakosság megelé-
gedésére. Sok esetben ezek a munkálatok észre sem vehetőek, mert 
lássuk be, ha pl. egy játszótér és környéke szemetes, azt észrevesszük, 
de ha nem, azt már nem. Így mi akkor végezzük jól a munkánkat, ha 
a lakosság nem jelez felénk, mert akkor szinte mindent rendben talál. 

Beszélhetünk egy kicsit az intézmény egy másik részéről, a Központi 
Gyermekkonyháról?

A konyhánk vezetője egy rutinos élelmezésvezető, aki az előző mun-
kahelyi tapasztalatait kamatoztatja városunkban. A Polgármester úr 
kérésére nyár óta A és B menü közül is választhat bárki a konyhánk 
étlapjáról, melyre vonatkozó megrendelést az igényelt alkalmat meg-
előző napon 8:00 óráig van lehetőség leadni a 0646/383-420-as tele-
fonszámon, valamint a konyha@felsozsolcaph.hu  e-mail címen.

Hogyan változtatta meg a veszélyhelyzet a közfoglalkoztatás 
szervezését? 

A tavaszi időszakban a munkaidő csökkentésével, ősztől egy teljesen 
más módszert alkalmazva, a város területekre történő felosztásával, 
illetve több pihenő, melegedő helyiség kialakításával igyekeztünk 
megőrizni dolgozóink egészségét.

Tudomásom szerint a GAMESZ állattartással is foglalkozik. Hol  
valósul meg mindez?

Igen. Van egy Major nevű telephelyünk a Szent István utcában, ahol  
elsősorban kecskéket, de előfordul, hogy baromfikat és sertéseket is 
tartunk. Nagyon szívesen látjuk vendégül az óvodásokat, kisiskoláso-
kat állatsimogatásra. 

Az intézmény látja el az önkormányzat tulajdonában álló épületek 
üzemeltetését is. Milyen épületekről van itt szó?

A Rendezvények Háza, az Egészségház, a felsőzsolcai futball egyesü-
let által használt épület, a Mártírok u., Eperjesi u., Bem u. területeken 
lévő önkormányzati bérlakások, de vannak még különböző szolgálta-
tásokat nyújtó helyiségeink a Kassai utcában és a Szent István utcában 
is. 

Milyen jövőbeli elképzelései vannak?

Jelenleg a költségvetés tervezési szakaszában járunk. Mint sajnos 
mindent, az intézmény működését is a pénz határozza meg. Minden-
ki előtt jól ismert tény az, hogy az állam jelentős bevételi forrásokat 
vont el az önkormányzatoktól, így ennek az ismeretében kell az évben  
tervezett feladatainkat is megvalósítani.
Bízunk benne, hogy a vírus okozta plusz feladatok (buszmegállók, köz-
területek fertőtlenítése) is hamarosan véget érnek a védőoltásoknak 
köszönhetően.
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Megemlékezés egy sportbarátról 
Bredács László írása Tóth Lászlóról

2020. december 6-án 69 éves korában, hosz-

szú küzdelem után végleg eltávozott körünk-

ből Tóth László Csilu, a sportegyesület volt 
labdarúgója, aki később sikeres vállalkozó-

ként szponzorálta előbb az egyesület kézi-
labda, majd labdarúgó szakosztályát.

Halálát súlyos diabétesz előzte meg, mely-

nek során elveszítette látását, majd egyik 
lábát is amputálni kellett. Mindezek ellenére 
kedélyét, kommunikációs készségét nem ve-

szítette el. Tóth László, édesapjától örökölte 
Csilu becenevét, és a labdarúgás szeretetét. 
Édesapja az ötvenes évek helyi labdarúgó 
csapatának volt meghatározó játékosa és fia 
is az ő nyomdokaiba lépett, bekapcsolódott 
a helyi futballéletbe.

1967-1971 között, majd néhány év kihagyás 
után az 1974-75-ös években volt igazolt 
játékosa a szakosztálynak. Az ifjú Csilunak 
volt kikre feltekintenie, hiszen édesapja csa-

pattársa volt Mátyás Imre is, aki ugyancsak 
kiváló labdarúgó, az ifjú Csilu keresztapja 
volt. Éppen ezért az ifjú Csiluval szemben 
különösen nagy elvárásokat támasztott a 
helyi labdarúgó közvélemény, de igyekezetét  
sérülése derékba törte, így le kellett monda-

nia arról, hogy édesapja és keresztapja mél-
tó követője legyen a zöld gyepen. 

A „foci” szeretete továbbra is a felsőzsolcai 
egyesülethez kötötte, a mérkőzéseket rend-

szeresen látogatta. Mindeközben sikeres 
vállalkozó lett. Először a RUSS TEAM majd 
a CSILU TRADE eredményes működtetése 
lehetővé tette számára, hogy először a me-

gyei I. osztályban szereplő kézilabda csapa-

tot, majd az ugyancsak megyei I. osztályban 

versenyző labdarúgó csapatot támogassa. 
A labdarúgás szeretete vezette, amikor be-

kapcsolódott a MISKOLC VÁROSI KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGba is, ahol éveken 
keresztül csapatot, olykor csapatokat indí-
tott, amelyek rendre az élcsoportban szere-

peltek. 

Tóth László Csilu sportra fordított, nem 
kisösszegű támogatása családjában nem 
aratott osztatlan sikert, de tudomásul vet-
ték, hogy elkötelezett, különösen, ha labda-

rúgásról van szó. A labdarúgócsapat kiváló 
szereplése, majd a bajnokság megnyerése 
a 2004-05-õs bajnoki évben, és az azt kö-

vető NB III. osztályú szereplés a korábbitól 
nagyobb anyagi áldozatot követelt, amiből 
Csilu ugyancsak kivette a részét. 

Az NB-s szereplés után, az újbóli nekigyürkő-

zés idején sem állt félre, anyagi segítségére 
ugyanúgy lehetett számítani. A támogatások 
nagyságrendjét illetően egy kiragadott pél-
da, amit Csilu csupán emlékeztetőül vetett 
papírra egy alkalommal. 

Ez mintegy ötmillió forintról szólt egyetlen 
évben. Ebben többek között mezek, melegí-
tők, téli meleg sportkabátok, labdák beszer-
zése szerepelt, továbbá hozzájárult egyes 
pályakorszerűsítési munkálatok költségei-
hez.

Ezek mellett évekig saját tulajdonú autó-

busszal szállította saját költségén a csapato-

kat a bajnoki mérkőzéseikre. A mérkőzések 
után esténként, a szezonzárókon általában 
beszállt a költségek fedezésébe. 

A helyezések szempontjából fontos mérkő-

zések megnyerésére gyakran tett pénzbeli 
felajánlást, ezzel ösztönözve a játékosokat 
eredményesebb szereplésre. Az edzők kivá-

lasztásában is szerepet vállalt, a javadalma-

zásukat támogatta.

Tóth László Csilu az általa nyújtott támoga-

tásokkal soha nem hivalkodott, mindig sze-

rényen a háttérben maradt. A játékosokkal 
való kapcsolata közvetlen, de kritikus volt, 
a játékra irányuló megjegyzései mindig lé-

nyegre törőek voltak. Elvárásait konkrétan 
megfogalmazta, majd szigorúan számon 
kérte. Legjellemzőbb tulajdonsága a maxi-
malizmus volt. A lelketlen játékot nem tűrte, 
amikor ezt tapasztalta a csapatnál, elhagyta 
a pálya területét. 

Mindig lelkesen végzett szponzori tevékeny-

ségének, a mérkőzések rendszeres látoga-

tásának betegsége, és annak súlyosbodása 
vetett véget. Élete utolsó szakaszát idősek 
otthonában töltötte. Halála előtt azt kérte 
a családjától, hogy esetében mellőzzék a 
végtisztesség hagyományos megadását, és 
hamvait az általa annyiszor látott és kedvelt 
Tisza folyó vizébe szórják.

Mi mindannyian, barátai, tisztelői, de váro-

sunk valamennyi labdarúgósportot kedvelő 
polgára nevében is mondhatjuk, hogy nem 
feledjük önzetlen segítségedet.

Nyugodj békében!



Tájékoztató az év elején esedékes helyi adózási  
határidőkről és változásokról
Fontos részletek  az adózást érintő változásokról és határidőkről  
dr. Kakas Zoltán, hatósági osztályvezető összegzése

Ez évben nem változik az építmények adóztatása

A helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati  
rendeletben szereplő változás 2021. január 1-én nem lépett 
hatályba.

Korábbi tájékoztatásunkban szerepelt, hogy módosításra  
került a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati 
rendelet. Érdemi változást az építményadó adómentességet 
érintő szabályának változása jelentett volna, amely a nem 
vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek tulajdo-
nát képező, de vállalkozási célt szolgáló, 100 m2-t meghala-
dó alapterületű egyéb (kereskedelmi egység, szállásépület,  
műhely, raktár, üzem) épületek, épületrészek adómentessé-
gét - a közteherviselés egyenlőségének jegyében - megszün-
tette volna.

A módosításról szóló helyi rendeletünk kihirdetését követően 
Magyarország Kormányának 535/2020. (XII. 1.) Korm. rende-
lete olyan korlátozásokat iktatott a helyi adók rendszerébe, 
amely egyrészt tiltja az adómértékek súlyosbítását, de tiltja 
a hatályban lévő adómentességek jövőre vonatkozó megvál-
toztatását is. Tekintettel arra, hogy a kihirdetett adórendele-
tünk említett része a magasabb szintű jogszabályi rendelke-
zésbe ütközik, ezért a tervezett változás 2021. január 1-jén 
nem lépett hatályba, tehát az építmények adóztatása ez  
évben nem változik.

Lényeges változás történt a gépjárművek  
adóztatásában

Ez évtől a 2021. évi gépjármű adót a magánszemélyeknek 
és a vállalkozásoknak is az állami adóhatóság (NAV) részé-
re, az általuk meghatározott módon kell megfizetni. A 2020. 
december 31-ig megállapított - esetleg még ki nem fizetett 
- adótartozást továbbra is az önkormányzati adóirodánk 
54500112-10030060 számú Takarék Bank Zrt. által vezetett 
számlájára kell teljesíteni.

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 
teljesítését érintő változás 

A vállalkozásokat érinti az iparűzési adó bevallási kötele-
zettség teljesítését érintő változás, amely szerint 2021.  
január 1-jétől kizárólag a NAV elektronikus felületén keresztül  
teljesíthető.

Adónaptár 2021.

Határidők, adóbevallás, adatbejelentés jogcímei 

Január 15. – a kivetéses adónemek (építményadó, kommu-
nális adó) adókötelezettséget érintő változásainak (keletke-
zés, megszűnés, adóalap változás) bevallási határideje.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság felé

Január 15. – a 2020. évben vállalkozását szüneteltető, vagy 
kedvezményre jogosult KATÁ-s adóalanyok iparűzési adóbe-
vallásának beadási határideje.
Teljesítés: NAV

Február 15.  – KATÁ-s adózás választásának, megszüntetésé-
nek bejelentése.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság felé

Február 25. – Termőföld bérbeadásából származó jövede-
lemadó - cégeket terhelő - adóbevallása.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság felé

Február 25. – a KKV-nak minősülő vállalkozások nyilatkozatá-
nak benyújtása az 1 % mértékű iparűzési adófizetési kötele-
zettség jogosultságához.
Teljesítés: NAV

Március 15. – a 2021. I. félévi helyi adók, adóelőlegek megfi-
zetése. (Gépjárműadó már nem)
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság adószámláira

Március 20. – Termőföld bérbeadásából származó jövede-
lemadó - magánszemélyt terhelő - adóbevallása.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság felé

Március 31. – Talajterhelési díj 2020. évi bevallás benyújtása 
és a bevallott összeg befizetése.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság felé és számlájára

Május 31. – az iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesíté-
se. Kivéve eltérő üzleti éves adóalanyok.
Teljesítés: NAV

Szeptember 15. – a 2021. II. félévi adó, adóelőlegek megfi-
zetése.
Teljesítés: az önkormányzati adóhatóság adószámláira
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Nőtt a házasságkötések és a születések száma Felsőzsolcán
dr. Bobkó Péter jegyző beszámolója

Több nász és több gyermek – ezek az adatok láttak napvilágot 
a városháza tájékoztatóján, melyen a Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatának illetékességi területén anyakönyvezett események 
alakulását ismertették.

Több mint kétszeresére nőtt a házasságkötések száma

Egyre több házasság köttetik Felsőzsolcán – tájékoztatta szer-
kesztőségünket dr. Bobkó Péter jegyző, aki hozzátette, 2018-ban 
23-an, 2019-ben 32-en, 2020-ban pedig 50-en mondták ki a bol-
dogító igent a koronavírus megjelenése ellenére is. 
Néhány esetben a következő évre halasztották az esküvőt a beje-
lentkezett párok, két év alatt így is több mint kétszeresére növe-
kedett a Felsőzsolcán kötött házasságok száma.
Ez óriási növekedés, mely büszkeséggel, örömmel tölt el  
bennünket.

Megállapítható, hogy a környező településekről is szívesen  
érkeznek Felsőzsolcára a házasulók és jellemző, hogy a korábban 
felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezők is visszatérnek a városba, 
hogy életük jelentős eseményére a tavaly megújult díszterem-
ben kerüljön sor. Az elmúlt két évben egyre népszerűbb a külső 
helyszínen történő házasságkötés is.

Nőtt a születések száma 2020-ban az azt megelőző évhez  
képest. A statisztikákból, adatokból az is kiderült: Felsőzsolcán 
nőtt a születések száma. Míg 2019-ben 76, addig 2020-ban 84 
gyermek született városunkban.
Dr. Bobkó Péter jegyző kiemelte, a fiatalokat, családosokat   
segítik, ezért került bevezetésre 2020-ban a Születési támogatás 
is. 

Sok lakás épül

Városunkban az új lakások építése az elmúlt évek adatai alap-
ján emelkedő tendenciát mutat. Míg 2019. évben 12 db új lakás  
építését kezdték el és 14 db lakóépület épült fel, addig 2020. év-
ben 12 db új lakás építését kezdték meg és 20 db új lakás épült 
fel. Jelentős azoknak az ingatlanoknak a száma is, amelyek fel-
újításra kerültek. Jellemző az energetikai felújítás és egyre több 
épületen látni megújuló energiát termelő berendezéseket is. 
A fejlődést mutatja az is, hogy most van kialakítás alatt egy lakó-
házak építésre alkalmas telekcsoport, amelyet várhatóan a jövő 
évben értékesít a befektető. A város belterületén eladóvá vált 
beépítetlen ingatlanok hamar gazdára találnak, amelyen a mai 
kor igényeinek mindenben megfelelő, de az utcaképbe illeszkedő 
családi házakat építenek a tulajdonosok. 
Összességében elmondható, hogy a városunkban meglévő lakó-
épületek egyre korszerűbbek és egyre több fiatal pár választja 
településünket otthonának. 

Újabb vándorbölcsővel 
gazdagodott a közösség
Felsőzsolcán 2019 novemberében indult útjára az első 
bölcső, melyet felajánlásokból vásároltak. 2020-ban egy új 
bölcsővel gazdagodott a közösség, melyet az önkormányzat 
vásárolt, így biztosítva, hogy többekhez eljusson a kezde-
ményezés, erősítve ezzel a közösséget. A bölcsők egy-egy  
családnál néhány hónapig maradhatnak, majd miután kinö-
vik az aktuális lakóik, tovább vándorolnak a következő kisba-
bát váró családokhoz. Ezek a bölcsők egyfajta kötelékként is 
működnek a felsőzsolcai családok között. 

A vándorbölcsővel kapcsolatos igényeket a Felsőzsolcai  
Közösségi Ház és Városi Könyvtár elérhetőségein várják, 
ahol részletes tájékoztatóval is szolgálnak.
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Szarka Tamás polgármester:

minden szerdai napon, 14-15 óra között. 
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000 
telefonszámon lehetséges.

Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.

Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, Szent I. u. 20.
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Tájékoztató a háziorvosi körzetek 
rendelési idejéről 
Dr. Dudás Csilla telefonszáma: +36 (46) 613-032 
Rendelésének időpontjai:
 Hétfő  14:30 - 17:30
 Kedd  12:30 - 16:30
 Szerda   7:30 - 12:00
 Csütörtök  7:30 - 12:00
 Péntek    7:30 - 10:30
Dr. Somogyi Magdolna telefonszáma: +36 (46) 613-034
Rendelésének időpontjai:
  Hétfő   7:30 - 12:00 
 Kedd  12:30 - 17:00 
    Szerda   7:30 - 12:00 
 Csütörtök 12:30 - 16:30 
 Péntek  7:30 - 10:30
 
Dr. Pohl Balázs telefonszáma: +36 (46) 613-033 
Rendelésének időpontjai:
      Hétfő  12:30 - 16:30
 Kedd  7:30 - 12:00
 Szerda  12:30 - 16:30
 Csütörtök 7:30 - 12:00
 Péntek    7:30 - 10:30

Oltási tájékoztató

Sokan érdeklődnek a COVID-19 elleni oltás iránt, ezért a  
leggyakrabban feltett kérdésekről szeretnénk Önöket tájékoz-
tatni:
Javasoljuk az oltás beadását mindazoknak, akik nem estek át a 
fertőzésen.
wKérjük, regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, az idősek 
levélben is regisztrálhatnak.
Azon személyek is olthatók a vakcinával, akiknél 3 hónapon túli 
igazolt SARSCoV-2 fertőzés szerepel.
A jelenleg alkalmazott oltóanyag előállítási technológiája  
újszerű. Az élettani folyamatok ismeretében az eddig ismert  
oltások között a legkisebb oltási kockázattal járó vakcina.
A lakossági oltás menetéről jelenleg nem rendelkezünk infor-
mációval, amennyiben arról kapunk tájékoztatást, értesítjük 
Önöket.
Kollégáink már megkapták a védőoltást, elenyésző oltási tüne-
tek jelentkeztek náluk. Személyes tapasztalat alapján ajánljuk a 
védőoltás beadatását.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a továbbiakban 
is.

Tisztelettel:
Dr. Somogyi Magdolna, Dr. Pohl Balázs, Dr. Dudás Csilla


