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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

Az idén 22 éves város a legaktívabb heteit, napjait éli 2019 őszén. 
Sorra indulnak a jobbnál-jobb beruházások. Sokan ezt a választások 
közeledtének tudják be, és kampányfogásnak tartják, pedig ettől 
sokkal egyszerűbb a magyarázat – mondja Dr. Tóth Lajos Felsőzsol-
ca polgármestere.

„Aki fi gyelemmel kísérte a város életében bekövetkezett változásokat, 
az jól tudja, hogy az elképzeléstől a megvalósításig bizony hosszú utat kell 
megtenni. A különböző pályázatok, a közbeszerzési eljárások, hatósági 

engedélyek beszerzése nem egyszerű 
feladat, sokrétű összehangolt munkát 
igényel. Vannak olyan esetek amikor 
az Önkormányzat saját erőforrásai 
felhasználásával, jó gazdálkodással 
tud megvalósítani fejlesztéseket. Erre 
jó példa a Szent István utca vízveze-
ték korszerűsítése, amelyet saját erő-
ből sikerült megoldanunk, úgy, hogy 
nemhogy nagyobb kényelmetlenséget 
nem okoztunk az ott lakóknak, hanem 
egyenesen csodálkoznak: „Így is lehet 
dolgozni?” Meggyőződésem, hogy egy 
munkát éppen így kell ellátni. Nem a 
„mézet kell cukrozni”, hanem megfe-
lelő alázattal, feltünés nélkül dolgozni. 
Ám, ha szükséges kőkemény követke-
zetességgel kell lépni. Én így dolgozom, 
és ezt várom el mindenkitől a környe-
zetemben. Nehéz lenne mindent fel-
sorolni, hiszen az itt élők észlelték és 
örömmel vették az útfelújításokat, a 
közintézményeink korszerűsítését, a 

közrend erősödését, a környezetünk „zöldre” váltását, amellyel egyre kö-
zelebb kerülünk a „Zöld Város” projekt megvalósításához. A folyamatban 
lévő beruházásaink is mind azt a célt szolgálják, hogy egy élhető, szeret-
hető kertvárost alakítsunk ki, úgy, hogy közben a lakosságra háruló terhet 
csökkenthessük. Erre az elképzelésre később még részletesen kitérek.

(Az interjú a . oldalon folytatódik)

Önkormányzati választás 2019. október 13.
A polgármester és az önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozása

újságunk mellékletében

ERŐSÖDŐ VÁROSI JELLEG…

Felsőzsolca jövője:Felsőzsolca jövője:

Színes
képösszeállítás
a 10. oldalon
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Közélet 2019 szeptemberZsolcai Hírmondó

(Folytatás
az . oldalról)

 Dr. Tóth Lajos 
polgármester kilenc 
éve vezeti a várost. A 
számtalan siker mel-
lett nyilván vannak 
problémák is. 

„A számomra ezek 
nem problémák, ha-
nem azok a feladatok, 
melyek megoldásra 
várnak. Ha minden 
megoldódott volna, 
akkor most ölbe tett 
kézzel várnánk arra, 
hogy leteljen a mun-
kaidő a hivatalban! 
Tudom, rengeteg feladatom van még. 
Akinek az utcáját a mai napig nem tudtuk 
új burkolattal ellátni, vagy rendbe hozni 
az nyilván kritizál, szid minket, sokszor 
joggal. De itt van például az autóbuszköz-
lekedés! Évek óta tárgyalunk Miskolccal 
azért, hogy egyenlő elbírálásban részesül-
jünk a többi városkörnyéki településsel. A 
jelenlegi programomban is szerepel egy 
kombinált bérlet kiharcolása, annak érde-
kében, hogy a felsőzsolcai bérlet érvényes 
legyen egész Miskolcra, és ne kelljen két 
bérletet venni. Biztos vagyok abban, hogy 
Miskolccal megoldjuk a feladatot. Ez sok 
helyi embert érint, hiszen nem minden-
ki jár autóval. Ha már közlekedésről be-
szélünk: itt van a kerékpárutak kérdése. 
Hosszú-hosszú munka nyomán most ju-
tottunk el odáig, hogy kész terveink van-
nak, és a napokban már az alapkőletétel 
is megtörtént. Haladunk a korral, hiszen 
már elektromos töltőállomásunk is lesz. 
A vállalkozói ház felépülésével pedig 
méltó helyet kapnak a helyi vállalkozások 
ahhoz, hogy gazdaságfejlesztésben segít-
sék a városunkat. Sokszor kaptam kérdést 
a játszóterek, zöldterületek ügyében. Eb-
ben is sikerült előre léptünk hiszen épül a 
felnőtt kondipálya és a modern gyermek-
játszótér az Árvízi emlékmű mellett. 

 Nem szóltunk még a közrendről és 
közbiztonságról, pedig minden jelölt 
programjában szerepel ez a téma.

„Természetes, hogy egy kampányban 
mindenki számára hálás témának tűnik 

ez a kérdés. Nyilván-
való, hogy minden 
ember számára fontos 
kérdés ez, egy kam-
pányban mindig nép-
szerű dolog a közbiz-
tonság javítását ígér-
ni. Én is felháboro-
dok, amikor megbot-
ránkoztató dolgokról 
értesülök, ugyanak-
kor megnyugtat, hogy 
városunkban kiemel-
kedő bűncselekmé-
nyek nem történnek, 
az erre vonatkozó 
statisztikák is ked-
vezőek. Van egy jól 
működő polgárőrsé-
günk, akik megfelelő 

technikai felszereltséggel rendelkeznek a 
szakmai múltjuk mellett, és természete-
sen a rendőrség is jól végzi a munkáját. 

Persze ezen a területen is szeretnénk elő-
re lépni. Mivel a konkrét lépésekben, és 
nem a súlytalan ígéretekben hiszek, új-
bóli megválasztásom után a városi rend-
őrség felállítása első feladataim közt fog 
szerepelni.”

 Újbóli megválasztást említett! Van-
nak, akik a korát bírálják. Mit szól eh-
hez?

„Nevetek ezen. Aki ismer, az tudja, 
hogy milyen vagyok. Az eltelt években 
egy gazdaságilag és fi zikailag is meg-
rendült várost sikerült talpra állítani. 
Az emlékezetes 2010-es árvíz után 
volt bőven tennivaló. Véleményem 
szerint egy város fejlődésénél elen-
gedhetetlen a folyamatosság, folyto-
nosság. Végig szándékozom vinni ter-
veimet, a feladataimat. Tudom, hogy 
a felsőzsolcaiak bíznak bennem, és 
amikor az urnákhoz járulnak akkor 
felelősen döntenek. Úgy látom, hogy 
az az út, amin a fejlesztések területén 
elindultunk, vezetésemmel egy igazi 
élhető város kialakításához vezet. Eh-
hez várom a városlakók, civilszerveze-
tek, egyházak közintézmények tovább 
támogatását.

 Beszélgetésünk közben többször utaltam a konkrét elképzelésekre, nos az aláb-
bi – már konkrétumokat tartalmazó-programot tűztem ki amennyiben bizalmat 
szavaznak nekem:

1. A település gazdasági stabilitásának további fenntartása, erősítése
2. Még több Uniós pályázat elnyerése
3.  Vállalkozások betelepítésének támogatása az Ipari Parkba – ezzel új munkahelyek 

megteremtése. Ebben továbbra is számítok a Kormány támogatására
4.  A kiváló kapcsolat fenntartása Miskolccal, a megyei hivatalokkal, a kórházakkal, 

a minisztériumokkal
5. A helyi vállalkozók segítése 
6. Sportolási lehetőségek támogatása (gyerekek és felnőttek tömegsportja)
7.  Önként vállalt egészségügyi szolgáltatás (fi zikoterápiás részleg) további fi nanszí-

rozása
8.  Idősgondozás megerősítése, bentlakásos idősotthon megépítése, pályázati forrá-

sok igénybevételével
9. Történelmi egyházak további támogatása

10. Tanulók ösztöndíj lehetőségeinek kidolgozása, illetve továbbfejlesztése
11. A megkezdett pályázatok befejezése
12.  A köztisztaság, a közrend növelése (közbiztonságtechnikai fejlesztés, önkormány-

zati rendőrség)
13. Civil szervezetek támogatása és a velük való együttműködés erősítése
14. Ifj úsági klub fenntartása, további fejlesztése (gördeszkapálya építése)
15. A 7-es busz megtartása, Felsőzsolcára is érvényes kombinált bérlet bevezetése 
16. Az Egészségház fűtés-hűtés rendszerének felújítása
17.  Az iskola, a központi konyha, a Könyvár és az Önkormányzati épületek energetikai 

felújítása
18. Kamerarendszer bővítése
19. Gyalogos rendőrt az utcákra (Önkormányzati Rendőrség létrehozása
20. A játszóterek befejezése után zöld parkok kialakítása
21.  Helyi adók további csökkentése, iparűzési adót egyetlen településnek sem adunk át!

Felsőzsolca jövője:
ERŐSÖDŐ VÁROSI JELLEG…
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SZARKA TAMÁS
független

polgármesterjelölt

Szarka Tamás független polgár-
mester-jelölt Felsőzsolca - közösen 
lendületbe hozzuk!

Tisztelt Választópolgár!
2019. október 13-án új vezetőket 

választunk városunk élére. Felső-
zsolcai polgárként, lokálpatrióta-

ként, férjként és nem utolsó sorban közigazgatásban vezetőként 
dolgozó szakemberként szeretnék tenni városunkért! 

Azért indulok polgármester-jelöltként, hogy Felsőzsolcán: • a 
gyorsabb fejlődés érdekében megragadjuk a lehetőségeket • a  köz-
biztonság javításával, a lakosok biztonságérzetét erősítsük • a kör-
nyezetet tegyük élhetőbbé • legyen vonzó településünk a fi atal ott-
hont alapítók számára kedvező feltételekkel, elérhető szolgáltatások-
kal • támogassuk az idősebbeket, bővítsük a szociális szolgáltatások 
körét • kapjon nagyobb fi gyelmet a lakosság egészségi állapotának 
javítása • a helyi vállalkozások, gazdaságilag stabilak legyenek; 

Számítok arra, hogy Ön is, mint számos felsőzsolcai polgár, 
elmondja elképzeléseimről véleményét, hogy közösen tudjunk 
gondolkodni, és tenni is Felsőzsolcáért! Keressen bizalommal te-
lefonon a +36 20 3882786 számon, vagy e-mailben a szarkatamas.
felsozsolca@gmail.com címen, valamint kövessen a Facebook-on a 
www.facebook.com/szarkatamas.fzsolca linken. 

Kérem, támogasson szavazatával! 

DR. TÓTH LAJOS 
JÓZSEF

FIDESZ-KDNP
polgármesterjelölt
a civil szervezetek

támogatásával

Tisztelt Felsőzsolcaiak! 
Kedves Barátaim!

Felsőzsolca napjainkra – a 
tudatos munkának hála – 
visszanyerte azt az értékét, 
melyet mindig képviselt. Városunk ma már Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye egyik legjobban fejlődő települése lett.

Kiváló kapcsolatot ápolunk a Megyével, a hatóságokkal, a 
minisztériumokkal, a kórházakkal és a szolgáltatókkal, hiszen 
a napi munkánk összeköt bennünket. 2010-ben a gazdasági-
lag is romokban heverő várost sikerült élhető településsé fej-
leszteni. 

A városnak nem ígéretekre, hanem munkára van szüksége 
ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni. A terveket elképzelése-
ket legjobban a folytonosság, a folyamatosság garantálja ezért 
kérem, hogy továbbra is adjanak lehetőséget arra, hogy bizo-
nyítsak. 

Október 13-án tiszteljenek meg szavazatukkal!

Köszönettel
Dr. Tóth Lajos József

GAÁL IMRE
független

polgármesterjelölt

Gaál Imre, 55 éves, mű-
szaki végzettségű független 
polgármester jelölt vagyok. 
Mint a választási mottóm 
is üzeni, egymással össze-
fogva sokkal többet tudunk 
megvalósítani, mint nél-
küle. Ehhez nyitott szívvel 
ajánlom külföldön és hazai 
környezetben megszerzett 

széleskörű vezetői tapasztalataimat, nyelvtudásomat, kapcso-
latrendszeremet, amit megválasztásom esetén természetesen 
Felsőzsolca szolgálatába kívánok állítani. Hiszem azt, hogy 
egy közösség erejét a benne rejlő egyéni képességek összessége 
adja, kihasználva az egyének változatos tudását és látásmódját. 
Ami jó azt természetesen tovább tökéletesítve meg kívánom 
tartani. Az elmúlt közel 5 évben, mint a GAMESZ Igazgatója, 
Felsőzsolcáért végzett munkám során rengeteg tapasztalatra 
tettem szert, megismertem számtalan emberi sorsot és élet-
helyzetet. Büszke vagyok a kollégáimmal elért eddigi eredmé-
nyeinkre, amelyeket meglehetősen nehéz körülmények között 
kellett megvalósítanunk. Rengeteg a tennivaló a jövőt illetően 
is, ehhez kérem az Önök megtisztelő bizalmát és szavazatát.

Önkormányzati választás 2019. október 13.
BORDÁS LÁSZLÓ

független
polgármesterjelölt

Mint tősgyökeres felső-
zsolcai lakos úgy érzem, 
hogy a város fejlődéséért 
tudnék még cselekedni. 
Természetesen csak akkor 
hogyha ehhez a megfelelő 
lakossági támogatást, segít-
séget is megkapom. Amikor 
valaki polgármester-jelölt-
nek elindul akkor igyekszik 
összeszedni azokat a témákat, amelyekben előre szeretne lép-
ni. Kicsit nehéz új eget rengető feladatokat kitűzni, hiszen az 
elmúlt években már jelentős fejlődésen ment keresztül a vá-
ros. Tudom, hogy akkor lesz igazából város a városunk, ha az 
eddigi úton tovább haladva az eltervezett fejlesztéseket foly-
tatjuk, illetve sikeresen befejezzük. 

Igyekszem elkerülni bármilyen konkrét ígéretet, hiszen aki 
itt él, az naponta szembesül a változásokkal és azzal is, hogy mi 
az, amit még meg kellene oldanunk. 

Kérem, hogy október 13-án szavazzon bizalmat nekem, 
amelyet előre is megköszönök.

Tisztelettel
Bordás László
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AGÓCS FERENC
független képviselőjelölt

Tisztelt Felsőzsolcai Választópolgárok!
Agócs Ferenc vagyok független képviselőjelöltként indulok. 1951-ben születtem, iskolák elvégzése után 1973-ban Borsod 
Megyei Rendőr- főkapitányság Közlekedési Osztályára szereltem fel, kérésemre 1987-ben Felsőzsolca Körzeti Megbízott cso-
porthoz kerültem majd Rendőrőrs lett és 2004-ben 31 év rendőri szolgálat letöltése után nyugállományba vonultam. 
1993-ban építkeztünk Felsőzsolcán, ahol jelenleg is lakunk. 1999-től a helyi Polgárőr Egyesület tagja vagyok, ahol 2004-től 
vezetőségi tag, majd 2011-től az Egyesület Elnöke. Tagja lettem a Péntek 17. Sportbarát körnek, az Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesületnek, a Nyugdíjas Klubnak és 2 éve a Felsőzsolcai Népdalkörnek is.
Célkitűzéseim: >Volt hívatásomnál fogva a közrend, közbiztonság, bűn-megelőzés érdekében Városőrség és a Közterület 
felügyelő létrehozása hivatalosan, a Polgárőrséggel közös szolgálat ellátása, hogy lakosság minden napjait nyugodt, békés 
egymás mellet élés jellemezze. > Civil szervezetek működését támogatni, hiszen ők öregbítik Felsőzsolca hagyományait.

CSÁKI ISTVÁN
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Tisztelt Felsőzsolcai Választók!
Egy szűk korlátok közé szorított bemutatkozás nem alkalmas arra, hogy a nagy nyilvánosság megismerje a bemutatkozó 
gondolatvilágát, gondolkodását, távlati elképzelését, hogy eldönthető legyen ki az a képviselő jelölt aki alkalmas lehet egy 
közösség képviseletére.
Olyan alkalomkor, mint a választás, vagy az udvarlás az ember általában nagyot szeret kinyilatkozni, ígérni hogy az hatásos 
legyen. Én ezt kerülni szeretném, ezért azt vállalom, hogy mindenben a város érdekét szolgáló jó gondolatot támogatok, 
élettapasztalatom szerinti jót képviselek, kerülöm az éles bozótharcot, bármely embertársam meggyalázását. Keresztény 
szellemiségben a lehetőségek ismeretében szeretném döntéseimet meghozni.
Akik ismernek, értik vagy hasonlóan gondolkoznak azok támogatását várom és voksaikat megköszönöm.
Egyedül a FIDESZ-KDNP gazdasági és társadalom politikája az amely hosszútávon biztosítja az ország és Felsőzsolca 
fejlődését, a lakosság életkörülményeinek javulását. Erre adja szavazatát!

CSEHOVICS ALEX
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Csehovics Alex vagyok, 30 éves agrármérnök, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. A városvezetésben már meglévő tapasz-
talatokat szeretném tovább segíteni fi atalos, lendületes munkával, hogy Felsőzsolca egy még családbarátabb (játszóterek, 
közösségi terek kialakításával), biztonságosabb, élhetőbb és szerethetőbb város legyen. Egy olyan várossá váljon, mely az 
adottságait megfelelően hasznosítja, az itt megvalósuló beruházások, fejlesztések a lakosság legnagyobb megelégedett-
ségét eredményezze. Bízzon bennem! Számítok Önre!

CSURILLA ELEMÉR
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Születésem óta Felsőzsolcán élek, itt is alapítottam családot. Vállalkozóként dolgozom több mint 35 éve így mindenki 
ismer.
Szeretem a szülővárosomat, hiszen itt nőttem fel,minden ide köt.
Polgártársaim segítségével Felsőzsolca fejlődését szeretném elősegíteni!
Hálásan köszönöm a szavazatokat!

Önkormányzati választás 2019. október 13.
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DARAGÓ ISTVÁN
független képviselőjelölt

DARAGÓ ISTVÁN vagyok, képviselő jelöltként indulok a felsőzsolcai önkormányzati választáson.
1957.07.16.-án Miskolcon születtem. Párommal, Kocsis Klárával, aki 50 éve Felsőzsolcai lakos, közel 20 éve élek együtt 
Felsőzsolcán.
Iskolai tanulmányaimat Rendőrtiszti Főiskolán, valamint az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán végeztem. Ezt kö-
vetően rendőrtisztként dolgoztam. Az utóbbi években már a volt Rendészeti Szakközépiskolai tanárként. Jelenleg nyug-
díjas vagyok. A  Polgárőrség szolgálatvezetőjeként és a felügyelő bizottság elnökeként tevékenykedem.
Kérem, hogy 2019. október 13-án támogasson szavazatával!

HOGYA ZSOLT
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Hogya Zsolt vagyok, 53 éves, nős, két leánygyermek apja. Harminc éve kötöztem Felsőzsolcára, azóta itt tanítok, je-
lenleg a Szent István Katolikus Iskolában. Aktív tagja vagyok a Római Katolikus egyházközösségnek, ahol az Egyházi 
Képviselő-testületbe is beválasztottak. Idekerülésem óta hangosítottam településünk rendezvényeit, szerkesztettem a 
Zsolca-TV képújságát, adásait, videó-felvételekkel dokumentáltam ünnepségeinket, fontos eseményeinket. Magyar va-
gyok, keresztény, és lokálpatrióta. 2014-ben Önkormányzati képviselőnek választottak. Lakossági megkeresésekre utá-
najártam kényes kérdéseknek, nézeteltéréseknek. Döntéshozataloknál mindig szem előtt tartottam elveimet: Kiállok a 
környezettudatos magatartás mellett, az energiatakarékos megoldások keresésével hozzájárulok a fenntarthatósághoz, 
törekszem a gazdaságosságra, fontosnak tartom a korszerű technikák alkalmazását, igyekszek lépést tartani a fejlődéssel. 
Ezen elvek mentén kívánom folytatni képviselői munkámat.
Ha értékrendszerem megegyezik az Önével, kérem, támogasson szavazatával a választáson. 

KASSAI ATTILA
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Kassai Attila vagyok 46 éves. Születésem óta Felsőzsolcán élek.
Közgazdasági Szakközépiskolában pénzügyi szakon végeztem, majd fogtechnikai és mezőgazdasági technikusi vég-
zettséget szereztem. Mezőgazdasági vállalkozóként dolgozom és családi gazdaságunkat segítem. Nős vagyok és két 
gimnazista gyermek édesapja. Mint gazdálkodó benne élek a természetben, tőle függ életünk. Mentalitásom, hogy az 
öreg és rászoruló embereken segítsek. Fontosnak tartom a folyamatosság és kiszámíthatóság fenntartását, a korábbi 
eredmények megbecsülését és újabb célkitűzéseket. Szerzett tapasztalatommal szeretném segíteni a város vezetését a 
fejlesztések és újítások további bővítésével, hogy élhető, szép és biztonságos környezetben élhessünk gyermekeinkkel, 
majd unokáinkkal együtt.

KUCSKÁR TIBOR
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

A FIDESZ és a Kereszténydemokrata Néppárt Önkormányzati Képviselőjelöltje Gépészmérnök, mezőgazdasági vállal-
kozó. A Fidesz helyi elnöke, a Görögkat. Egyházközség világi alelnöke, a Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alap-
szervezetének alapító tagja, Települési Agrár Bizottsági elnök. Feladatomnak tekintem a felelősségteljes közreműködést 
a közéletben. Tapasztalataimmal és lehetőségeimmel rendszeresen támogatom a helyi civilszervezetek, nemzetiségi kö-
zösségek és a történelmi egyházak munkáját, rendezvényeit és a hozzám fordulókat. Gyakorlott vagyok a képviselőktől 
elvárt feladatokban, ismerem Felsőzsolca gazdasági lehetőségeit, jó kapcsolatot tartok fenn az önkormányzati munkához 
szükséges gazdasági és civil szereplőkkel, munkám alapja a szakmai tudás és tisztesség.

Önkormányzati választás 2019. október 13.
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LÁSZKA BÉLÁNÉ
független képviselőjelölt

Tisztelt Felsőzsolcai Választópolgárok! 
Egy Családszövetség és Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszer-vezetének elnöke vagyok, amelyek a csa-
ládok érdekeit képviselik és programokat szervez. Pl. Sütőtökfesztivál stb. Számomra a képviselői munka egy jóval 
szélesebb körű érdekképviseletet jelentene. Céljaim: • szabadidőpark megvalósítása játszóházzal, családi játszótérrel, 
szökőkutas parkkal, kutyus-játszótérrel • klímaváltozás jegyében „Liget a Tiszteletért” • szeretném elérhetővé tenni 
önkormányzatunknak a Mályi-tó közelében található üdülőjét a felsőzsolcai családok és fi atalok számára hétvégékre, 
illetve nyári táboroztatásra • idősek otthonának tervezetét nagyon támogatnám • közbiztonság fejlesztése • javaslatot 
tennék utcanév elnevezésére, Nádi Gyuláról • fontosnak tartom a kiszámíthatóságot és a fejlesztést, ami a város érde-
két szolgálja. Ha fi gyelemmel kísérték eddigi munkásságomat, bízok benne, hogy szavazatukkal támogatnak, melyet 
megköszönök. 

MACSUGA ROLAND
független képviselőjelölt

Tősgyökeres felsőzsolcai vagyok, családommal jelenleg is itt élek. Iskoláim elvégzése után, 2001-től a helyi Pokol Csár-
dában dolgozom.
Napi kapcsolatban vagyok a lakossággal, a választópolgárokkal, az önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel, 
ismerem örömeiket, problémáikat, a városvezetéssel kapcsolatos elvárásaikat.
Helyi önkormányzati képviselőként segíteni kívánom a hozzám fordulókat gondjaik megoldásában, elképzeléseik 
megvalósításában, szívesen tevékenykednék az élhető kisváros még komfortosabbá tételén, a város gazdasági stabilitá-
sának megőrzésén, a közbiztonság erősítésén.
Kérem, hogy október 13-án tiszteljenek meg bizalmukkal és a szavazólapon a 8. sorszámra történő voksukkal.

MAG ZSOLT
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgár!
Mag Zsolt Sándor vagyok, 53 éves. 30 éve nősültem, feleségem és szülei tősgyökeres felsőzsolcaiak. 1989-től én is itt 
élek. Gyermekünk már felnőtt, és kirepült a családi fészekből.
Az eltelt 30 év alatt alkalmam nyílt megismerni a felsőzsolcai lakosokat, problémáikat.   
3 éve dolgozom a felsőzsolcai Gamesznál. Munkám során is igyekszem segíteni a lakosoknak, keresem a jó megoldásokat.
Szeretném megköszönni az ajánlásokat, melyekkel elindulhatok a 2019. október 13-i önkormányzati választáson kép-
viselőként. Szeretnék közreműködni a város fejlődése, előbbre jutása érdekében.

•  Támogatok minden olyan elképzelést, ötletet, mely városunk fejlődését szolgálja.
•  Fontosnak tartom a város tisztaságának biztosítását. Környezettudatos gondolkodás elmélyítését minden lakosnál.
Tisztelt felsőzsolcai választópolgárok! Kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák a képviselő- testületbe kerülésemet.

PÁSZTOR ERIK
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Pásztor Erik vagyok, 2001 óta élek a családommal Felsőzsolcán.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában dolgozom testnevelés-biológia szakos tanárként, és az intézmény 
igazgató helyetteseként. 
2014-től Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja vagyok, ahol az elmúlt öt évben lelkiisme-
retes munkát végeztem, és a tapasztalataimra támaszkodva szeretném az elkezdett munkát a következő ciklusban is 
folytatni.
Az oktatás, sport és a kultúra azok a területek, amelyeket kiemelkedő módon szeretnék képviselni a jövőben. 
A célom az, hogy a lakosság számára Felsőzsolcát élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük közös erővel. 
Kérem, hogy ajánlásával támogassa önkormányzati képviselő indulásomat.

Önkormányzati választás 2019. október 13.
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DR. PÁSZTOR TÜNDE
független képviselőjelölt

Dr. Pásztor Tünde vagyok (43 éves), független képviselőjelölt. Több, mint 15 éve élek Felsőzsolcán, férjemmel és két 
gyermekünkkel, egyéni ügyvédként dolgozom Miskolcon. Két hónapja Felsőzsolca Város Képviselő-testületének is 
tagja lettem, képviselőként. Ez a rövid idő ráébresztett arra, hogy – korábbi terveimmel ellentétben – vállaljam az újabb 
megmérettetést. Képviselői céljaim elsődlegesen a környezetvédelmi szempontok erősítése a városban, az egészséges 
környezethez való jogunk érvényesítése, egy a helyi élővilágot és mellette a helyi város-történetet bemutató tanösvény 
létrehozása, a Sajó és Bódva-part sportcélú hasznosítása – futópályával, felnőtt sporteszközök elhelyezése, rendszeres 
képviselői fogadóóra megtartása, ezzel a lakosság hatékonyabb bevonása az őket érintő helyi ügyek megoldásába. Rész-
letes programomat szórólapomból ismerhetik meg. 

RIMÁN JÁNOS
független képviselőjelölt

Rimán János vagyok, 51 éves növényvédelmi szaküzemmérnök.
Növényvédelmi szaktanácsadóként dolgozom a Borsod Agroker Zrt-nél. Feleségemmel és leány gyermekünkkel 20 éve 
élünk Felsőzsolcán. 
A helyi közéletben 10 éve tevékenykedem, 2012 novemberétől pedig önkormányzati képviselőként dolgozom városunkért. 
Képviselőként eddig is a következő irányelvek vezettek:
• a közösségi együttélés normáinak betartása és betartatása, • az ifj úság kiemelt támogatásának előtérbe helyezése, • a 
környezet védelmének kiemelt kezelése, • a közmunka program értékteremtő munkává alakítása, • városunk biztonságo-
sabbá és élhetőbbé tétele (pl: polgárőrség megerősítése), • elsősorban a helyi lakosok, vállalkozások preferálása.
Az elmúlt hét év alatt kiismertem az önkormányzat belső mechanizmusát, esetleges működési hibáit, így immár ezzel a 
tapasztalattal megerősödve, a most következő öt évben is készen állok a képviselői feladatok ellátására.
Elérhetőségeim: +36209624695, rimanj09@gmail.com, www.facebook.com/riman.janos

ROHÁLYNÉ DELI MÁRIA
független képviselőjelölt

Rohályné Deli Mária vagyok.
Születésem óta Felsőzsolcán élek, itt töltöttem az óvodai és az általános iskolai éveimet, majd a Szemere Bertalan Szak-
középiskolában végeztem 1969-ben mint fodrász. Azóta vállalkozóként dolgozom fodrászként és személyszállítással 
bővítve vállalkozásomat. A szakmám által sok emberrel kerültem kapcsolatba és megismertem a helyzetüket. Tíz éve a 
Felsőzsolcai Nyugdíjas klub elnökeként és a Felsőzsolcáért Egyesület elnökségi tagjaként tevékenykedem. Részt veszek 
a városi programok szervezésében. Közmondás szerint aki a virágot szereti rossz ember nem lehet. Én szeretném elér-
ni, hogy a város újra szép tiszta és virágos legyen. Továbbra is segíteném az Önkormányzat munkáját a lakosság igényei 
problémáit lehetőségeimhez mérten képviselni. 

Október 13-án a szavazólapon a 2. helyen fogok szerepelni és kérem az Önök támogatását. Ezúttal szeretném megköszönni az ajánló aláírásokat!

DR. SÁJER JÓZSEF
FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

1987-ben költöztünk családommal Felsőzsolcára. Feleségem helyben tanított, én vállalat vezető voltam az alsózsolcai 
betonelemgyárban. Jelenleg már nyugdíjasok vagyunk.
1990 óta veszek részt külső szakértőként az önkormányzat munkájában, szakterületem a gazdasági, pénzügyi igazgatás.
Végzettségeimet (közgazdász és jogász), vezetői tapasztalatomat, önkormányzati ismereteimet és élet tapasztalataimat kí-
vánom Felsőzsolca fejlesztésére használni, amennyiben a tisztelt választó polgárok bizalmat szavaznak nekem.

Önkormányzati választás 2019. október 13.
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SZÉCHENYI SÁNDORNÉ
független képviselőjelölt

A képviselő híd a közösség és a szakemberek között. Közelebb viszi a választópolgárt az Önkormányzathoz. Partner, 
aki meghallgatja a polgár üzenetét, problémáját, javaslatát és eljuttatja azt az önkormányzati ülésbe. Megtalálja a han-
got, szót ért és megoldást keres. Több cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő. Dolgoztam a gazdasági, az 
oktatási és a legutóbbi ciklusban a szociális bizottságban. Igyekeztem megfelelni az általam felállított mércének és a 
választópolgárok elvárásainak. Életem jelentős részét Felsőzsolcán töltöttem kémiát, biológiát, technikát és életvitelt ta-
nítottam az általános iskolákban. Itt alapítottam családot és életem is itt teljesedett ki. A munka folytatásához még erőt 
és elhivatottságot érzek magamban. Ehhez kérem támogatásukat. A választói listán a 15-ös a sorszámom. Köszönettel 
veszem megtisztelő bizalmát.

VANTAL GYULA
független képviselőjelölt

Vantal Gyula vagyok. 1997 óta állok kapcsolatban Felsőzsolcával. 
2005 óta munkahelyem is ide köt kisebb megszakítással a GAMESZ vezetői állását töltöm be. 
Több mint 40 éves Közigazgatási gyakorlattal rendelkezek, munkám során különböző vezetői posztokat töl-
töttem be. 
Közigazgatási valamint Terület- és Településfejlesztési felsőfokú végzettséggel rendelkezek. 
Közel 30 éve hatósági és városüzemeltetési feladatokat láttam el. 
Kellő helyismeretem van. Felsőzsolca lakosságának többségét személyesen ismerem, igényeikkel, elvárásaikkal együtt. 

Megválasztásom esetén szándékom, hogy a Felsőzsolcai állampolgárok komfortérzete és boldogsága valóra váljon, valamint a település dinamiku-
san fejlődjön.

Önkormányzati választás 2019. október 13.

TÓTHNÉ RIMASZÉCSI ZSUZSANNA
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Tóthné Rimaszécsi Zsuzsannának hívnak. 1969-ben születtem Miskolcon. Gyermekkorom óta és jelenleg is, családom-
mal együtt Felsőzsolcán élek. Közel 30 éve pedagógusként dolgozom, tanítom és nevelem a felnövekvő nemzedéket. 
Ez idő alatt számos barátságot, kapcsolatot alakítottam ki. Ismerem a várost, az emberek többségét és a mindennapos 
problémákat. Az így szerzett tapasztalatokat tudnám és szeretném kamatoztatni Önkormányzati Képviselőként. Jövő-
ben célomnak tartom, mint képviselő, hogy a városban megteremtett értékeket megőrizzük, továbbfejlesszük és újítá-
sokat hozzunk létre. Ennek érdekében jó együttműködést szeretnék kialakítani képviselőtársaimmal, külsős munka-
társaimmal és a város lakosaival, hiszen csak így lehet eredményes munkát végezni. Alakítsuk együtt városunk jövőjét!  
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, támogatásukkal!

Önkormányzati választás
2019. október 13.

Felsőzsolca
www.valasztas.hu
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Közélet 2019 augusztus Zsolcai Hírmondó

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának 
időpontja: 2019. október 13.

A helyi önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 

évi L. törvény alapján a települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak szá-
mát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 
évében, a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken az egész település egy választókerü-
letet alkot, és itt úgynevezett egyéni listán osztják ki a mandátumokat. A választó-
polgárnak annyi szavazata van, ahány tagú a képviselő-testület; a képviselők száma 
10 ezer lakosig nyolc.

A polgármester választása
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvénye-

sen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta.

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről
A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében augusztus 23-áig küldi 

meg a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést a választópolgároknak, az 
augusztus 7-i névjegyzéki állapotnak megfelelően. Az értesítőket a Magyar Posta 
kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához – a jegyzőhöz – fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Azokat a választó-
polgárokat, akik 2019. augusztus 7-ét követően kerülnek a település szavazóköri 
névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő megküldésével értesíti. Az értesítő 
tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen 
képviselő- és polgármester-jelöltet.

Ajánlás, ajánlásszámok
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben vá-

lasztójoggal rendelkezik.
A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egy-

szer. A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási 
irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.

A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek az 
ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást 
adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja ne-
vét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A jelöltek augusztus 24-étől szeptember 9-éig gyűjthetik az ajánlásokat és je-
lenthetik be a választási bizottságoknál.

A jelöltséghez szükséges ajánlások számát augusztus 8-án állapította meg a he-
lyi választási iroda vezetője, az augusztus 7-én a központi névjegyzékben szereplők 
száma alapján.

Polgármester-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 szá-
zaléka (160 fő) jelöltnek ajánlott, képviselő-jelöltté váláshoz pedig a választópolgá-
rok legalább 1 százalékának (54 fő) érvényes ajánlása szükséges.

A képviselő-jelöltek és a polgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják 
le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek 
miatt a választási bizottságok bírságot szabnak ki, ennek összege ívenként ezer fo-
rint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejár-
ta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgár lakóhelyén vagy érvényes tartózkodási helyén szavazhat. Átje-

lentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-áig 
létesítette a tartózkodási helyét és az október 13. napján is érvényes. Az átjelentke-
zésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi 
választási irodához. Erre vonatkozó kérelmét benyújthatja online és papír alapon.

Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fo-

gyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár
•  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 

október 9-én 16 óráig,
•  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 

11-én 16 óráig,
•  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 

úton 2019. október 13-án 12 óráig,
•  az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy megha-

talmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, 
legkésőbb 12 óráig kérhet mozgóurnát.

Választási kampány
A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart. A szavazás 

napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

Szavazás
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán vá-

lasztójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező 
nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a 
menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú szemé-
lyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem pasz-
szív választójoggal) az,

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
•  akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szüksé-

ges belátási képessége
–  pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt 

tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
–  pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mérték-

ben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alap-
ján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakor-
lásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye 
szerinti település szavazóköri névjegyzékére. Az a választópolgár, aki a választás ki-
tűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a 
szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavaz-
hat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben 
változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye 
szerinti névjegyzékben szerepel. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre 
kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.)

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai
A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek szeptem-

ber 1-jén 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) 
javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb október 4-én 16 óráig le-
het bejelenteni.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai 
úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formá-
ban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
vezetője:  Kovács Zsuzsanna jegyző
címe:  3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
telefonszáma:  46/613-005
e-mail címe:  info@felsozsolcaph.hu

A választással kapcsolatos további információ a www.valasztas.hu honlapon ér-
hető el.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző,

a Felsőzsolcai Helyi Választási Iroda
vezetője

TÁJÉKOZTATÓ

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ
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Felsőzsolca Város által a 2014-2019. ciklusban elnyert pályázatok 
2014. évben benyújtott pályázatok 

Fotovoltaikus, 
napelemes rendszerek 
telepítése  

Sportcsarnok és Rendezvények Háza, 
Bárczay-kastély és a Park utcai Óvoda  

49.168.050.- Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

2016. évben benyújtott pályázatok 

Kerékpárút 
hálózatának 
fejlesztése Miskolc, 
Onga, valamint 
Alsózsolca irányába 

Kerékpárút építése 288.391.193.- Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Települési 
környezetvédelmi 
infrastrukturális 
fejlesztések, 
csapadékvíz elvezetés 

Belvízelvezetési rendszerek kiépítése 
a mélyebben fekvő településrészeken, 
tározó létesítése 

299.498.001.-Ft 
 

A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van.  

Családgondozó 
Központ fejlesztése 
Felsőzsolcán 

Épület energetikai felújítása 50.365.310.-Ft 
 

A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van.  

Zöld város kialakítása 
Felsőzsolcán 

Kialakításra kerül parkoló, elektromos 
töltőállomás, felnőtt és gyermek 
játszótér, térfigyelő kamera-rendszer 
és Vállalkozás segítő központ. 

277.000.000.-Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Önkormányzati 
épületeinek 
energetikai 
korszerűsítése  

Konyha, GAMESZ, Műhely, 
Könyvtár épületek energetikai 
felújítása. 

130.000.000.-Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Emléktáblák 
kihelyezésének 
támogatása 

Kegyeleti Parkban található Gulág 
emlékmű és környezetének felújítása 

2.500.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 
 

Testvértelepülési 
programok és 
együttműködések 

Magyarkanizsa testvértelepülésünkkel 
közös kulturális programok 
megszervezése. 

500.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

„Büszkeségpont” 
1956-os 
Emlékbizottság 

Kegyeleti Parkban található 1956-os 
emléktábla és környezetének felújítása 

1.000.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

Roma kulturális 
események 
megvalósítása 

Roma kulturális események 
megvalósításának, kulturális 
tartalmak és termékek elérhetővé 
tételének támogatása. 

500.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 
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Felsőzsolca Város 
Önkormányzata ASP 
központhoz való 
csatlakozása 

ASP központhoz való csatlakozás, 
informatikai eszközök beszerzése. 

6.986.141.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

2017. évben benyújtott pályázatok 

„Határon innen, 
határon túl”-
Felsőzsolcai Városnap 
a testvértelepülési 
együttműködés 
jegyében 

A 20. Jubileumi Városnapot 
testvértelepüléseinkkel együtt 
ünnepeltük 
meg. 

700.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

„Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése térségi 
szemléletben a 
Miskolci járásban” –
konzorcium 
vezetőként 

A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok felzárkóztatása, 
foglalkoztathatóságának javítása, 
munkaerőpiaci helyzetük erősítése.  

499.962.070.-Ft 
(Felsőzsolca: 
190.904.525 Ft) 

A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Épületenergetikai 
pályázat - Kazinczy 
Ferenc Református 
Általános Iskola 

Iskola épületének energetikai 
felújítása.  

140.000.000.-Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

„Helyi identitás 
megerősítése a Sajó 
mentén” 

A társadalmi aktivitás növelése, a 
kulturális közösségfejlesztés. 

149.549.975.-Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes 
Nap 

Autómentes nap és versenyek 
szervezése. 

366.770.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 

A közösségi 
művelődési 
intézmény-és 
szervezetrendszer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztése 
Felsőzsolcán 

Regionális szerepű népi kézműves 
alkotóház kialakítása.  

Megpályázott 
összeg: 
120.000.000.- Ft 

A pályázat 
benyújtásra 
került döntés 
még nincs a 
pályázatról. 

A könyvtári 
intézményrendszer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztése 
Felsőzsolcán 

A könyvtári intézmény egész életen át 
tartó tanulást támogató feltételeinek 
fejlesztése. 

Megpályázott 
összeg: 
120.000.000.- Ft 

A pályázat 
benyújtásra 
került 
2017.04.13-án 
döntés még nincs 
a pályázatról. 

A múzeumi 
intézményrendszer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Oktatási és foglalkoztatás jellegű 
tevékenységhez kapcsolódó bútorok és 
eszközök beszerzése. 

Megpályázott 
összeg: 
59.995.000.-Ft 

A pályázat 
benyújtásra 
került 
2017.03.13-án 
döntés még nincs 
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A 2014-2019 közötti ciklusban megnyert pályázatokat táblázatban összesítettem, amelyben 
jól láthatóak azok a fejlesztések, amelyeket sikerült vagy a jövőben sikerül Felsőzsolcán 
megvalósítanunk.  

Elnyert pályázatok összege összesen: 1.588.405.245.-Ft, 

benyújtott, döntésre váró pályázatok összege: 322.917.499.-Ft 

 

Felsőzsolcán a pályázatról. 

2018. évben benyújtott pályázatok 

Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes 
Nap 

Autómentes nap és versenyek 
szervezése. 

575.280.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
megtörtént. 
 

„Együtt egymásért 
határok nélkül” 

Olyan közös eseménysorozat 
megteremtése. 

400.000.-Ft A pályázat 
lezárult, 
elszámolása 
folyamatban. 

2019. évben benyújtott pályázatok 

Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes 
Nap 

Autómentes nap és versenyek 
szervezése. 

807.500.-Ft A pályázat a 
megvalósítási 
szakaszban van. 

Felsőzsolca Város 
Önkormányzat 
belterületén utcák 
burkolatának 
felújítása. 

Felsőzsolca 3 belterületi útfejlesztése 
valósul meg a pályázatból. 

Megpályázott 
összeg: 
21.972.499.-Ft 
(önerő: 7.690.375.-
Ft) 

A pályázat 
benyújtásra 
került, döntés 
2019. szeptember 
20-án várható a 
Minisztérium 
részéről. 

www.felsozsolca.hu
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HIRDESSEN
 a Zsolcai Hírmondóban

és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!

Együttes, több heti 
megrendelés esetén

jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:
info@zsolcatv.hu

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
 tisztelettel hívom a lakosságot

2019. október 4-én (pénteken) 12:30 órakor
 a Bárczay-kastély földszinti kiállítótermébe,

ahol az ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK.
Közreműködnek:

a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai.
A Szent István úti kopjafánál koszorúzással tisztelgünk a hősök 

emléke előtt.

Dr. Tóth Lajos
polgármester

M E G H Í V Ó
 Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt és családját

2019. október 23-án (szerdán) 10 órakor

 a  Kegyeleti park ’56-os kopjafájánál

a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
tartandó megemlékezésre.

 A szikszói dombon álló Turul emlékműnél 12 órakor 
kezdődik Arnót, Felsőzsolca, Onga, Szikszó települések 

közös ünnepsége.

Köszöntőt mond:

Felsőzsolca Város polgármestere

A rendezvényre a Hősök teréről 11 órakor indul
a TURULFUTÁS résztvevőit

az arnóti bekötőútig szállító autóbusz, ami az ünnepség 
végeztével tér vissza.
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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 októberében jelenik meg.

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

ISSN 1587-7310

Mobilitási hétMobilitási hét
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