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A 2010-2014-es ciklus 
alatt szép eredményeket ér-
tünk el, és ezeket – kellő ta-
pasztalat birtokában, a Kor-
mányhivatal támogatását 
élvezve – tovább lehet és kell 
bővíteni.

Tisztelt Választópolgár!

Négy évvel ezelőtt ismert emberként kértem és kaptam bi-
zalmat a lakosságtól, és lehetőségem nyílt polgármesterként 
tenni a városért. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a 
választók akaratából a közösség javát szolgálhattam. 

Olyan négy év van mögöttünk, amire árnyékot vetett a gaz-
dasági válság, és amiben számtalan változást éltünk meg. Kez-
detben szembesültünk szinte kezelhetetlen anyagi és személyi 
gondokkal, a várost közel két milliárd forint adóssággal vettük 
át. Az első időszakban a romeltakarítással, az adósságrende-
zéssel és az árvíz utáni újjáépítéssel voltunk elfoglalva. Bizto-
sítani kellett az intézmények működését a munkahelyek meg-
tartása mellett. Mégis ez alatt az idő alatt a város megerősödött 
és megteremtettük az alapjait a jövő fejlődésének.

Alapvető célkitűzéseim voltak a hivatal és az intézmények 
folyamatos működésének biztosítása, a munkahelyek megtar-
tása, a városunk sorsát előrevivő programokkal hagyományok 
teremtése (Civil Bál, Nótaest, Szüreti Bál, adventi gyertyagyúj-
tás, fesztiválok).

2013 végére várakozáson felüli eredményeket értünk el. 
Kivezettük a várost az adósságspirálból, megszilárdítottuk 
az önkormányzat költségvetését. EU-s és állami pályázatokat 
nyertünk közel 700 millió forint értékben. Napjainkban a pá-
lyázatok megvalósításához értünk, építünk kerékpárutakat, 
játszótereket, közterületi kamerarendszert, napkollektorokat az 
intézmények tetejére és önkormányzati épületeket újítunk fel. 

Rengeteg segítőkész emberrel találkoztam a munkám so-
rán, akik önzetlenül vállaltak magukra olyan feladatokat, ame-
lyek a közösség javát szolgálták. 

Összességében szép eredményeket értünk el és ezeket kellő 
tapasztalat birtokában, a Kormányhivatal támogatását élvezve 
tovább kell bővíteni. Úgy érzem, elég energia és lelkesedés van 
bennem ahhoz, hogy tudásommal és megszerzett tapasztala-
tommal a megkezdett munkát folytassam és a következő öt 
évben is polgármesterként tegyek a városért. 

Vállalásaim a következő ciklusra:
–  Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megtartása, az 

intézmények működtetése mellett, a lakosság terheinek 
csökkentése (helyi adó csökkentése).

–  A munkahelyek megtartása és újak teremtése (a működő 
gyógytorna, masszázs, fi zikoterápia további biztosítása; a 

GAMESZ szolgáltató munkájának kiterjesztése). A köz-
munka hasznos lábainak megtartása (betonüzem, mező-
gazdasági rész) és vállalkozások betelepítése az Ipari Park-
ba a Kormányhivatal segítségével a felsőzsolcai lakosság 
számára. További EU-s és állami pályázatok elnyerése.

–  Közrend és közbiztonság biztosítása (a meglévő kame-
rarendszer további bővítése, polgárőrség megerősítése, 
gyalogos rendőrt az utcákra). Köztisztaság fenntartása, az 
ivóvíz- és szennyvízvezeték-rendszer rekonstrukciója, az 
egész településre kiterjedő csapadékvíz-elvezetési rend-
szer kidolgozása, a kiépítés szakaszos megvalósítása. A 
közvilágítás korszerűsítése, energiaracionalizálás a költ-
ségek csökkentése végett.

–  Termálkút fúrása és hasznosítása (hőforrás energiafel-
használása közületi és lakossági szinten, a rendszer végén 
medencével).

–  Közlekedés fejlesztése (kerékpárutak építése és fejlesztése 
a városon kívül és belül, a 7-es busz funkciójának meg-
tartása a bérletárak csökkentése mellett, önkormányzati 
utak szükséges felújítása). 

–  Kulturális élet felpezsdítése (fi atalok felkarolása, színjátszó 
csoportok, zenekarok támogatása, a népdalkincsek ápolá-
sa, terjesztése), hagyományok folytatása (nótaestek, adven-
ti gyertyagyújtás, Civil Bál, Szüreti Bál, fesztiválok), test-
vértelepülések kapcsolatrendszerének további mélyítése.

–  Az FVSC további támogatása, a műfüves pálya világítá-
sának megoldása, fedett közösségi tér kialakítása a sport-
telepen. 

–  Családgondozó Központ felújítása. Idősgondozás meg-
erősítése, a lehetőségekhez képest 150 fős bentlakásos 
idősotthon létesítése. A betegségmegelőző és egészség-
megőrző (prevenciós) pályázat második fordulójának 
megvalósítása.

–  Civil szervezetek, egyházak további támogatása, a refor-
mátus templom bővítése.

–  Az iskolák szükség szerinti segítése, a tanulóknak pályá-
zati lehetőségek kiírása (Bursa Hungarica).

–  A felsőzsolcai értelmiségiek szélesebb bevonása a város-
politikába, a civil szervezetek érdekképviseletének meg-
erősítése az önkormányzati döntéshozatalban.

–  További közösségi játszóterek építése, a gyermekek és a 
családok szabadidő-eltöltésének biztosítása érdekében, a 
Sajó környezetét alkalmassá tenni közösségi térnek.

Az elkezdett munka folytatásához, a fentiek megvalósításá-
hoz kérem a Tisztelt Választópolgárok felhatalmazását októ-
ber 12-én. Folytassuk együtt Felsőzsolcáért!

Tisztelettel: 
Dr. Tóth Lajos

Önkormányzati választások – 2014

DR. TÓTH LAJOS JÓZSEF független polgármesterjelölt,
a Fidesz-KDNP és a zsolcai civil szervezetek támogatásával



Tisztelt Választópolgár!

Engedje meg, hogy mint 
az Ön polgármester-jelöltje 
röviden ismertessem a vá-
lasztási programomat.

Úgy gondolom, hogy el-
jött a változás, változtatás 
ideje. Ennek a fi atal város-
nak, fi atal, agilis városve-
zetőre van szüksége, aki 
képes arra, hogy a gazdasá-

gi, kulturális életet fellendítse, összefogja, támogassa a civil 
szervezeteket. 

Megválasztásom esetén, elsődlegesen a gazdasági életet 
szeretném új alapokra helyezni. Természetesnek tartom, 
hogy a meglévő ipari park kihasználatlanságát haladéktala-
nul meg kell szüntetni, hiszen egy város bevétele szolgálta-
tásainak minősége és mennyisége a vállalkozások számának 
gyarapításával növekedhet. Itt kívánom megjegyezni, hogy 
a jelenlegi kormány az önkormányzatok adósságállományát 
átvállalta, így Felsőzsolcának nincs adóssága.

Felsőzsolcának minden képessége megvan ahhoz, hogy a 
vállalkozásoknak egy sokkal vállalkozás-barátabb, segítőbb 
önkormányzat biztosítsa a túlélésen túl a fejlődés lehetősé-
gét, a képzett vagy képezhető fi ataloknak bevonásával. Ehhez 
szeretnék egy olyan pályázati és támogató rendszert kialakí-
tani, melyben a helyi vállalkozások eséllyel pályázhatnának 
eszközfejlesztésre, munkahelyteremtésre. 

Nem titkolt célom, hogy egy intenzívebb polgár-barát 
szakértő polgármesteri hivatalt alakítsak ki, hiszen ez a mai 
társadalom jogos elvárása. Azt szeretném, hogy a felsőzsol-
cai polgárok szívesen menjenek a polgármesteri hivatalba az 
ügyeiket intézni, és ott azt érezzék, hogy az Ő problémájuk 
igazán fontos a hivatal munkatársai számára.

Még nagyobb fi gyelmet kívánok fordítani a gyermekekre, 
fi atalokra. Szeretném azt elérni, hogy még több fi atal válassza 
Felsőzsolcát a lakhelyének, a helybéli fi atalok ne hagyják el a 
várost, ehhez az önkormányzatnak a „Felsőzsolca Hazavár” 
programot létre kell hozni, melynek keretében a fi atalok lak-
hatása kerül támogatásra.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az idősek-
ről, akiknek tisztelettel és hálával tartozunk. A szociális el-
látásokat fejleszteni szükséges az ő biztonságuk érdekében 
továbbá még inkább kiemelt fi gyelmet szeretnék fordítani az 
idős, beteg emberekre, segíteni őket a hétköznapokban. 

Felsőzsolca azon szerencsés települések közé tartozik, 
amely egy kiváló minden igényt kielégítő, korszerű egészség-
ügyi intézménnyel rendelkezik. A korábban felújított, bőví-
tett komplexum mindegy 400 millió forintból újult meg biz-
tosítva ezzel a felsőzsolcai polgárok egészségét.

Célom, hogy a hazai és uniós forrásból megvalósult beru-
házás maximálisan elnyerje eredeti célját, mégpedig a meg-

előzést és a gyógyítást. Ehhez szükséges, hogy a funkciókat 
kibővítsük, gondolok itt különösen a szakellátások kiszéle-
sítésére, valamint nagy hangsúlyt kívánok fektetni a preven-
cióra, melyhez szintén rendelkezésre áll a szükséges infra-
struktúra. Mint tudjuk, az épületben található egy nagyobb 
konferencia terem, ahol minden korosztály számára biztosít-
hatóak a szakemberek által tartott egészségügyi tájékoztatók. 
Szeretném, ha rendszeresen lennének olyan fórumok, ahol 
információt kapunk bizonyos betegségekről, illetve a meg-
előzés fontosságáról.

Azt gondolom, hogy megfelelő szakemberek bevonásával 
javíthatjuk egészségünket és több mindent tudhatunk meg a 
megelőzésben rejlő lehetőségekről. 

A közbiztonság javításának érdekében fontos annak meg-
erősítése. Ehhez nélkülözhetetlen a térfi gyelő kamerarend-
szer kiépítése, amely részben pályázati forrásból valósulhat 
meg. Ezzel jelentős előre lépést tehetünk a megelőzés terü-
letén, valamint közvetlenül segíthetjük a bűncselekmények 
felderítésében illetékes hatóságok munkáját. Úgy gondolom, 
hogy a városunkban működő évtizedes múltra visszatekintő 
polgárőrség támogatása, fejlesztése is eredményeket hozhat. 
Fontosnak tartom megbecsülésüket, hiszen szolgálatukat 
társadalmi munkában látják el.

Felsőzsolca központi városrészében szeretnék kialakítani 
egy multifunkcionális közösségi teret. Itt kerülne kialakítás-
ra a családosok nagy örömére egy játszótér pihenő parkkal, 
amely sportolásra is alkalmas lehet. 

Az Európai Unió 2014-2020 költségvetési ciklusában szá-
mos lehetőség nyílik majd pályázatok benyújtására. Ezeken 
belül kizárólag olyan projektekkel kívánok foglalkozni, me-
lyek közösségünk céljait szolgálja, fenntartása, működtetése 
nem terheli az önkormányzat költségvetését. 

Úgy érzem, hogy ezt a fi atal várost nemcsak magunknak, 
hanem a jövő nemzedékének is építjük ennek minden fe-
lelősségével. Amennyiben városépítő, szépítő, javaslata van, 
kérem hívja a 06-20/211-91-79 „Lendületet Felsőzsolcának” 
vonalat. Hiszem, hogy közös erővel az Önök támogatásával a 
jövőbeni terveinket meg tudjuk valósítani.

Saját hitvallásom:
„Amiben az ember képes hinni, azt képes elérni.”

Tisztelt Választópolgárok!

Kérem, ne felejtsék el, hogy a szavazófülkében nem az el-
múlt négy évről, hanem a következő öt évről döntünk, ezért 
minden szavazatnak jelentősége van. 

Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy elérkezett ahhoz az idő, 
hogy városunkból közös erővel egy gazdaságilag fejlett, min-
denki számára élhetőbb otthont építsünk, kérem, hogy a sza-
vazatával támogasson. 

Tisztelettel:
Szarka Tamás

  KÖZÉLET                                                  3 
           

SZARKA TAMÁS független polgármesterjelölt
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Tisztelt Felsőzsolcai Választópolgárok!
Hölgyeim és Uraim!

Vasvári László vagyok, Felsőzsolca város egyik független 
Polgármester és Képviselő jelöltje.

Az Önök támogatásának köszönhetően a 2010-ben a váro-
sunk Képviselő Testületének tagja lettem. Munkámat igyekez-
tem igazságosan, becsület és tisztesség talaján végezni. Bízom 
abban, hogy hasznára voltam Önöknek és a városunknak. 
Mint ahogy eddig is tettem, továbbra is szeretném Önöket 
híven, becsülettel, tiszta kézzel, a jog és törvényesség betar-
tásával és betartatásával szolgálni.  Ezért kérem, szavazatuk-
kal támogassanak, hogy közösen összefogva biztonságosabb, 

élhetőbb, tisztességes jövő 
alapjait teremthessük meg.

Kérem Önöket, tisztel-
jenek meg jelenlétükkel 
2014. 10. 10-én 16.00-kor 
a Rendezvények Házában 
tartandó LAKOSSÁGI FÓ-
RUMON ahol személyesen 
mutathatom be a progra-
momat.

VASVÁRI LÁSZLÓ GÉZA független polgármesterjelölt

Nagy Róbert vagyok, 32 
éves. Családom több gene-
ráció óta Felsőzsolcán él. 
Villamos szakoktatói diplo-
mámat 2007-ben szereztem 
meg a Miskolci Egyetemen. 
Feleségemmel 7 éve háza-
sodtunk össze, két leány 
gyermekünket neveljük, 
akik a felsőzsolcai óvodába 

járnak. 10 éve egy vagyonvédelmi cég alkalmazottja vagyok.
A 2010-es árvizet követően határoztam el, hogy megmé-

rettetem magam a helyi választásokon, ahol képviselőként 
bizalmat kaptam a lakosságtól. Tettem ezt azért, mert rá kel-
lett döbbennem, hogy hosszú évek során kissebb nagyobb fi -
gyelmetlenségek, rossz döntések láncolataként egy egész vá-
rost érhet olyan tragédia, melyben életek, családok mehetnek 
tönkre, lehet ezáltal sok ember élete éveken át nyomorúságo-
sabb. A helyi testületi tagság mellett 1,5 éve a B.A.Z. Megyei 
Közgyűlés külsős bizottsági tagja is vagyok. Ezen tisztségem-
ben végzett munkámmal jobban belelátok a jelenleg elinduló 
2020-ig tartó pályázati ciklusba. 

A javaslatomra elkezdett mezőgazdasági termelés és a 
megújuló energiákat hasznosító tervek végrehalytására létre-
hozott Sajóvölgye Energia Nonprofi t kft  fejlsztésével, szere-
pük növelésével tartós, kiszámítható munkahelyeket szeret-
nék a városban létrehozni. Hiszem, hogy nem lehet ölbetett 
kézzel várni az éppen aktuális kormányra, hogy megoldja a 
munkanélküliséget. Nekünk is tenni kell érte. 

Az eltelt 4 év alatt lehetőségem adódott belelátni a város 
működésébe, jobban átlátom a lakosok, cégek, szervezetek, 
intézmények problémáit és ezek megoldásait. Felsőzsolcán 
nem csak gazdasági fejlesztésekre van szükség. Felsorolnék 
néhány felém intézett kér-dést a teljesség igénye nélkül és az 
ezekre nyújtandó megoldási javaslataimat:

„A városban miért nem mennek jól a dolgok?”
Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Több területen van probléma a kisebb hibáktól a súlyosakig 

is. Ez nem jelenti azt, hogy egyből minden embert el kell bo-
csájtani. Sok jó képességű ember dolgozik Felsőzsolcán, csak 

nem hagyják kibontakozni Őket. Ezen egyszerű átszervezés-
sel és új követelmények felállításával is lehet változtatni.

„A közmunkások miért nem csinálnak semmit?”
Értékteremtő közmunka.
A legtöbbünk által látott terület, mely jelenlegi formályá-

ban szerintem nem folytatható. A Miskolci Kistérségből csak 
annak megszűnésekor lépet ki városunk. Azóta látványosan 
megnőtt a felújításokra kapott pénz és anyagi támogatás. De 
mindez kevés. A megkezdett mezőgazdasági termelésnek 
köszönhetően legalább a városi konyha életén sikerült eny-
híteni. Célom az ez irányú termelés kiszélesítése, minimum 
önnfentartó szintre. Továbbá a munkanélküliek vissza/be 
emelése a munka világába.

„Csak nyugodtan szeretnénk élni!”
Ne a törvénytisztelő többség féljen.
Bármennyire is színesítik a statisztikákat, a bűnözés nagy 

mértékben jelen van Felsőzsolcán. A rendőrséggel való szo-
ros eggyüttműködés, mellett a polgárőrség támogatása, erő-
sítése, szükség esetén fegyveres mezőőrség felállítása. Nekem 
az áram, vízlopás is bűnnek számít, habár nem a város törvé-
nyi kötelessége, de erkölcsi alapon segíteném a szolgáltatók 
munkáját ezek megszüntetésében 

„A hétköznapi ember számára nincs semmi!”
A dolgozó, családos emberek segítése.
Több civil egyesület szervez programokat, viszont munká-

juk nem jut el mindenkihez, a hiányzó segítő kezet szeretném 
biztosítani számukra. Ezen kívűl a nyári időszakra napközis 
tábor létrehozása, mivel mai világunkban ez nagy probléma 
a hétköznapokban. Kiválló lehetőség van erre városon belül 
és azon kívül is. A Mályi tó partján lévő városi üdülő rend-
behozatalával programok szervezésével (lovas, vizi, horgász) 
a gyerekeknek élménydús felüdülést, a szülőknek nyugodt 
hátteret biztosítva.

Arra kérem tisztelettel Önöket, hogy amennyiben egyet 
értenek az elképzeléseimmel, akkor támogassanak szavaza-
tukkal az Októben 12-én tartandó helyhatósági választáson! 
Természetesen amennyiben kérdésük, észrevételük van meg-
kereshetnek vele elérhetőségeimen.

Mobil: 06-20/770-9865 – E-mail: nagy.robert@jobbik.hu

NAGY RÓBERT polgármesterjelölt,
Jobbik Magyarországért Mozgalom

E-mail: vasvarilaszlo@freemail.hu
Mobil: 36-30-8750192
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AGÓCS FERENC

Agócs Ferenc vagyok, független képvi-
selő jelöltként indulok. 1951-ben születtem, 
iskolák elvégzése után 1973-ban Borsod 
MRFK szereltem fel. 1987-ben Felsőzsolca 
kmb. csoporthoz kerültem és 2004-ben 31 
év szolgálat után nyugállományba vonul-
tam. 1993-ban építkeztünk, ahol jelenleg is 
lakunk. 2000-óta vagyok Polgárőrség tagja, 
az Egyesület elnöke vagyok.

Célkitűzéseim:
•  fi gyelmet az idősekre, hogy a megérdemelt munka után nyu-

godtan félelem nélkül boldogan  élhessenek.
•  Fiatalokat segíteni, munkahely, család, szórakozás, hogy váro-

sunkban maradjanak.
•  civil szervezetek működését támogatni, hiszen ők öregbítik 

Felsőzsolca hagyományait.
•  Közmunkát végzőknek nagyobb tiszteletet, munkájukhoz meg-

felelő eszközöket Felsőzsolcát tisztává környezet baráttá tenni.
•  A közrend, közbiztonság bűnmegelőzés érdekében, létszám 

emelés, és a polgárőrséggel közös szolgálat, hogy lakosság min-
den  napjai nyugodt békés egymásmellet élés jellemezze.

Köszönöm fi gyelmüket. 

BORDÁS LÁSZLÓ

Tisztelt Felsőzsolcai polgárok!
Bordás László (Laja) Felsőzsolcán élek 

1974-óta, iskoláimat és tanulmányaimat 
itt és Miskolcon végeztem el.

Szeretném Felsőzsolcát képviselni az 
elkövetkező 5 évben, hogy könnyebbé 
tegyem a felsőzsolcai lakosok életét, vala-
mint a közbiztonságot, a gyermekek vé-
delmét szolgáló közlekedési rendet.

Nyílt szabad gyermek játszóteret biztosítani.
Tisztelettel: Bordás László (Laja), a halász.

Önkormányzati választások – 2014
KÉPVISELŐ JELÖLTJEINK

CHLEPKÓ TAMÁS
Többet ésszel!
Hogy lehet itt választani?
Ez a kérdés vetődik fel bennem, mi-

közben érdeklődve olvasgatom az egymás 
után kipostázott választási szórólapokat, 
amelyeken a jelöltek, vagy a munkájukkal 
próbálnak elszámolni, vagy az egymás-
hoz kísértetiesen hasonló programjaikat 
ismertetik.

Némi töprengés után arra jutottam, hogy a válasz tulajdonképpen 
nagyon is egyszerű! Felsőzsolca, azaz a lakosság, tehát végső soron 
a magunk érdekeit kell szem előtt tartani! Akkor nézzük mik a mi 
érdekeink: tiszta, rendezett környezet, jó közbiztonság, jó és olcsó 
szolgáltatások, alacsony adók, jó közösségi élet, munka lehetőségek a 
környéken. Na innentől válik nehézkessé a dolog, mivel minden jelölt 
nagyjából ugyanezt meg is ígéri. Ez egyszer jó hír is lehetne, hiszen 
ezek szerint bár ki is kerül a testületbe nekünk mindenképpen jó lesz. 
Sajnos az élet nem ennyire egyenes. A programokban tehát érdemi 

különbség nem lévén marad a rátermettség, szimpátia és a politikai 
hovatartozás, mint választási szempont. Igen, nem tévedés, ez utóbbi 
nagyon fontos szempont önkormányzati szinten is a mai Magyaror-
szágon, ahol a kormány nem rejti véka alá, hogy azok a települések 
kapnak támogatást, amelyek FIDESZ-es vezetéssel rendelkeznek. Az 
önkormányzati testületet a polgármester képviseli a hatalom felé, te-
hát ha a jól felfogott érdekeinket nézzük, akkor egy a FIDESZ által 
támogatott polgármesterre van szükségünk ahhoz, hogy az a sok 
szép, amit az egyes jelöltek, mint ígéretet összeírtak meg is tudjanak 
valósulni. Ezen a téren a képlet ennyire brutálisan egyszerű.

Ugyanakkor vigyázni is kell a pártokkal, mert a pártok által de-
legált képviselők hajlamosak a pártjuk politikáját, vagy ideológiáját 
a helyi érdek elé helyezni. Amennyiben egy pártnak ráadásul több 
delegáltja is van a testületben, akkor érvényesíteni is tudják a párt 
központi akaratát szemben a helyivel, ahogyan ezt a Jobbik-os kép-
viselők esetében néhányszor láthattuk is az elmúlt ciklusban. Ezek 
alapján független képviselő-jelölteket érdemes megválasztani, hi-
szen még igy is sok vita lesz a hasonló célok ellenére, nem ha még 
egy külső pártakarattal is meg kell küzdenünk.

Független jelöltből is van elég, amiből lehet választani. Itt kap 
szerepet a rátermettség és a szimpátia. Rátermettség esetében a 
kommunikációs, vélemény megjelenítési, érvelési képességeket szo-
kás emlegetni. Én ezeken túl menően sokkal fontosabbnak tartom a 
következő három dolgot:

1.  A kompromisszumkészség, azaz nem biztos, hogy neked van 
igazad! Az olyan ember nem való a testületbe, aki csak a maga 
véleményét, akaratát erőlteti betegesen és képtelen azon más 
ésszerű javaslatai alapján módosítani, alakítani. Az ilyen testületi 
tagok miatt vannak a viták helyett veszekedések, amelyek szemé-
lyeskedésbe és pereskedésbe fulladnak érdemi eredmény nélkül. 
Azaz „ki a nagyobb legény” vetélkedőre költik a mi pénzünket.

2.  Ne higgyük, hogy mindenhez értünk, azaz ne nézzük a lakos-
ságot kísérleti nyúlnak! Az olyan képviselő, aki szakirányú vég-
zettség és szakmai tapasztalat nélkül akarja például Felsőzsol-
ca energetikai korszerűsítését vezényelni minimum felelőtlen, 
hiszen a költségvetés terhére ötletelget. Ráadásul ez megszokta 
hozni más hozzá nem értő képviselők kedvét is saját ötletek 
erőltetésére, aminek nagyon drága és haszontalan beruházások 
szoktak az eredményei lenni. Bármilyen testület is fog felállni, 
vannak olyan szakterületek, például energetika, amelyeknek a 
fejlesztésére a gondosan kiválasztott szakértők által kidolgozott 
tervek nélkül szélhámosság a költségvetésből pénzt költeni! Ha 
ez mégis előfordul, mint ahogy a múltban elő is fordult, azt je-
lenti, hogy a testület gondatlanul kezeli a rábízott vagyont.

3.  Tenni akarás. Természetesen az olyan ember sem való képvi-
selőnek, akinek nincsenek ötletei, elképzelése arról, hogy ho-
gyan lehetne az életet jobbá tenni Felsőzsolcán. Az ilyen ember 
nem nyilvánul meg, nem szólal fel, hiszen nincs mit mondania, 
tehát elképzelése sincs, hogy mit kellene csinálni, ennél fogva 
semmi keresni valója a testületben.

A szimpátia természetesen egyéni ízlés dolga, amiből azért ne fe-
lejtsük ki az erkölcsi tartás kérdését. Igaz ezt egy közszereplő eseté-
ben nem lehet mereven kezelni hiszen rá lehet fogni valakire, hogy 
gerinctelen, mert szóba áll egy korábbi ellenfelével, haragosával. De 
ha a közérdek ezt kívánja, már pedig ezt kívánja, hiszen ha a korábbi 
ellenfelek a testületi ülések során nem állnának egymással szóba, 
akkor megbénulna a város, vagy egy másik esetben támogatásoktól 
esne el, akkor rögtön árnyaltabb a kép.

Ne feledjük, egészen más ez az önkormányzati választás, mint a 
legutóbbi volt! 2010-ben a korábbi vezetés rossz döntéseinek kö-
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szönhetően egy gazdaságilag lerobbant, a fi zetésképtelenség szélén 
táncoló, ráadásul frissen katasztrofális árvízzel sújtott önkormányzat 
döntéshozóit választottuk meg. Akkor a túlélés volt a feladat, ami-
nek az érdekében az új testületnek sok fájdalmas, költség csökkentő 
döntést kellett meghoznia. Ennek és a kormányzattal folytatott ügyes 
politikának köszönhetően most viszont egy stabil költségvetéssel 
rendelkező város vezetését választhatjuk meg. Ha azonban rosszul 
választunk, újra a felelőtlen költekezés levét ihatjuk néhány év múl-
va. Ennek elkerülése érdekében írtam ezt a pár gondolatot.

Végül szeretnék bocsánatot kérni szavazóimtól, amiért az elmúlt 
ciklusban idő előtt lemondtam képviselői mandátumomról. Ment-
ségemre legyen mondva, nem volt más választásom, mivel egy vá-
ratlan, családi tragédia szólított el a vállalt képviselői kötelezettsége-
imtől, amit nem kívánok senkinek.

Ennek okán hoztam meg azt a döntést is, hogy „csak” képviselői 
és nem polgármesteri címért indulok az ide önkormányzati válasz-
tásokon. 

CSEHOVICS ALEX

Csehovics Alex vagyok, 25 éves, szü-
letésemtől fogva Felsőzsolcán élek. Ál-
talános iskolai tanulmányaimat a fel-
sőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában végeztem, majd Miskolcon a 
Fráter György Katolikus Gimnázium-
ban érettségiztem. Jelenleg a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Karának vég-
zős mezőgazdasági mérnök hallgatója 

vagyok. Szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak, én is ezen a te-
rületen dolgozok. 

Fiatalos lendülettel kiegészítve a városvezetésben már meglévő 
tapasztalatot, szeretném Felsőzsolcát tovább segíteni, hogy egy biz-
tonságos, családbarát, az adottságait megfelelően hasznosító város-
sá váljon. Egy olyan várossá, ahonnan a fi atalok nem vágynak el, 
megőrizve a család több generációjának egységét.

CSONKA FERENCNÉ

Tisztelt felsőzsolcai választópolgárok!
Csonka Ferencné vagyok, 54 éves 

független képviselőjelölt.  Harmincnégy 
évvel ezelőtt pályakezdő óvónőként  ke-
rültem Felsőzsolcára, s több mint hu-
szonhat éve az otthonunkat is jelenti ez
a település. Másfél évtizede kaptam 
vezetői megbízást a Krisztina Óvoda, 
majd a 2011-ben összevont (Krisztina és

Platthy Ida) Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.  
Munkám során a családokkal minden napos a kapcsolatom, is-

merem a szülők gondjait, örömeit,  illetve melyek azok az  ötletek, 
amelyeken érdemes elgondolkozni.

Meggyőződésem, hogy felelős városvezetés és felelős képvise-
lő-testület számára fontos, hogy a város lakói jól érezzék magukat a 
településen életkortól, nemtől, felekezeti és egyéb elkötelezettségtől 
függetlenül.

Ennek érdekében:
•  Biztosítani kell az információ áramlás hatékonyabb működé-

sét, hiszen fontos, hogy akár a helyi rendeletek, helyi progra-
mok, illetve mindazon információk, amelyek a város működé-
sével, az itt élőkkel kapcsolatosak, eljussanak minden otthon-
ba. Gondolnunk kell arra, hogy nem mindenkinek áll rendel-
kezésre kábel-tv, vagy internet.

•  Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk annak érde-
kében, hogy a város fejlődjön.

•  Olyan feltételeket kell biztosítani, hogy a Felsőzsolcán élő 
vállalkozók itt maradjanak, sőt, a külső befektetők számára is 
vonzóak legyenek a felkínált feltételek, ezáltal munkalehető-
séggel is számolhatna a helyi lakosság.

•  A Gamesz számára biztosítani kell a forrást ahhoz, hogy hoz-
záértő és megfelelő számú szakembereket alkalmazhasson.

•  Kisgyerekes szülők visszatérő problémája a játszótér. Biztonsá-
gos kültéri játékok telepítésével játszóparkok kialakítása.

•  Élővé-építővé kell tenni a párbeszédet a város vezetése, kép-
viselő-testülete és a lakosság között, amelynek eszköze lehet 
a fogadóórák hatékonyabbá tétele, a jó ötletek felkarolása, a 
problémák orvoslása.

Csak együtt, egymásért, tehetünk olyan lépéseket, amelyek váro-
sunkat előrébb viszik a fejlődés útján.

Felsőzsolca a lakóhelyemet, a munkámat jelenti, ide köt minden, 
ami az elmúlt évtizedek történései az életemben. Érzek magamban 
erőt, lendületet, s talán életkoromnál fogva is elegendő tapaszta-
latot, bölcsességet ahhoz, hogy az óvodai közösségen túl a város 
egészéért is tegyek.

Ezzel a hittel és meggyőződéssel kérem, hogy támogassanak sza-
vazatukkal 2014. október 12-én.

DARAGÓ ISTVÁN FERENC
Tisztelt Választópolgár!
Engedje meg, hogy mint az Ön füg-

getlen képviselő jelöltje, bemutatkozzam. 
Daragó István Ferencnek hívnak, 1957. 
07. 16-án születtem Miskolcon, általános 
iskolai és középiskolai tanulmányaimat is 
ott végeztem.

1982-ben jelentkeztem rendőrnek a 
Rendőri Ezredhez, ahol  1992-ig teljesí-

tettem szolgálatot, közben 1986-1989 években elvégeztem a Ren-
dőr Tiszti Főiskolát. 1992-2000-ig tanítottam a Miskolci Rendszeti 
Szakközépiskolában, 1996-ban tanári diplomát szereztem, az Esz-
terházy Károly Tanárképző Főiskola nevelőtanári  szakán. 2000-
2004-ig az Országos Rendőr Főkapitányság állományában teljesí-
tettem szolgálatot, mint függetlenített szakszervezeti képviselő.

2004 ben, nyugállományba vonultam. 11 éve Felsőzsolcán élek 
boldog párkapcsolatban Kocsis Klárával, aki 1964-től felsőzsolcai 
lakos, 2 gyermekem van és 3 unoka boldog nagypapája vagyok.

Amennyiben megtisztel szavazatával, megválasztásom után a 
város érdekeinek és polgárainak hasznos képviselője leszek.

Mint tapasztalt rendőr főtiszt, a tanácsaimmal hozzájárulok a 
város közrendjének és közbiztonságának jobbá tételéhez.

Kérem Önt, szavazatával támogasson a 2014. október 12-én tör-
ténő választáson.

FEHÉR KATALIN
Fehér Katalin vagyok, 41 éves. Fel-

sőzsolcán 2008 óta élek férjemmel és 
két fi ammal. Azóta a felsőzsolcai Városi 
Könyvtár vezetője vagyok.

Tanulmányaimat az egri Eszterházy 
Károly Főiskolán és a Szegedi Tudomány-
egyetemen végeztem informatika-könyv-
tár szakon. A munkával töltött 22 év alatt 
dolgoztam titkárnőként, tanítottam ki-

siskolásokat, jelenleg a kultúra közvetítésén dolgozom Felsőzsol-
cán. Az itt eltöltött idő alatt lehetőségem volt megismerni a város 
mindennapjait. Eddigi munkámmal igyekeztem ezeket a minden-
napokat színesebbé, emberibbé tenni. Célom, hogy Felsőzsolca 
lakosainak igényeit olyan képviselők biztosítsák, akik elérhetőek, 
megközelíthetőek és tisztességgel képviselik érdekeiket.
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GAVALLÉR ISTVÁNNÉ

Gavallér Istvánné, nyugdíjas tanár 
vagyok. 

Fő céljaim:
1. A város lakóinak értesülnie kell 

minden pénzmozgásról, bevételek, ki-
adások alakulásáról. A Zsolca TV és a 
Hírmondó legyen elérhetőbb, és tájé-
koztasson minden közös ügyről. 2. A 
vezetők saját városunk lakói legyenek. Itt 

éljenek, tapasztalják meg, mennyire élhető a város. 3. Személyi és 
vagyoni biztonságot akarunk, utcákon otthonainkban, a folyópar-
ton. 4. Bentlakásos idősotthont kell létrehoznunk. 5. Kerékpáros-
barát utak, járható járdák. A Libaköz, Kacsaköz, stb. jó kialakítása. 
6. A kavicsterasz és a termőföldek kincsei. 7. Gördeszka és más 
hobby sportok. 8. A fejlesztések új munkalehetőségeket nyújta-
nak. Ha a fi atalok meg tudnak maradni itt, akkor az ingatlanok 
értéke növekszik.

Email: avallers@freemail.hu

GLADICS GYULA

Gladics Gyula vagyok, 64 éves nyug-
díjas. 40 éve élek Felsőzsolcán. Korábban 
építőipari vállalkozóként tevékenyked-
tem. 

Három gyermekem és négy unokám 
van, ők is a városban élnek. Mindany-
nyian szeretjük otthonunkat és erősen 
kötődünk Felsőzsolcához, ezért is szeret-
nék tenni a városunkért.

Aktív közösségi életet élek, tagja vagyok a nyugdíjas klubnak, a 
férfi  népdalkörnek és az Együtt Felsőzsolcáért civil szervezetnek is. 
A város fontos eseményein részt veszek, akár részt is vállalok azok 
szervezésében, lebonyolításában. Ennek köszönhetően a felsőzsolca-
iakkal gyakran találkozok, ismerem a meglátásaikat, problémáikat. 
Ezeket szeretném közvetíteni és segítségükkel aktívan és hatékonyan 
tenni azokért és a város fejlődéséért. 

Szívemen viselem az idősek védelmét és a gyermekek jövőjét. 
Fontosnak tartom a közbiztonság megerősítését. Úgy érzem a város 
fejlődéséhez, a lakók közös tenni akarásához elengedhetetlen, hogy 
biztonságban, nyugalomban éljünk. Eddig is ezen munkálkodtam 
és remélem kapok lehetőséget, hogy még többet, még hatékonyab-
ban tehessek az ügyért. 

HOGYA ZSOLT

Tisztelt Felsőzsolcaiak!
Hogya Zsolt vagyok, a Felsőzsolcai 

Szent István Katolikus Általános Iskola 
tanára. Felsőzsolcán élek családommal, és 
tevékenyen jelen vagyok a város életében.

Megválasztásom esetén támogatni fo-
gok minden olyan megkezdett projektet, 
ami városunk gyarapodását adja, min-
den olyan új kezdeményezést, amellyel 

biztonságosabb lét, bűncselekmény-mentes élet szervezhető. Tá-
mogatni fogom a korszerű technikák alkalmazását, és a környe-
zetbarát megoldásokat; hagyományaink ápolását, művészeti köre-
ink munkáját; a nehézsorsú, de önmagukért tenni akaró családok 
felemelkedését. Szívemen viselem az idős emberek, és gyermeke-
ink sorsát, a múlt és jövő jelenét. Kérem, segítse elő egy új hangvé-
telű, modoros megnyilatkozású testület létrejöttét!

Szavazzon rám!

HOPKA PÉTER

A nevem Hopka Péter.1983 óta lakom 
Felsőzsolcán. Feleségemmel és három 
gyermekemmel boldog családi életet 
élünk. Gyerekeim a helyi általános iskola 
tanulói.5 éve vagyunk a Nagycsaládo-
sok  Egyesületének tagjai, akikkel pró-
báljuk Felsőzsolcát minél élhetőbb vá-
rossá tenni. Fontosnak tartom az olyan 
programokat, ahol családok, emberek 

találkoznak, jól érzik magukat és közben kialakulnak ismeretsé-
gek, barátságok! Úgy gondolom képviselni kell a családokat! A 
családom szíve csücske a zene is! 8 éve vagyok a GY.I.K. zenekar 
frontembere. Az Együtt Felsőzsolcáért Civil Egyesület a népzenei 
és más kulturális rendezvényt is szervez, amit szintén fontosnak 
tartok. Ezért örültem az ő támogatásuknak is!

MÉRAINÉ FODOR ERZSÉBET
Tisztelettel köszöntöm!
Mérainé Fodor Erzsébet vagyok, 

1975-ben születtem a szlovákiai Du-
naszerdahelyen. Gyermekéveimet Mis-
kolc-Szirmán töltöttem, majd családom-
mal Miskolcra költöztem.

Tanulmányaimat a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolában kezdtem, majd 
érettségit a Földes Ferenc Gimnázium-

ban szereztem. Szakmámat azt fi gyelembe véve választottam, 
hogy segíthessek az embereknek, éljenek szűkebb vagy tágabb 
környezetemben. Azt hiszem, ez a legfontosabb útravaló amit 
szüleimtől kaptam. Párommal és tizenhat éves lányommal élek 
Felsőzsolcán, az Önkormányzati Objektum Őrségnél tevékeny-
kedem. Aktív tagja vagyok a Felsőzsolcai Polgárőrségnek, ahol a 
város közbiztonságának javítása a fő feladatunk.

A képviselő választáson a Jobbik Magyarország jelöltjeként in-
dulok. Jelöltként a bennem és a lakosságban is felmerülő kérdé-
sekre és problémákra keresem a választ, a megoldást. Felsőzsol-
cán folyamatos évek óta a munkahely teremtés, ám ezek megtar-
tása nem megoldott közlekedési szempontból. Dolgozók sokasá-
ga kénytelen gyalog vagy kerékpárral megtenni az utat otthona 
és munkahelye között, télen-nyáron, hajnalban és késő éjszaka is. 
Ez nem csak kényelmetlen, de rendkívül baleset veszélyes is. A 
megoldást a közlekedési vállalatok és az üzemek vezetőségének 
meghallgatásával közösen kell megtalálnunk.

KASSAI ATTILA

Kassai Attila vagyok, 41 éves. Születé-
sem óta Felsőzsolcán élek. Középiskolát 
a Közgazdaságiban végeztem Miskolcon 
pénzügy szakon. a későbbiekben fogtech-
nikusi és mezőgazdasági technikusi vég-
zettséget szereztem. Jelenleg mezőgazda-
sági válalkozóként dolgozom és családi 
gazdaságunkat segítem.

Nős vagyok és két gyermek édesapja. 
Mint gazdálkodó benne élek a természetben, tőle függ az életünk 
ezt szeretném megőrizni és értelmesen használni. Mint görög ka-
tolikus nevelésben felnövő ember mély érzéssel vagyok a szegé-
nyek és elesettek iránt. Végtelenül tisztelem a munkát. Mint helyi 
fi deszes politikus azonosulok a célokkal melyet a kormány a zász-
lajára tűzött.
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KUCSKÁR TIBOR

Kucskár Tibor gépészmérnök vagyok. 
Gyerekkoromtól Felsőzsolcán élek, fele-
ségemmel és kislányunkkal itt szeretnénk 
élni a jövőben is. 

Mezőgazdasági vállalkozásomban mű-
szaki és gazdasági ismereteimet egyaránt 
kamatoztatom, de vezetői tapasztalatokra 
is szert tettem az évek során.

Saját gazdaságom irányításában folya-
matos, de fokozatos - a gazdasági hátteret fi gyelembe vevő – fej-
lesztések megvalósítására törekszem.

Önkormányzati képviselővé választásom esetén is hasonló 
irányelvet követnék.

Szívesen vettem a Fidesz magyar polgári párt támogatását a 
helyi önkormányzati választáson – szeretnék egy sikeres csapat 
tagja lenni.

NÁDI GYULA

1979-től dolgozom Felsőzsolcán a Po-
kol Csárdában, feleségemmel és fi ammal 
élek itt. 2002-től önkormányzati képvi-
selőként, az elmúlt időszakban pedig a 
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
elnökeként vettem részt a város Önkor-
mányzatának munkájában. 

Fontosnak tartom a folyamatosság és 
kiszámíthatóság fenn tartását, a korábbi 

időszakokban elért eredmények megóvását! Ezt szem előtt tartva 
végeztem eddigi munkámat, és újraválasztásom esetén is ezt kívá-
nom tenni!

Köszönöm a választópolgárok eddigi bizalmát! 

NAGY GYÖRGY CSABA

 „Szükséges, hogy mindnyájan segít-
sük és irányítsuk a társadalmat a 
békés együttélésre, annak keresésé-
re, ami összekapcsol és nem annak 
keresésére, vagy felhánytorgatására, 
ami szétválaszt”

(gr. Teleki Pál)

Nagy György (Csaba) vagyok, nős, fe-
leségem orvos. Két nagy lányunk van, mindketten dolgoznak. 

Több, mint 25 éve élünk Felsőzsolcán,  itt dolgozom azóta pe-
dagógusként.  

Biológia – testnevelés szakos  tanárként tanítottam az 1.sz, ké-
sőbbi nevén a Szent István Általános Iskolában, az utóbbi 10 évben 
vezetőként  végeztem munkámat.  

Jelenleg a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazga-
tója vagyok. Vezetőként és pedagógusként egyaránt fontosnak tar-
tom a keresztyén értékek megismertetését, átadást a jövő nemze-
dékének, gyermekeinknek. Erre jó lehetőség a cserkészmozgalom, 
melyet iskolánkban is életre hívtunk.

Fontosnak tartom az egészséges életmód, s a rendszeres test-
mozgás népszerűsítését, melyet kézilabda edzőként is igyekszem 
támogatni.

Munkámhoz igyekszem a szükséges szakmai ismereteket is el-
sajátítani, így elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás 
vezető szakát, ill. ismereteim bővítésére a Debreceni Jogi Egyete-
men  jogi szakokleveles tanári oklevelet szereztem.

Képviselőként történő indulásomat Városunk és az itt élő
közösség érdekeinek képviselete, szolgálata motiválja. Szeret-

OROSZ GÁBOR

Orosz Gábor vagyok, 10 éve Felsőzsol-
cát választottam otthonomul. Itt élek pe-
dagógus feleségemmel és két gyermekem-
mel. Ének-zene, népzene tanári diplomám 
megszerzése után elvégeztem a klasszikus 
gitár szakot is. Zeneiskolai tanárként és 
munkaközösség vezetőként dolgozom. 
Aktív részese vagyok a település kulturális 
életének, így tudom, hogy városunk fejlő-

désének záloga a közösség, a családok, a kulturális közeg. A harmoni-
kus mindennapjainkhoz a gazdasági gyarapodáson túl szükségünk 
van arra, hogy kultúránkban, ezáltal lelkünkben is tovább épüljünk. 
Remélem, az Önök megtisztelő támogatásával képviselőként segít-
hetem egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb város közösségét. 

PÁSZTOR ERIK

Pásztor Erik vagyok, 2001 óta élek 
Felsőzsolcán. Feleségem születése óta fel-
sőzsolcai lakos, a Miskolci Herman Ottó 
Gimnázium angoltanára. Kislányunk An-
tónia, 5 éves.

Jelenleg, a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskolában dolgozom, mint 
testnevelés-biológia szakos tanár, emel-
lett a Felsőzsolca Városi Sport Club után-

pótlás nevelésében tevékenykedem, amiért az idén nyáron önkor-
mányzati elismerésben részesültem.

Hivatásomhoz hűen, az oktatás és a sport az a két terület, ame-
lyet kiemelkedő módon szeretnék képviselni a jövőben.

Szeretném, ha a 2011-ben megkezdett utánpótlás nevelésünk 
életét a városvezetés nyomon követné és támogatná a gyerekek fel-
készülését, versenyeztetését.

Célom, hogy Felsőzsolcát élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük kö-
zös erővel.

DR. PÁSZTOR TÜNDE

Tisztelt felsőzsolcai Választópolgárok!
Dr. Pásztor Tünde vagyok (38 éves), 

független képviselőjelölt. Több, mint 10 
éve élek Felsőzsolcán, férjemmel és két 
gyermekünkkel, egyéni ügyvédként dol-
gozom Miskolcon.

Dolgozó nőként és két kisgyermek 
édesanyjaként tisztában vagyok a csa-
ládok és különösen a családot össze-

tartó feleségek, anyák mindennapjaival, küzdelmeivel. Leendő 
képviselőként tenni szeretnék azért, hogy a családok tagjai helyi 

nék részt vállalni alvó kisvárosunk felrázásában,  örömmel
töltene el, ha az itt élő emberek megtanulnák szeretetben elvi
selni egymást.

Mert:   
Hiszek
A kevesek egymásba tett kezében,
A testvérszóban, a bajtársmarokban,
Az érben mely patak lesz és folyó
S halott tengerbe élet zuhant.
A lélekben hiszek,
Amely megzúdul ott, ahol akar,
Hiszem, zúdul, akar és teremt,
Zúdul, teremt miáltalunk.

(Sík Sándor: Megyeri hitvallás)
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RIMÁN JÁNOS

Felsőzsolca jövője: 
 Több biztonság, több együttműködés, 
több munkahely 
Rimán János vagyok, 46 éves, diplo-

mámat Kecskeméten a Kertészeti Egye-
temen szereztem. Társtulajdonosa és ve-
zetője vagyok egy vetőmag nagykereske-
delmi kisvállalkozásnak. Feleségemmel 
25 éve élünk boldog házasságban, egy 

leánygyermekünket neveljük. Leányunk jelenleg Miskolcon egy
8 osztályos gimnáziumba jár. Vállalkozásom, családom és saját jö-
vőm is Felsőzsolcán képzelem el. 

A helyi közéletben 4 éve veszek részt, mint a helyi Jobbik szer-
vezet elnöke. 2012 novemberében kerültem be a jelenlegi önkor-
mányzati képviselő-testületbe képviselői lemondás miatt. Az el-
múlt két év alatt megismertem az önkormányzat belső mechaniz-
musát, így immár ezzel a tapasztalattal megerősödve, a következő 
öt évben is készen állok a képviselői fel-adat ellátására.

Képviselőként azokat az előterjesztéseket fogom megszavazni, 
amelyek

•  biztonságosabbá és élhetővé teszik városunkat (pl: polgárőrség 
megerősítése), 

•  munkahelyet teremtenek az önkormányzat vagyonelemeinek 
hasznosításával, 

•  elsősorban a helyi lakosokat, és vállalkozásokat tekinti part-
nernek,

•  a közmunka programot értelmes munkává alakítja át, 
•  az önkormányzat aktív gazdasági szerepvállalásával (pl.: vá-

gópont, aszaló, szociális szövetkezet), javítja a város önellátó 
képességét, 

•  nem vezet további vagyonfeléléshez, vagy adósságcsapdá-
hoz,

•  megköveteli a közösségi együttélés normáinak betartását, és 
betartatását, 

•  a rászorulóktól az önkormányzat anyagi segítségért cseré-
be megköveteli az aktivitást és együttműködést a saját életük 
rendbe tételével kapcsolatban,

•  növeli és biztosítja a helyi nyilvánosságot, helyi közügyek meg-
vitathatóságát, vagy az önkormányzat és intézményeinek az át-
láthatóságát.

Vállalom továbbá, hogy azok számára, akik igénylik rendszere-
sen beszámolót a képviselő-testületben végzett munkámról, azok 
számára e-mailben, vagy igény szerint papír alapú hírlevélben be-
számolok.

DR. SÁJER JÓZSEF

63 éves vagyok, egy nagyvállalat ügy-
vezetőjeként mentem nyugdíjba. Közgaz-
dasági és jogi egyetemi végzettséggel ren-
delkezem, német nyelven beszélek.

1987 óta élek Felsőzsolcán feleségem-
mel, aki 27 évig tanított a helyi általános 
iskolákban.

A város életében aktívan részt veszek: 
a Felsőzsolcai Római Katolikus Egyház 

képviselő testületének tagja vagyok, valamint az önkormányzat 
gazdálkodását jól ismerem: 1990-től a gazdasági, illetve pénzügyi 
bizottság külsős szakértője vagyok.

Független képviselőként szeretném tapasztalataimat és szaba-
didőmet a város fejlesztése  érdekében hasznosítani.

ROHÁLY ISTVÁNNÉ

Tisztelt Választópolgár!
Rohály Istvánné, Deli Mária vagyok.
Születésem óta Felsőzsolcán élek, ide 

jártam óvodába és iskolába.
1969-ben végeztem a Szemere Berta-

lan szakközépiskolában és azóta fodrász-
ként dolgozom. A szakmám által sok em-
berrel kerültem kapcsolatba, és ismertem 
meg problémáikat. 1978-ban született lá-

nyom Gréta, aki szintén fodrász.
Nyugdíjasként ma is fodrászként dolgozom a lányommal és a 

vállalkozást vezetem.
Emellett a Felsőzsolcai Nyugdíjas klub elnökeként és az Együtt 

Felsőzsolcáért Egyesület vezetőségi tagjaként is tevékenyen részt 
veszek a város életében, programok szervezésében.

Ezért kérem az Önök támogatását, hogy ezen túl az önkormány-
zat munkáját is segítsem.

SZTOJEVANGELOV ILONA

 „Az egészség nem minden, de az 
egészség nélkül minden semmi.”

(Arthur Schopenhauer)

Sztojev-Angelov Ilonának hívnak, 
2003-ban az egyetemet befejezve okleve-
les ápolóként végeztem Pécsen. A Ferenczi 
Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában 
dolgozom, mint egészségügyi szakoktató.  

Az önkormányzati választáson a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom színeiben indulok az Önök bizalmáért. A tervezett programom-
ban igyekszem minden Felsőzsolcán élő korosztály számára új utat 
ajánlani ahhoz, hogy a nagyszülők, szülők és unokáik minél tovább 
tölthessék együtt az időt egészségben, tevékeny életet élve.

szinten segítséget kapjanak a napi problémán, nehézségek meg-
oldásához és érdekeik nagy hangsúlyt kapjanak a döntések meg-
hozatala során.

Céljaim
•  olyan programok kidolgozása, illetve támogatása, amelyek 

megkönnyítik a családok, gyermekek, nők mindennapjait; 
•  helyi szülői összefogás megszervezése a kölcsönös segítség-

nyújtás jegyében (pl. gyermek-felügyelet, baba-mama találko-
zók, háziasszonyok összejövetele);

• a közösségi élet fejlesztése;
•  sport-tevékenységek és más szabadidős elfoglaltságok színesí-

tése, közösségi játszótér létrehozása,
• helyi szolgáltatások bővítése; 
• rendszeres képviselői fogadóóra megtartása.
Ha észrevétele, javaslata vagy kérdése van, állok rendelkezésére: 

06 30 209 01 03, email: drpasztortunde@gmail.com.
Bízom abban, hogy elképzeléseim megnyeri tetszésüket és ké-

rem, hogy szavazatukkal támogassanak 2014. október 12-én.

Vállalom azt, hogy a továbbiakban is megkereshetnek kérésük-
kel, véleményükkel az ismert elérhetőségeimen.

mobil: +36305489672;
e-mail: riman.janos@jobbik.hu

Kérem, mondja el milyen elvárásai vannak képviselői munkám-
mal kapcsolatban!

Megteheti ezt személyesen képviselői fogadóórámon a Bár-
czay-kastélyban 2014 október 9-én 15:30-16:30 között. Más idő-
pontban,  telefonon és e-mailben egyeztetett helyen és időben. Ter-
mészetesen e-mailben is megírhatja nekem. Véleményüket, kérdé-
süket előre is köszönöm.
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SZÉCHENYI SÁNDORNÉ

37 éve élünk Felsőzsolcán és itt nevel-
tük fel két gyermekünket. A kezdetektől 
fogva igyekeztünk hozzájárulni a közös-
ség életéhez (táborok, emlékművek, re-
formátus templom fejlesztések (szószék, 
térkövezés, zászlók, ablak).

Önkormányzati tevékenységem sike-
rének tartom a Családgondozó mellett 
kialakított pihenő parkot és a Krisztina 

óvoda bővítéséhez nélkülözhetetlen teleknövelést. 
Megválasztásom esetén főbb terveim:
•  A kiserdő parkosítása, szagtalanítása
•  Lehetőségek feltárása az átalakított Bódva és a Sajó-parton 

(tanösvény)
•  Nobel-díjasok sétány és „VÁM emlékhely” kialakítása 
•  Katasztrófavédelmi nap (június 4.)
•  Támogatom az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil 

szervezeteket
Az elképzeléseim megvalósításához kérem az Önök támogatását.

SZINAI ISTVÁN

Szinai István vagyok, 53 éves, 30 éve 
élek ebben a városban. Felsőzsolcára a 
kézilabda szeretete hozott, 1984-ben az 
FVSC-ben kezdtem el aktívan ezt a spor-
tot. Nem sokkal ezután ide nősültem, 
feleségem a Park úti óvoda óvodapeda-
gógusa. Én 2000-ben helyezkedtem el a 
helyi GAMESZ-ban, mint villanyszerelő. 
Alexandra lányom jelenleg a második 

diplomáját szerzi az ELTE bölcsészettudományi karán, Gábor 
fi am a PPKE társadalomtudományi karának harmadéves hallga-
tója. Az aktív versenysportot befejezve az FVSC-ben a kézilabda 
szakosztály vezetője lettem, 3 éve utánpótlás edzőként gyerekek-
kel foglalkozom. Érdeklődésem a 2006-os események hatására 
fordult erőteljesebben a társadalmi történések, a politika felé. 
2010-től vagyok a helyi Képviselő-testület tagja.

VÁRHEGYI LÁSZLÓ

Megválasztásomhoz szeretném a Fel-
sőzsolcaiak segítségét kérni, hogy együtt 
megvalósíthassuk terveinket. Tegyük él-
hetőbbé városunkat mindenki számára! 
Célom, hogy Önöket képviselve tegyek a 
közrend és közbiztonság megerősítésé-
ért - amiért eddig is sokat áldoztam aktív 
polgárőrként-, a közlekedés és tömeg-
közlekedés javításáért, többek között a 

7-es busz díjainak csökkentésével. Célom, hogy több támogatást 
szerezzek a nagycsaládosoknak, időseknek és egyedülállóknak 
mindennapjaik könnyebbé tételéhez. Továbbá szeretném támo-
gatni a fi atalokat, részükre több játszótér, sportpálya és közösségi 
hely biztosításával. Amennyiben tetszenek elképzeléseim, úgy tá-
mogasson szavazatával. 

VISOVSZKY FERENC LÁSZLÓ

Visovszki Ferenc László vagyok. Közel 
30 éve élek Felsőzsolcán a családommal 
együtt. Diplomámat a Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán sze-
reztem. Több évet dolgoztam Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál. 
Jelenleg a Magyar Országgyűlés alkalma-
zásában állok.

Hosszú távú terveim között szerepel, 
hogy segítsem Felsőzsolca további épülését, hogy a mostani gyer-
mekek egy élhető, szerethető városban nőjenek fel. Munkáim so-
rán többször tudtam segíteni az itt élő időseken, ezt a jövőben is 
folytatni fogom. Célom, hogy a városvezetésben meglévő tapasz-
talatokat fi atalos lelkesedéssel és az idősek elvárásainak ismereté-
vel kiegészítve egy olyan Felsőzsolcát hozzunk létre, ahol örömmel 
maradnak a fi atalok és alapítanak családot.

Biztos vagyok benne, hogy az önkormányzati és az államigazga-
tási területen szerzett tapasztalataim segítségével, szolgálni tudom 
a város és az itt lakók érdekeit. Hiszem, hogy a kormánnyal, a mis-
kolci önkormányzattal, valamit a térség országgyűlési képviselőjé-
vel történő együttműködés további fejlődési lehetőségeket teremt 
Felsőzsolca számára.

Előre is köszönöm támogatását!  

ZILAI IMRÉNÉ

1977 óta  élek Felsőzsolcán.
Vállalkozóként a saját üzletemben dol-

gozom mint boltvezető.
Úgy érzem, hogy megválasztásom 

esetén kellőképpen tudnám képviselni 
az Önök érdekeit,de ez csak az Önök se-
gítségével sikerülhet. Kérem, támogassák 
sikeres választási szereplésemet.

Az egészség szó magában foglalja a teljes testi-lelki és szociális 
gondtalanságot.  Ha van egészség, akkor van vidám gyermek, ak-
tív dolgozó-kereső korosztály és szerető nagyszülő. Az egészséget 
mindenhol fejleszteni lehet és kell, minden közösségben, minden 
korcsoportban. Különböző fejlesztések erősítik egymás hatását, így 
érdemes az Egészségterv módszert alkalmazni egy közösségben (a 
Kistérségi Egészségterv már elfogadott megyénkben), programom-
ban a város egészsége áll a középpontban, hiszen aki dolgozik, az 
megérdemli a jól-létet!  

Azt gondolom lakóhelyünkön is fel kell mérni az itt élők egész-
ségi állapotát, mely után az intézkedési tervet nem csak papíron 
tervezem megvalósítani, az önkormányzatnak erre is kellő fi gyel-
met kell fordítani, nem csak az adó emelésekre (jelentős Európai 
Uniós támogatások pályázhatók az egészségfejlesztésre).

Természetesen terveim csak akkor működőképesek, ha megfele-
lő partner hálózat van kialakítva az önkormányzat, a háziorvosok, 
a védőnők és a szociális gondozó hálózat között.

Kérem, gondolják át mennyire fontos az egészség!
Megfelelően kialakított egészség szemlélettel olyan folyamatok 

indíthatók el lakóhelyünkön, amelyek hatásai hosszú távon, kellő 
idő elteltével külső támogatás nélkül is életképesek lesznek, és meg-
felelő életet biztosíthatunk gyermekeinknek, unokáinknak.

Kérem, döntsön és szavazzon október 12-én a teljes változásra! 
Alakítsuk mi életünket, vegyük kezünkbe gyermekeink, unokáink 
jövőjét!

 Néhány gondolat az elképzelésekről, tervekről (a teljesség igé-
nye nélkül): - a helyi közfoglalkoztatást értékteremtő, célirányos 
munka jellemezze, - az intézmények színvonalas működtetése, 
fejlesztése, az ott dolgozók foglalkoztatásának biztosítása, - a 
gyermek, a fi atal, ill. a sportolni szerető lakosság részére biztosí-
tani kell a sportolás/mozgás lehetőségét a verseny és amatőr stá-
tusztól függetlenül.

Hiszem, hogy gondolkodással, összefogással sokat tehetünk 
városunk érdekében.
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Sor-
szám A jelölt hivatalos neve

1. Dr. Tóth Lajos József

2. Vasvári László

3. Szarka Tamás

4. Nagy Róbert

KÉPVISELŐJELÖLTEK

Sor-
szám A jelölt hivatalos neve

1. Hopka Péter

2. Szinai István

3. Kassai Attila

4. Dr. Sájer József

5. Zilai Imréné

6. Dr. Pásztor Tünde

7. Pásztor Erik

8. Vasvári László

9. Rimán János

10. Kurmai Árpád

11. Dezső András

12. Nagy György Csaba

13. Mérainé Fodor Erzsébet

14. Hankó Ernő

15. Széchenyi Sándorné

16. Dendők Attila

17. Berecz László

18. Nyák Róbert

19. Kucskár Tibor

20. Aranyosi Elemér

21. Csehovics Alex

22. Orosz Gábor

23. Fehér Katalin

24. Gladics Gyula

25. Krajczár Győző

26. Nagy Lajos Zoltán

27. Csonka Ferencné

28. Nádi Gyula

29. Nagy Róbert

30. Rohály Istvánné

31. Chlepkó Tamás

32. Várhegyi László Géza

33. Agócs Ferenc

34. Bordás László

35. Bredács László

36. Visovszki Ferenc László

37. Daragó István Ferenc

38. Hogya Zsolt

39. Gavallér Istvánné

40. Sztojev-Angelov Ilona

BOLGÁR
NEMZETISÉGI JELÖLTEK

Sor-
szám A jelölt hivatalos neve

1. Major Ádámné

2. Karamarinov Jordanka
Jordanova

3. Molnár Attiláné

ROMA
NEMZETISÉGI JELÖLTEK

Sor-
szám A jelölt hivatalos neve

1. Krajczár Győző

2. Hankó Ernő

3. Szamkó-Budai Antal

4. Krajczár Győzőné

5. Balog Attila

6. Aranyosi Elemér

7. Dendők Attila

8. Horváth János

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők

2014. október 12. napjára kitűzött választásán bejelentett
és nyilvántartásba vett jelöltek
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Életem meghatározó élménye volt, 
amikor Július közepén Erdélyben jár-
tunk. Eddig csak barátaim beszéltek a 
gyönyörű fenyvesekről, tavakról és az 
erdélyi emberek önzetlen szeretetéről. 
Most a gyermekeimnek, akik idén a 
Felsőzsolcai Fúvószenekar tagjai let-
tek köszönhetem azt, hogy több éve 
tervezett erdélyi utunkra elindultunk 
és megtapasztalhattuk azt, amiről csak 
mesélni lehet, de aki nem éli át az nem 
is gondolja mekkora élmény magyar-

nak lenni Erdélyben! Ott a Székely 
himnusz mellett a Magyar himnusz-
nak is más értelme, értéke van! Megélni 
azt, hogy Románia közepén arra kap-
ják fel a fejüket az emberek, ha valaki 
nem magyarul beszél, és ennyi év után 
is igaz magyarként élnek szívszorító és 
egyben felemelő érzés! Köszönöm a 
zenekar vezetőjének, minden szerve-
zőnek és nem utolsó sorban a gyereke-
imnek ezt a felejthetetlen élményt!

Hopka Péter

Magyarként Erdélyben
FELSŐZSOLCA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
TÁMOGATÁSI ALAPJÁRA

Felsőzsolca Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki Fel-
sőzsolca közigazgatási területén működő 
kulturális, sport, gyermek- és ifj úsági, kö-
zösségi, szabadidős tevékenységet folytató 
nonprofi t civil szervezetek és közösségek, 
szerveződések rendezvényeinek, program-
jainak, a civil társadalom erősítésének tá-
mogatására, szerepvállalásuk növelésére.

A Támogatási Alap keretösszege:
1.500.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. október 15.

A pályázati kiírás megtekinthető a Fel-
sőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal  
Hirdetőtábláján, a város honlapján

(www.felsozsolca.hu)
Pályázni csak az adott évi Pályázati adat-

lapon lehet, amely beszerezhető a Közös 
Önkormányzati Hivatal titkárságán,

illetve letölthető a www.felsozsolca.hu 
honlapról.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” program-
sorozat Felsőzsolcán, szeptember 26-án, szüreti felvo-
nulással és bállal vette kezdetét. A felvonuláson fellé-
pett a Zsolca Táncegyüttes, a Református Iskola Fúvó-
szenekara, és az Agyag Banda Együttes. A civil szer-
vezetek, élén az Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettel este 
nagysikerű, jó hangulatú bált tartottak, ahol hajnalig 
szólt a zene.

Másnap, szombaton délután Sasvári Sándor lovas pro-
dukciójának és énekének tapsolt a nagyérdemű. Ezután a 
Rendezvények Házában a fúvószenekar nyitotta meg az 
ünnepi műsort, ahol Dr. Tóth Lajos polgármester megnyi-
tója után Dr. Ternyák Csaba egri érsek – városunk dísz-
polgára –  és a testvértelepülések vezetői (Nyikómalom-
falva, Magyarkanizsa, Királyhelmec) mondták el ünnepi 
gondolataikat az összetartozásról. Mindannyian hangsú-
lyozták az összefogás, összetartozás, a barátság fontossá-
gát. A műsort Kramcsák Jánosné szavalata és Kucskárné 
Gyenes Klára saját verse színesítette. Pekla József, a ma-
gyarkanizsai delegáció tagja pedig A hazátlan nép sóhaja 
című saját versét szavalta. Majd ezt követően a történelmi 
egyházak képviselői, élükön az egri érsekkel megáldották 

az „Összetartozás-kenyerét. A rendezvény a Székely Him-
nusz éneklésével (Ködöböcz Viktor közreműködésével) és 
az Összetartozás emlékparkban koszorúzással ért véget.

Este Szent Mihály napi máglyagyújtás volt, ahol a nép-
dalkörök adtak műsort.

Vasárnap lecsófőző- és süteménysütő, pálinka és asz-
faltrajz versennyel folytatódott az ünneplés. Délután gaz-
dag kultúrműsort hallhatott a nagy létszámú közönség, 
melyből három felsőzsolcai együttes műsorát szeretném 
kiemelni. A fi atalokból álló Halas zenekart, akik népdal fel-
dolgozásokat és saját szerzeményeket játszottak. A GY.I.K. 
zenekar nosztalgia feldolgozásokat adott elő, majd a Met-
rum All Star Együttes következett, akik világslágerek fel-
dolgozását adták elő, nagy sikerrel. Ezek az együttesek a 
fúvószenekarral együtt jelezték, hogy milyen magas szín-
vonalú zenei élet folyik városunkban.

Felsőzsolca, a magyar népdalkincs ápolásában is jelen-
tős szerepet vállal. Ezt mutatja, hogy október 5-én 15.oo-
kor Dalos találkozót és Harmonika estet szerveznek a civil 
szervezetek. A műsor fővédnöke Dr. Tóth Lajos polgár-
mester úr lesz. Mindenkit szeretettel várunk! 

Pásztor József
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület titkára 

„ITTHON VAGY 

MAGYARORSZÁG, SZERETLEK!” 2014
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Óvodakezdés 2014 szeptemberében

HIRDESSEN 
Ön is a 

Z s olc a i  H í r mondób a n!
Ajánlatkérés:

i n fo@z s olc at v.hu

NAGY ZOLTÁN
Nagy Zoltán (DZSUMIBÁ) független képviselőjelölt vagyok. 

Felsőzsolcán élek családommal és két tündéri unokámmal. A 
2010-es árvíz idején eszközeimmel sokat segítettem a rászorultak-
nak. 2014-ben az év vállalkozójának jelöltek. Ebben a ciklusban 
alpolgármesterként betekinthettem a város működésébe és ezzel a 
tapasztalattal a következő években is tudom segíteni a várost. Dr. 
Tóth Lajos programjával egyetértek és azt megválasztásom esetén 
támogatni fogom. Folytassuk együtt a megkezdett munkát Felső-
zsolcáért, kérem, szavazzanak rám október 12-én, a választáson.

 Megkezdődött a 2014/15-ös nevelési év 
a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvo-
da  Park úti és Szent István úti óvodái-
ban is. A nyár folyamán a szükséges 
karbantartási munkák befejeződtek.

Mindkét épületben tiszta barátságos 
csoportszobákkal, rendezett, gondos ját-
szóudvarral vártuk a nyári pihenő után 
újra óvodába érkező gyerekeket. 

Nagy szeretettel üdvözöltük az újonnan 
érkező kicsiket, akiknek még nagy traumát 
okoz a szülőktől való elválás. Óvodapeda-
gógus kollégáim és dajka nénik szeretete, 
gondoskodása azonban lassan-lassan fel-
oldja a félelmeket, s immáron a harmadik 
hét elteltével egyre kevesebb sírás hallatszik 
a beszoktatós kiscsoportosok öltözőiből. 

A Szent István úti Óvoda (Krisztina 
Óvoda) teljes körű felújítási-korszerűsí-
tési munkálatai befejeződtek. Immáron 
minden csoport  saját csoportszobai fog-
lalkoztatójában kezdte a nevelési évet.  Az 
újonnan felépült tornaszobába korszerű 
tornaeszközök érkeztek a nyár folyamán, 
s megérkeztek a nevelői szoba bútorai is. 
A napközben megbetegedő gyermekek 
számára úgynevezett gyermek elkülönítő,  
orvosi vizsgálatokhoz orvosi szoba, a hit-
tan, illetve egyéb fejlesztő foglalkozások 
megtartásához fejlesztő szoba áll az óvo-
da, illetve a gyerekek rendelkezésére. 

Mindkét óvodaépület játszóudvarán 

biztonságossági tanúsítvánnyal 
rendelkező kültéri játszóesz-
közök biztosítják az óvodások 
nagyfokú mozgásigényének 
kielégítését. A Park Úti Óvoda 
alapítványa két darab kültéri 
játék vásárlásával támogatta az 
ide járó gyerekeket, akik nagy 
örömmel vették birtokba az új 
játékokat. 

Rugalmas, a gyerekek érde-
keit maximálisan fi gyelembe vevő napi-
rendet alakítottunk ki, ahol a foglalkozá-
sok, a játék, a szabad levegőn való tartóz-
kodás(légfürdőzés), a pihenés megfelelő 
egyensúlyára törekszünk, fi gyelembe véve 
az óvodáskor életkori sajátosságait. 

Éves munkatervünk gazdag progra-
mokkal kínálja meg és várja a gyerekek 
mellett a szülőket is. A rendezvények meg-
szervezésénél a fő hangsúlyt az egészség 
megóvására, a mozgás egészségmegőrző 
szerepének népszerűsítésére, a hagyomá-
nyápolásra fektetjük. A szülőktől nagyon 
sok segítséget kapunk, törekszünk a csalá-
dokkal való építő együttműködésre, egész-
séges partner kapcsolat kialakítására. 

Az óvodai faliújságon kívül az óvoda 
honlapján tájékoztatjuk a szülőket, érdek-
lődőket az óvoda híreiről, illetve minden 
óvodai dokumentumot itt tekinthetnek 
meg az érdeklődők, amelyek az óvoda 
működését, életét szabályozzák. A galé-
riában fellelhető fotók részben bizonyos 
rendezvényeket, programokat örökítenek 
meg, ugyanakkor bepillantást engednek a 
csoportok hétköznapjaiba.

Honlapunk címe:
www.zsolcaovi.hu

Kívánok minden kedves Családnak 
jó évkezdést, erőt, gyermekük nevelésé-
hez sok-sok türelmet és sok-sok örömet,
jó egészséget.

Csonka Ferencné óvodavezető

Önkormányzati választások – 2014

650.000 forint
állami

támogatás
kazáncserére

TÁMOGATOTT
TEVÉKENYSÉGEK:

– A kazán, bojler cseréje új kon-
denzációs gázkazán beépítéssel; 

– Meglévő fűtési rendszer hőle-
adóinak (radiátor, stb.) és/vagy cső-
hálózatának korszerűsítése; 

– Járulékos munkálatok (ké-
ményátépítés, fűtési- és használati 
melegvíz ellátó rendszer átalakítás, 
vezérlés kialakítása); 

– Energetikai tanúsítás, számí-
tás, tervezési, engedélyeztetési és 
egyéb, átvétellel kapcsolatos szak-
hatósági költségek (pl: kéménysep-
rő szakvélemény, gáz MEO átvételi 
jegyzőkönyvvel, használatba vételi 
engedély); 

INGYENES
PÁLYÁZATI 

TANÁCSADÁS!

Az érdeklődők számától függően 
személyes, vagy csoportos tájékoz-
tatást biztositok ingyen.

Érdeklődni:
Chlepkó Tamás

70/977-2008
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Felsőzsolca Város Önkormányzata a 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
megnevezésű pályázat keretében az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, 
85,72 millió Ft támogatást nyert, melynek 
köszönhetően Felsőzsolcát és Arnótot ösz-
szekötő, 1,7 km hosszú kerékpárút és közel 
880 m egyéb kerékpárforgalmi létesítmény 
épül. A fejlesztés célja, hogy a kerékpáros 
közlekedést biztonságosabbá tegye, így a ke-
rékpározást, mint környezetbarát közleke-
dési mód terjedését ösztönözze a település 
lakossága körében. A projekt megvalósítása 
az előkészítést követően 2014. július 25-én 
kezdődött, befejezése 2014. november 30-ra 
várható. A Felsőzsolca és Arnót települé-
sek közötti szakasz jelentős autósforgalmat 
bonyolít le, ugyanakkor a kis távolság mi-
att a lakosság nagy arányban alkalmazza a 
kerékpárt közlekedési eszközként. Szintén 
növeli a kerékpárral közlekedők arányát 
az a tény, hogy az ipari park a két telepü-
lés között (Felsőzsolca Ipari Zóna) számos 
munkavállalót foglalkoztat. Mindamellett a 

kerékpárút kiépítése azokat a lakosokat és 
idegenforgalmi látogatókat is ösztönözheti 
kerékpározásra, akik eddig nem ezt a közle-
kedési formát részesítették előnyben, ezzel 
pedig a fenntartható mobilitás irányába te-
relhető a közgondolkodás.

A települések közötti kerékpáros közle-
kedésre – kiépített kerékpárút nélkül – nem 
léteznek megfelelő körülmények. A járdák 
nem alkalmasak erre a célra sem szélessé-
gük, sem az azokon jelentkező akadályok 
(oszlopok, táblák, egyebek), sem pedig a 
gyalogosok biztonságos közlekedésének ve-
szélyeztetése miatt. Az országos kerékpárút-
rendszerre való kapcsolódás nem megol-
dott. A településeken belüli közfunkciókat 
ellátó létesítmények nem közelíthetők meg 
szabályosan kerékpárral, mivel a kijelölt ke-
rékpársávok hosszúsága nem jelentős, vagy 
éppen ezeket a helyszíneket nem érinti.

Felsőzsolca már rendelkezik rövid ke-
rékpárúttal, ennek irányvonala nem illesz-
kedik az Arnótra vezető kerékpárforgalom 
irányához, azonban az infrastrukturális 

fejlesztés eredményeként létrejövő kerék-
párúttal összeköthető. A projekt megvaló-
sítása e problémákat hivatott megoldani. A 
város területén emellett a kerékpárok táro-
lására alkalmas tárolók elhelyezésére is sor 
kerül, így a kerékpárok biztonságos tárolása 
is megoldható.

A fejlesztés eredményeként létrejövő ke-
rékpárút kialakítása több tényező fi gyelem-
be vételével történik, amelyek közé tartozik 
a baleseti gócpontok elkerülése vagy biz-
tonságossá tétele, fókuszcsoportos megbe-
szélések szempontjai, turisztikai tematikus 
útvonalakhoz való illeszkedés.

A fejlesztés alapvető céljaként a kerék-
pározás mint környezetbarát közlekedési 
mód terjesztése, biztonságosan kerékpá-
rozható útvonal kialakítása Felsőzsolca és 
Arnót között, illetve ezek egyes belterületi 
szakaszain, valamint a kerékpáros turizmus 
fellendítése jelölhető meg.

A kerékpárút kiépítésének összkölt-
sége 95.243.450 Ft, a támogatás mértéke 
85.719.105 Ft.

További részletek:
kerekparoszsolca.hu

KERÉKPÁRUTAK ÉPÜLNEK

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve az alábbi 

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írja ki a 2015-ös évre. 

A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási hallgatói jogviszonyt létesíteni szándékozok jelentkezhetnek.

1.  A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális hely-

zetű felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
(„B” típusú pályázat) fi atalok jelentkezhetnek.

FIGYELEM! 
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támo-

gatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 
Nem részesülhetnek továbbá Bursa Hungarica Ösztöndíjban:
a doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók,
a kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók,
a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók. 
„A” típusú pályázatot - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-

jes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók nyújthatnak be. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2014/2015. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatot olyan a (2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fi -
atalok nyújthatnak be, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A támogatás mértéke – mindkét típusú pályázat esetében:
–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 

100%-át (28.500 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó,
–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 

120%-át (34.200 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.500 Ft/fő/hó,
–  amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 

170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.000 Ft/fő/hó,
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hall-

gatója a felsőoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik.

A támogatások folyósítása és időtartama
 „A” típusú pályázat - időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
„B” típusú pályázat – időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-

ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációs szükséges, melynek elérése

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva kell a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalánál kell a pályázatokat benyújtani. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal az EPER-Bursa 
rendszerben igazolja.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 
2014. november 7.

A pályázat kötelező mellékletei:
– pályázati űrlap,
– felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszony igazolása,
– a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének igazolása,
– jövedelemnyilatkozat,
– a pályázóval egy háztartásban élő még tanuló hozzátartozó iskolalátogatási igazolása,
– felsőzsolcai állandó lakcímet igazoló lakcímkártya.

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről
A beérkezett pályázatokat Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális 

feladatokat ellátó bizottsága bírálja el 2014. december 8-ig. Az EPER-Bursa rendszerben nem rög-
zített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag 
nem megfelelő pályázatok a bírálatból kizárásra kerülnek. A pályázó a döntés ellen fellebbezést nem 
nyújthat be. 

Az önkormányzati ösztöndíj elbírálásáról 2014. december 19-ig értesül az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan a pályázó. 

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 

Részletes pályázati kiírás letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról is.

További felvilágosítás kérhető a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a 46/584-
014-es telefonszámon. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 
Korm. rendelet szolgál. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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A Miskolc Térségi Konzorcium környezetvédelmi vetélkedősorozatot 
hirdet a településein élő középiskolások számára 

Válogatni jó!
Környezetvédelmi vetélkedősorozat középiskolásoknak 

Téma: A vetélkedő résztvevői szám ot adhatnak arról, mit tudnak a Miskolc Térségi 
Konzorcium 37 településén a környezettudatos életmódról, a hulladékmegelőzés alter-
natíváiról, a kiépült házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és infrastrukturális fejlesztés 
céljairól, a szelektíven begyűjtött hulladékok hatékony újrahasznosításának lehetőségeiről. 

Játékszabály: A vetélkedő keretében 4 „állomáson” lehet pontokat gyűjteni. Összesen 
100 pont összegyűjtésére nyílik lehetőség. 

Résztvevők köre: középiskolás diákok (14-18 év között) 3 fős csapatai 
Regisztrációs lehetőség a valogatnijo.hu honlapon (csapat neve, csapattagok neve, kor, 

nem, diákigazolvány száma, felkészítő tanár neve, a csapat e-mail címe). Kérjük feltün-
tetni a csapat nevét, címét (iskolát), a felkészítő tanár nevét, e-mail címet, telefonszámot. 

Az első három forduló párhuzamosan zajlik, az összeadott pontszámok alapján hívják 
meg a szervezők a legeredményesebb 7 csapatot a döntőbe. A regisztrált csapatoknak a 
szervezők e-mailben részletes útmutatót küldenek a feladatok megoldásához. 

1. feladat: Válogatni jó! 13+1 kérdéses TOTÓ kitöltése a valogatnijo.hu honlapon 
2. feladat: Így szelektál a családom! Így válogatunk mi! 
A különböző lakástípusokban alkalmazható, szelektív gyűjtést megkönnyítő praktikák 

ötlettárának összeállítása. (max. 3000 karakter + max 10 db fotó feltöltése a honlapra) 
3. feladat: Ezt is újrahasznosítottuk! Saját és adaptált újrahasznosítási lehetőségek 

bemutatása egy max. 3 perces videoklipben, vagy 10 diából álló ppt-ben (feltöltése a 
valogatnijo.hu honlap útmutatója szerint). 

Beküldési határidő: 2014. november 5. szerda. 
4. forduló, döntő: Az első 3 forduló alapján a legtöbb pontot szerző 7 csapat Miskolcon 

méri össze tudását az Ökológiai Intézet Alapítványnál, ahol öt állomásból álló, forgószín-
pad jelleggel kialakított vetélkedőn vesznek részt (elmélet, gyakorlat) 2014. november 
14-én, pénteken, 9-12 óra között. A sajtónyilvános eredményhirdetésre, díjátadásra 13 
órakor kerül sor. A döntős csapatok utazási költségét (közösségi közlekedési eszköz vagy 
telekocsi) a szervezők biztosítják. 

Díjazás: 1-3. helyezést elért diákok számára: jutalomhétvége Gömörszőlősre (2014. 
november 29-30), a fenntartható falu c. projekt helyszínére, valamint egy-egy napelemes 
töltő készülék. Felkészítő tanárok részére: 1-3. helyezett esetében 10-10 ezer Ft értékű 
környezetbarát termékek vásárlására szóló ajándékutalvány. 

A pályázathoz ötleteket és ismereteket lehet szerezni a Válogatni jó! Facebook oldalon 
és a www.valogatnijo.hu honlapon, ahol az érintett települések listája is megtalálható. 

További tájékoztatás: Környezeti Tanácsadó Iroda: iroda@ecolinst.hu, 46/505-768 
Projektazonosító: KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001

A Miskolc Térségi Konzorcium alkotói pályázatot hirdet a településein 
élő középiskolások számára

Recycle – Film(videó)-készítő pályázat
Témája: Válogatni jó! Vagy szükséges rossz?
A fi lmkészítő pályázat célja, hogy a diákok 2-5 perces kisfi lmben megjeleníthessék, 

elmondhassák véleményüket az életüket szükségszerűen „végigkísérő” hulladékkezelési, 
használati és megelőzési szokásokról, s megismertessék ötleteiket, hogyan minimalizál-
nák a családokra, településekre nehezedő egyre nagyobb környezeti terhet. 

Az alkotásokat a www.valogatnijo.hu honlapon megadott módon kell feltölteni. A 
feltöltött alkotások linkjét, a kategóriát, nevet, címet (iskolát), a felkészítő tanár nevét, 
e-mail címét, telefonszámát az Ökológiai Intézet Alapítványhoz (3525 Miskolc, Kossuth 
u. 13. I. emelet.) kérjük e-mailen eljuttatni: iroda@ecolinst.hu.

A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri értékeli. A pályázathoz ötleteket és is-
mereteket lehet szerezni a Válogatni jó! Facebook oldalon és a www.valogatnijo.hu hon-
lapon, ahol az érintett települések listája is megtalálható.

Pályázók köre: középiskolás diákok (14-18 év között)
Díjazás: 1-3. helyezett: Napelemes telefontöltő, 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány 

újrahasznosított termékek vásárlására, és 5 ezer Ft értékű bónusz belépő a miskolci 
Helynekem Kulturális Tér és Szórakozóhelyre. 4-10. helyezett: bónusz belépő a mi-
skolci Helynekem Kulturális Tér és Szórakozóhelyre. 5 ezer Ft értékű háztartászöldítő 
ajándékcsomag. 

Az 1-3. helyezést elért diákok felkészítő tanárai számára 5 ezer Ft értékű ház-
tartászöldítő ajándékcsomag. 

Határidő: 2014. október 15. (szerda)
További tájékoztatás: Környezeti Tanácsadó Iroda: iroda@ecolinst.hu, 46/505-768.
Projektazonosító: KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001

A Miskolc Térségi Konzorcium alkotói pályázatokat hirdet a településein élő 
általános és középiskolások számára 

Hulladékból műalkotást! – alkotói verseny 
Pályázhatnak: Általános és középiskolások (egyénileg vagy csoportosan) 
Téma: Hulladékból „műalkotásokat” (szobrokat, kollázsokat, vagy építményeket) kell 

létrehozniuk a pályázóknak napjaink és az egy évszázaddal ezelőtti hulladékkezelési, 
hasznosítási gyakorlatának témaköreiben, a „modern” háztartások és a hagyományos 
paraszti porták hulladékkezelési szokásainak megismerése érdekében. 

Az alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 60x60x60 cm-es méretet. Az 
alkotásokon kérjük feltüntetni a kategóriát, nevet, címet (iskolát), a felkészítő tanár 
nevét, e-mail címét, telefonszámát. A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri értékeli. 
A pályázathoz ötleteket és ismereteket lehet szerezni a Válogatni jó! Facebook oldalon 
és a www.valogatnijo.hu honlapon, ahol az érintett települések listája is megtalálható. 

Az alkotásokat az Ökológiai Intézet székhelyére juttathatják el a pályázók. 
Díjak: 1-3. helyezett: Oklevél és ajándékutalvány 30-25-15 ezer Ft értékben 

(Környezetbarát termékek vásárlására jogosít), 4-10 helyezett: 5-5 ezer Ft értékű ház-
tartászöldítő ajándékcsomag. 

Az 1-3. helyezést elért diákok felkészítő tanárai számára 5 ezer Ft értékű ház-
tartászöldítő ajándékcsomag. Valamennyi pályázó emléklapot és újrahasznosított és 
hasznosítható termékekből ajándékcsomagot kap 

Határidő: 2014. október 15 (szerda). Cím: Ökológiai Intézet Alapítvány, 3525 Mi-
skolc, Kossuth u. 13. I. emelet. További tájékoztatás: Környezeti Tanácsadó Iroda: iro-
da@ecolinst.hu , 46/505-768. Projektazonosító: KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001

A Miskolc Térségi Konzorcium alkotói pályázatokat hirdet a településein élő 
általános iskolások számára 

Válogatni jó! – Rajzpályázat alsó és felső
tagozatosoknak 

Téma: A hulladék keletkezésének megelőzéséről, csökkentési lehetőségéről, a hul-
ladékkezelés problémaköréből várunk alkotásokat. 

Pályázni lehet: Bármely technikával (ceruzarajz, zsírkréta, vízfesték, szénrajz, stb.) 
készült A/4-es vagy A/3-as méretű pályaművel. 

A rajzokon kérjük feltüntetni a kategóriát, nevet, címet (iskolát), a felkészítő tanár 
nevét, e-mail címét, telefonszámát. A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri értékeli. 

A pályázathoz ötleteket és ismereteket lehet szerezni a Válogatni jó! Facebook oldalon 
és a www.valogatnijo.hu honlapon, ahol az érintett települések listája is megtalálható. 

Pályázók köre:  1. kategória: 7-10 éves alsó tagozatos diákok 
 2. kategória: 11-14 éves felső tagozatos diákok 
Díjak:  1. helyezett: 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány, 
 2. helyezett: 15 000 Ft vásárlási utalvány, 
 3. helyezett: 10 000 Ft vásárlási utalvány, 
  4-10. helyezett: 5-5 ezer Ft értékű háztartászöldítő ajándékcsomag 

mindkét kategóriában. 
Az 1-3. helyezést elért diákok felkészítő tanárai számára 5 ezer Ft értékű ház-

tartászöldítő ajándékcsomag.
Határidő: 2014. október 15. (szerda)
Cím: Ökológiai Intézet Alapítvány, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet.
További tájékoztatás: Környezeti Tanácsadó Iroda: iroda@ecolinst.hu , 46/505-768. 
Projektazonosító: KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001
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Második tanévét kezdte meg az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 
által szervezett Csillagfény elnevezésű tanoda program. Szeptember-
től folytatódnak a délutáni felzárkóztató foglalkozások a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára. Tehetséggondozás és a továbbtanulás 
elősegítése ezek az alapvető célkitűzései az európai uniós pályázat-
ból létrejött tanoda programnak. A tanórán kívüli foglalkozásokon 
idén már harminc diák vesz részt a Bárczay kastélyban. Közös ki-
rándulások, családi napok, csoportos programok, az ünnepekre való 
közös készülődés- többek között ezek is várják idén a diákokat. A 
tanodában a kis létszámú csoportokkal több idő jut az egyéni ké-
pességfejlesztéseire. A tanévnyitó ünnepségen fejlődési diagrammon 
szemléltették a tanoda eredményeit. A projekt sikerét mutatja, hogy 
az elmúlt tanévben a tanoda programban részt vevő diákok közül 
hárman tanultak tovább.  A tervek szerint drámapedagógia foglalko-
zások is lesznek idén. 

Megkezdődött a 2014/2015-ös nevelési év a felsőzsolcai óvodák-
ban. Karbantartások, fejlesztések után nyugodt környezetben és han-
gulatban teltek az első hetek. Az óvodának elkészült a weboldala is.

Veni sanctén, főegyházmegyei tanévnyitón vettek részt a Szent 
István Katolikus Általános Iskola pedagógusai az Egri Bazilikában 
2014. augusztus 26-án. A programra az egri főegyházmegye közne-

velési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghí-
vást. Soltész Miklós államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának vezetője tartott előadást Az új tanév és az egy-
házi iskolák címmel. Elmondta, hogy a diákok kapjanak bármilyen 
tudást is ezek között legfontosabb, az életre, a családi életre nevelés. 
Ezt követően A katolikus iskolák feladata és küldetése napjainkban  
című előadásában Korzenszky Richárd OSB, a tihanyi bencés apát-
ság vezetője arról szólt, hogy először azt kell eldönteni, mire akarjuk 
tanítani a gyereket és az igazi nevelés, oktatás csak azután kezdődhet. 
Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében arra 
utalt, hogy a főegyházmegye köznevelési-köz-
oktatási intézményeiben 18 ezer fi atal tanul. Az 
érsek – Felsőzsolcára utalva  – úgy fogalmazott, 
örül az olyan visszajelzéseknek, melyek szerint 
megváltozott az iskola arculata mióta egyházi 
kezelésbe került. A pedagógusok feladata, hogy 
segítsék kibontakozni azt a tehetséget, amely ott 
lapul bennük. Dr. Ternyák Csaba egri érsektől 
vette át a Szent Gellért- díj ezüst fokozatát a ka-
tolikus oktatás és nevelés ügyéért végzett szol-
gálatáért,   Biczó Balázsné, a Szent István Katoli-
kus Általános Iskola tanára.

  Becsengettek a Szent István Katolikus Ál-
talános Iskolában is. 260 tanuló kezdte meg a 
tanévet a kibővült, felújított iskolában.  Az ün-
nepélyes tanévnyitó az iskola udvarán kezdő-
dött, ahol leleplezték az iskola új névtábláját is. 
A magyar kézműves remek címet elnyerő mis-
kolci Merényi József akácfából készítette a címe-
res névtáblát, ami az iskola homlokzatát díszíti.

A tanévnyitó a ró-
mai katolikus temp-
lomban szentmisé-
vel folytatódott. A 
diákokat és szülő-
ket Dr. Tóth Lajos,
a város polgármes-
tere is köszöntötte. 
A szentmise után el-
búcsúztak az isko-
la diákjai és tanárai 
Szécsényi Sándorné-
tól, aki 2014 októbe-
rében 40 év tanítás 
után megy nyugdíjba. 

Suliváró tábort szervezett a tanévkezdés előtti hétre a Kazinczy 
Ferenc Református Általános iskola. A gyerekek a három napos tá-
borban találkozhattak leendő tanáraikkal, osztálytársaikkal, hitok-
tatóikkal és megismerhették az egyházi iskola alapvető házirendjét 
is. A program minden reggel a templomban indult, majd birtokba 
vették a gyerekek a tornatermet és az iskolaudvart, ahol a tanárok 

játékos ügyességi feladatok szervezésével tették könnyebbé 
az ismerkedést a számukra. A nyári felújítási, karbantartá-
si munkálatok is befejeződtek a tanévkezdésre. Megújult 
környezetben kezdhették meg a diákok a 2014/2015-ös 
tanévet. A régi épületrész emeleti termeiben a felső tagoza-
tosok tölthetik mindennapjaikat. A rendezvények házába a 
sulivárón részt vett elsőosztályos gyerekeket és szüleiket is 
várta az iskola tanári kara. Szeptember elsején 202 gyermek 
kezdte meg a 2014/2015-ös tanévet a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskolában. Bővült az iskola tanári kara. 
A tanévnyitón nemcsak az elsőosztályosok, hanem az isko-
la hét új pedagógusa is ünnepélyes esküt tett. Az ünnepélyes 

fogadalomtételt követően az iskolások tanévnyitó műsora követke-
zett. Az elsőosztályosok is bemutatkoztak. Közel ötven fővel nőtt 
az iskola létszáma az elmúlt tanévhez képest. Dr. Sájer Józsefné az 
utóbbi 3 évben a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában 
tanított. A pedagógus idén nyugdíjba megy. Felsőzsolcán közel 30 
évig tanított és véleménye szerint nemcsak tanította, hanem nevelte 
is a főként alsó tagozatos gyerekeket. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma tanító munkájának elismeréséül Pedagógus Szolgálati 
emlékéremben részesítette.

Összesen 180 nap lesz a 2014/2015-ös tanévben.

NEMZEDÉKEK 
TALÁLKOZTAK
 Felsőzsolca adott otthont a XII. Nemze-

dékek Találkozója elnevezésű egész napos 
programnak. A Rendezvények Házában 
szeptember 13-án a megye több nyugdíjas 
klubjából érkeztek vendégek és fellépők. 
Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntése 
után több mint kettőszázan álltak a kö-
zönség elé zenés, prózai, táncos produkci-
ójukkal. A rendezvény főszervezője évről 
évre  Teszárovics Miklós a   B.A.Z. Megyei 
és Miskolci Városi Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szövetségének elnöke. A szervezet-
nek több mint nyolcvan nyugdíjas klub a 
tagja. Jövőre Ózd városa rendezheti meg a 
nagyszabású, kulturális programot.

Megkezdődött az új tanév
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A jól megérdemelt nyári pihe-
nés után újult erővel készültek a 
2014/2015-ös megyei I. osztályú baj-
nokságra a zsolcaiak. A tavalyi keret 
megerősítése jól sikerült, hiszen mi-
nőségi játékosok érkeztek a keretbe. 
Visszatért a klubhoz és a kapuba Tarr 
Tibor, aki a szurkolók egyik nagy ked-
vence remek védéseinek köszönhető-
en. A védelembe a korábbi NB II-es, 
rutinos Toplenszki Szabolcs, míg a 
középpályára két fi atal Komlóssy Ben-
ce Edelényből és Lengyel Martin Put-
nokról érkezett. A támadó szekcióba 
a korábban szintén NB II-es Zsarnai 
Róbert és a nevelő egyesületéhez ha-
zatérő Halder Péter lett leigazolva.

Ezek után bizakodva várta a klub-
nál mindenki a bajnoki rajtot és nem 
is kellett csalódni: az első fordulóban 
az újonc Sárospatak együttesét 2-0-
ra (gólszerző Sikur és Halder), míg a 
folytatásban az MVSC-t 5-0 arányban 
múlta felül az együttes (gsz.: Sikur 2, 
Zsarnai 2, Lengyel). A harmadik for-
dulóban hazai pályán 1-1 a Mád elleni 
rangadón (gsz.: Berecz), majd az újonc 
Nagybarca otthonában sima 3-0 ará-
nyú siker következett (gsz.: Gáll, Sikur, 

Varga). A folytatásban két győzelem 
itthon: előbb 1-0 a Bükkábrány (gsz.: 
Sikur), majd 2-0 a szintén újonc Szen-
tistván ellen (gsz.: Halder, Sikur). Hat 
forduló után az FVSC a tabella máso-
dik helyét foglalja el. Gratulálunk!

Ifj úsági csapatunk is remekül kezdte 
a szezont, hiszen a két nagy múltú után-
pótlás nevelő együttest is két vállra fek-

tette. A patakiak ellen 2-0-s győzelem 
(gsz.:Balogh R. és Hankó M.), míg a ta-
valyi bajnok MVSC-t szintén 2-0 arány-
ban múlta felül a csapat (gsz.: Hankó M., 
Szentpéteri). A folytatásban is nagysze-
rűen szerepeltek a srácok, hiszen min-
den meccsükön győztesen hagyták el a 
pályát! Eredményeik: Nagybarca ellen 
6-0 (gsz.: Szentpéteri 3, Rákosi 2, Bok), 
Bükkábrány 4-0 (gsz.: Kupcsik, Balogh 
R., Horváth N. és egy öngól), Szentist-
ván 12-1 (gsz.: Horváth N. 4, Balogh R. 
2, Kiss Zs. 2, Szentpéteri, Kupcsik, Lo-
sonczi, Sramkó A.). A csapat 100%-os 
mérleggel vezeti a tabellát!  

Bízunk mindkét együttesben, hogy a 
folytatás is hasonló lesz. Hajrá Zsolca!

Elrajtolt az őszi futballidény
Véget ért a felkészülési időszak,

immár tétmeccseken bizonyíthatnak az FVSC labdarúgói

1. forduló: 2014. 08. 17.  17.00 FVSC – Sárospatak 2 – 0
2. forduló: 2014. 08. 23.  17.00 MVSC – FVSC 0 – 5
3. forduló: 2014. 08. 31.  17.00 FVSC – Mád
4. forduló: 2014. 09. 06.  16.30 Nagybarca – FVSC
5. forduló: 2014. 09. 14.  16.30 FVSC – Bükkábrány
6. forduló: 2014. 09. 21.  16.00 FVSC – Szentistván
7. forduló: 2014. 09. 27.  16.00 Encs – FVSC
8. forduló: 2014. 10. 05.  15.00 FVSC – Tállya
9. forduló: 2014. 10. 11.  15.00 Sátoraljaújhely – FVSC

10. forduló: 2014. 10. 19.  14.30 FVSC – Sajóbábony
11. forduló: 2014. 10. 25.  14.30 Bogács – FVSC
12. forduló: 2014. 11. 02.  13.00 FVSC – Onga
13. forduló: 2014. 11. 08.  13.00 Bőcs – FVSC
14. forduló: 2014. 11. 16.  13.00 FVSC – Edelény – Tomor-Lak
15. forduló: 2014. 11. 23.  13.00 Tiszalúc – FVSC

Lezárt ügyek:

SEGÍTŐKÉSZ ZSEBTOLVAJ
Vádemelési javaslattal élt a rendőrség egy fi atalemberrel szemben, aki Sajólá-

don ellopott egy mobiltelefont majd a sértettel együtt keresni kezdte azt.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást 

a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrse F. Gábor 19 éves alsó-
zsolcai lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Sajóládon, 
a Dózsa György úton a szökőkút melletti parkban 2014. július 29-én 16 óra 
után a fi gyelmetlen sértett zsebéből elvette mobiltelefonját. Miután az érintett 
észrevette, hogy nincs meg a mobilja, keresni kezdte azt, amihez látszólag segít-
séget is nyújtott neki 19 éves alkalmi ismerőse. A készüléket végül „nem találták 
meg”, így a sértett haza ment.

A lakossági bejelentést követően indult büntetőeljárásban a rendőrök rö-
vid idő alatt azonosították, elfogták, majd a rendőrőrsre előállították a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható F. Gábort, aki be-
ismerő vallomásában többek között elmondta, hogy zsákmányán időközben 
túladott.

Az ügyben indított nyomozást a Felsőzsolcai Rendőrőrs a napokban befe-
jezte és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes járási ügyész-
ségnek.

Hatrártalanul:
ismerkedés

a Vajdasággal
Felsőzsolca vajdasági testvértele-

pülésére Magyarkanizsára utaznak 
a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola diákjai. A 7. osztályo-
sok a több napos osztálykirándulá-
son felfedezik majd a délvidéket, de 
a helyi iskolában is bemutatkoznak. 
Itthon már most a  játékos vetél-
kedőkre készülnek a rendhagyó 
irodalom órákon. A négy napos 
tanulmányút ideje alatt a gyerekek 
megismerkedhetnek Szerbia szép-
ségeivel, történelmével, illetve Fel-
sőzsolca testvértelepülésének, Ma-
gyarkanizsának lakóival is.
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