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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA
Ismét felhatalmazást kapott a felsőzsolcai választóktól Dr. Tóth Lajos polgármester, aki független jelöltként a szavazatok 54 %-át kapta meg.
Választást nyerni először megtiszteltetés, másodszor megbecsülés. Felhatalmazást kapni
egy város vezetésére újabb, most már öt éves
ciklusra azt jelenti, hogy a lakosság megértette,
elfogadta és jónak látja az eddig végzett munkát,
amit folytatni kell.
Vegyük észre a sikereket, az eredményeknek
örüljünk együtt, mi mindannyian, akik otthonunknak tekintjük Felsőzsolcát. A siker belőlünk indul ki, a mi munkánk építi és értünk van.
Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata
az, hogy stabilitásunkat megtartsuk és fejlesszük
városunkat.
A célok közösek, nem a polgármesteré, nem a
képviselőké, hanem mindannyiunké. A civileké,
a ﬁataloké, a szépkorúaké, a dolgozóké, vagyis
a miénk, felsőzsolcaiaké. Hiszen ha jól belegondolunk, mindannyian ma a holnapot építjük.
Tegyünk tehát ma mindent úgy, hogy Felsőzsolca az itt élőknek az otthont, a jövő generációjának a szülőföldet jelenthesse.

Dr. Tóth Lajos
folytathatja polgármesterként
ágakon történik, mind Miskolc, mind pedig a 3-as és a
37-es számú főút irányába.
A felsőzsolcai bekötő ág új
szakaszát is megnyitották,
így az M30-as alatti körforgalomból leágazó 3605. sz új
úton is lehet már közlekedni. A miskolci keleti elkerülő
csomópont átadásával a 26os, a 37-es és a 3-as sz. főutakról az M30-as autópálya
sebességkorlátozás nélkül,
biztonságosan, gyorsan, torlódásmentesen elérhető. Az
útszakaszt rendőri felvezetés

Elkészült a közlekedési csomópont
November 18-án délután megszűnt a forgalomkorlátozás az M30-as autópályán és a
3-as számú főúton Felsőzsolca térségében.
A terelésre augusztustól az északi elkerülő
építése miatt volt szükség. A forgalomkorlátozás augusztus közepén lépett életbe. Az
ideiglenes terelés november 18-án, délután
14 órakor szűnt meg. Az M30-as autópályáról
való lehajtás már az elkészült új csomóponti

mellett helyezték forgalomba. Mint ismeretes,
az északi elkerülő út építése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul
meg. A beruházás nettó értéke 13,9 milliárd
forint, 85% uniós és 15% hazai forrás felhasználásával. Az elkerülő elsőfokú árvízvédelmi
gát, ami a térség településeinek árvízvédelmét
is biztosítja. A csaknem 6 km hosszú, kétszer
egy sávos út 2015 tavaszára készül el teljesen.

Adventi
gyertyagyújtás
Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan az idén is meggyújtjuk az adventi gyertyákat a város karácsonyfája
alatt 2014. november 30-án, december 7-én, december 14-én és december 21-én, vasárnap délután 4 órakor a Hősök terén. A gyertyagyújtáson közreműködnek: a felsőzsolcai
történelmi egyházak lelkipásztorai,
településünk népdalkörei, valamint
a felsőzsolcai közoktatási és nevelési intézmények óvodásai és diákjai.
Várjuk együtt az Úr eljövetelét!
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A 2014. október 12.-i polgármesteri és
önkormányzati képviselői választások eredménye

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kurmai Árpád
Aranyosi Elemér
Nyák Róbert
Gavallér Istvánné
Bordás László
Daragó István Ferenc
Várhegyi László Géza
Dendők Attila
Krajczár Győző
Dezső András

181
170
155
135
131
118
115
106
74
56

A BOLGÁR NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Sorszám
1.
2.
3.

A jelölt hivatalos neve
Major Ádámné
Molnár Attiláné
Karamarinov J. Jordanova

36
34
29

A ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
A képviselői eskütétel
A POLGÁRMESTERVÁLASZTÁS
EREDMÉNYE
Sorszám
1.
2.
3.
4.

A jelölt hivatalos neve
Dr. Tóth Lajos József
Szarka Tamás
Nagy Róbert
Vasvári László

1460
610
515
147

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A jelölt hivatalos neve
Nádi Gyula
Nagy Róbert
Rimán János
Széchenyi Sándorné
Kassai Attila
Kucskár Tibor
Pásztor Erik
Hogya Zsolt
Nagy Lajos Zoltán
Dr. Pásztor Tünde
Visovszki Ferenc László
Sztojev-Angelov Ilona
Csehovics Alex
Hopka Péter
Chlepkó Tamás
Mérainé Fodor Erzsébet
Nagy György Csaba
Dr. Sájer József
Csonka Ferencné
Zilai Imréné
Vasvári László
Fehér Katalin
Hankó Ernő
Szinai István

1147
859
824
760
701
701
651
602
596
583
579
562
538
533
532
482
469
422
397
365
351
325
316
311

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Berecz László
Orosz Gábor
Agócs Ferenc
Bredács László
Rohály Istvánné
Gladics Gyula

294
275
248
226
214
195

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A jelölt hivatalos neve
Hankó Ernő
Aranyosi Elemér
Dendők Attila
Balog Attila
Krajczár Győző
Krajczár Győzőné
Horváth János
Szamkó-Budai Antal

104
68
45
29
26
19
9
4

FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel: +36 46/584-010; +36 46/383-290; fax: +36 46/383-676
e-mail: info@felsozsolcaph.hu
1-28/2014.

Meghívó
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 9-én 1600 órakor
tartja közmeghallgatását, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Rendezvények Háza.

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató a Felsőzsolca 060 hrsz.-ú (ongai bekötőút) telephely, a már meglévő alsó
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatása kapcsán
Előterjesztő: Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai koordinátora és a
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
2. Válaszok a lakosságtól írásban érkezett kérdésekre, észrevételekre
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester
3. Hozzászólások, vélemények
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület lehetővé teszi az állampolgároknak,
a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék elő közérdekű javaslataikat,
kérdéseiket, valamint közérdekű kezdeményezéseiket.
Kérem, a kérdéseket, észrevételeket 2014. december 3-ig írásban juttassák el
a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára,
vagy az info@felsozsolcaph.hu e-mail címre.
Felsőzsolca, 2014. november 26.
Dr. Tóth Lajos
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tere a bolgár gyökerekkel bíró Zsekov Éva
Mónika hegedűművész kíséretében mondta
el Draganovói gondolatok című versét. A
fordítás is a zsolcaiak munkája, hiszen a nyers magyar fordítást
egy helybéli író-költő, Gyenes Klára öntötte irodalmi formába. Az
ünnepségen Tatárka Kirill, a miskolci Szentháromság templom
megbízott ortodox parochusa és a felsőzsolcai görög katolikus
templom esperes parochusa, Gulybán Tibor mondott imádságot.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Szimeon, a Parlament bolgár nemzetiségi szószólója és Kalicov Vladimir, a száz
éve alapított Magyarországi Bolgárok Egyesületének ügyvezetője
is, akik már rendszeres vendégei a zsolcai bolgár rendezvényeknek. Ők adták át a centenáriumra alapított elismeréseket. Felsőzsolcán hárman kapták meg a kitüntetést. Nádi Gyula alpolgármester, önkormányzati képviselő, a Pokol Csárda tulajdonosa,
aki úgy a zsolcai, mint a Draganovóban álló bolgár emlékmű
építését is támogatta. Jávorszki Klára, a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi referense, aki 12 éve intézi a
bolgár nemzetiség ügyeit, szervezi rendezvényeit. Németh Csaba,
a ZsolcaTV ügyvezető-igazgatója, aki több bolgár rendezvény lebonyolítását segítette, 2010-ben pedig dokumentumﬁlmet forgatott a Draganovóból elszármazott bolgárkertészekről. A Demeter
napi ünnepséget egy kiállítás megnyitó követte. A bolgár családi gyökerekkel rendelkező Horváth Mária szikszói üvegtervező
iparművész alkotásaiból nyílt tárlatot Dr. Sedon László plébános
ajánlotta a közönség ﬁgyelmébe. Az iparművész ólomüvegei számos miskolci, borsod megyei templomot díszítenek, de keze nyomát őrzik a Barlangfürdő előcsarnokának üvegei is. A Demeter
napi ünnepség zártkörű vacsorával ért véget a Pokol Csárdában.
Czéklás Réka

Demeter nap Felsőzsolcán
A Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat fennállása
óta tartja és ünnepli a helybeli magyar barátaival közösen a bolgár ünnepeket, köztük a Demeter napot is. Az időjárás, amelytől mindig is függtek a bolgárkertészek, idén nem kedvezett a
megemlékezésnek sem. Az egész napos eső talán legintenzívebb
időszakára esett a koszorúzás, amit a 2005 óta álló bolgárkertész
emlékműnél így is megtartottak, ám az oda tervezett prózával,
zenével színesített műsort már fedett helyen, a Városháza Dísztermében tartották. A rendezvény fővédnöke dr. Pataki Anett, városunk jegyzője volt. Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió ripor-

OKTÓBER 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója és a Köztársaság
kikiáltásának 25. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezést a roszsz időjárás miatt a Rendezvények Házában tartottá, ahol Putz József a Szent
István Katolikus Általános Iskola igazgatója mondott beszédet. Az ünnepségen
Kramcsák Jánosné szavalt és mindkét zsolcai kórus is énekelt Ködöböcz Viktor
klarinét kíséretével. A kegyelet virágait a megemlékezők az eső ellenére is lerakták a Kegyeleti Parkban található kopjafánál.

Méltó emlékezés
az áldozatokra
Az ELTE Bevésett nevek című kétnapos
konferencián tartott előadást november 14-én
a felsőzsolcai születésű Csonka Laura történész, aki arról a kutatásról is beszélt, aminek
alapján az emlékművön rögzíteni lehetett a
harcban elesett és deportált áldozatokon kívül
azokat is, akik Budapest utcáin haltak meg. A
konferencia a holokauszt- és második világháborús emlékmű felavatása köré épült, ahol
beszédet mondott Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere is. Mint fogalmazott:
tiszteletre méltóvá teszi az egyetemet, hogy
együtt, különbségtétel nélkül emlékezik mindazokra, akik a zsidótörvények, a vészkorszak
és a második világháború áldozatául estek.
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Ötven éves általános iskolai osztálytalálkozó
A felsőzsolcai általános iskola 1964ben végzett 8 a és 8 b osztályos diákjai
2014 szeptember 20-án osztálytalálkozót szerveztünk. Az elmúlt 50 évben
rendszeresen találkoztunk 5 évenként.
Ez a jubileumi alkalom azonban mindenki számára ünnep volt. 58 diákból
16-an jelentünk meg. Sajnos 21-en
meghaltak közülünk.
A 8 a osztályból jelen volt Alaxai Anna,
Dobos János, Dobos Olga, Földi Klára,
Gergely Katalin, Laczkó Gizella, Oláh Károly, Pásztor József, Rabóczi Anna, Stiber
Erzsébet, Szegedi Imre, Szolga Erzsébet.
A 8 b osztályból Kollár József, Molnár Erzsébet, Szinyéri Magdolna, Vancza Margit.
A régi iskolánk azóta a felújított Bárczaykastély. Szerettük volna a régi osztálytermünkben megtartani az osztályfőnöki órát.
Sikerült, köszönetet mondunk Bogdán Péternek, aki készségesen segített. Az osztályfőnöki órán három tanárunk jelent meg:
Nevelős Béláné, Ligethy Leventéné (Sajó
Ildikó), Geskó Sándor.
Először gyertyát gyujtottunk elhunyt
igazgatóink és tanáraink emlékére. Egy másik gyertya annak a 21 diáknak égett, akik
már nem lehetnek közöttünk. Az osztályfőnöki órán felolvastuk valamennyi elhunyt
nevét. Egy perces néma felállással adóztunk emléküknek. Majd minden diák be-

számolt eddigi életéről,
családjáról. Kiváncsian ﬁgyeltünk egymásra. Tanáraink is beszámoltak arról,
hogy ma hogyan élnek,
mit tartanak fontosnak és
milyen emlékeket őriznek
rólunk. Köszönték, hogy
meghívtuk őket és jókívánságokkal távoztak az
osztályfőnöki óráról.
A találkozó a Pokol
Csárdában folytatódott,
ahol mindenkit egy kis
meglepetés ajándék várt.
Örültünk neki és eltettük
emlékbe. 5 évenként találkoztunk, de még enynyi emléket egyszer sem
elevenítettünk meg mint
most. Mindenki nagy szeretettel emlékezett vissza az együtt töltött évekre. Előkerültek a tabló képek, régi osztályképek,
melyeket szívesen nézegettünk. A ﬁnom
vacsora után felvágtuk az 50 éves feliratú
tortánkat. Igazán felszabadultan ünnepeltünk. A találkozó végén azzal búcsúztunk,
hogy jó volt együtt lenni és ha tehetjük, jövünk a következő találkozóra is.
Pálfalusi Istvánné
Alaxai Anna
Életük e meghatározó
nagy eseményére díszes
meghívóval invitálták meg
barátaikat, ismerőseiket és
tisztelőiket, amelyen az volt
olvasható… mi is lehetett
volna más? „a szeretet soha
el nem fogy”, ami valójában jellemezte egész együtt
töltött életüket. Az ünnepi
eseményt különösen bensőségessé, emlékezetessé tette
számukra, hogy a meghívást
sokan elfogadták és osztoztak örömükben.
A templomi esemény
után valamennyi részvevőt
a Pokol Csárdában ebéddel vendégeltek
meg. A meghívottak gratuláltak a boldog házaspárnak, többek között a Városi
Önkormányzat nevében Dr. Tóth Lajos
polgármester, a Rozmaring Női Kórus,
illetve Férﬁ Népdalkör tagjai pedig a
dalos-társukat köszöntötték, hiszen az
ünnepeltek alapítói és jelenleg is tagjai a
nevezett együtteseknek.

50 BOLDOG ÉV
1969-évben Vajdácskáról Felsőzsolcára települt a Koleszár házaspár, Mária
és György. Mindketten jól érezték itt magukat, környezetük is megszerette őket.
Szeptember 21-én ünnepelték házasságkötésük ötvenéves évfordulóját. Aranylakodalmukat, amelyen ismét örök hűséget fogadtak egymásnak délelőtt tíz órakor, a helyi görög katolikus templomban,
Gulybán Tibor esperes úr közreműködésével a szentmise után tartották.

Bredács László

Prima Primissima

A Sajó-Hús Kft.
kapta
az elismerést

Átadták a 2014-es megyei Prima
díjakat a Miskolci Nemzeti Színházban. Az országos elismerésnek számító Prima Primissima díj tíz kategóriájából évente hármat választ a
Vállalkozók és Munkaadók Szövetsége megyei szervezetének elnöksége,
ezekben három-három jelölt közül
dönti el a kategória győztesét, akik
évente megrendezett gálaműsor keretében vehetik át a díjat.
Az est során a VOSZ a megyei vállalkozói és munkaadói díjakat is átadta. Az Év húsipari vállalkozása díjat
a Sajó-Hús Kft.-nek, melyet Fazekas
József, a kft. ügyvezetője vett át.
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vásárlásra tett javaslatot
és a tiszteletdíj felhasználásra készített előterjesztést is. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek és elfogadták
a Közbeszerzési terv módosítását. A 2014. évi támogatási alap
felosztására tett javaslatot módosítással, de egyhangúlag elfogadta a testület. A Felsőzsolca belterületén az önkormányzat által
történő rágcsálóirtásra tett javaslatot kiegészítéssel, de szintén
egyhangu 9 támogató, igen szavazattal fogadták el. Selejtezhet a
könyvtár is, hiszen a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár selejtezéséhez is hozzájárult a testület. Az Onga és
Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról, a Társulási Tanács tagjának megbízásáról és a helyettesítési rendjének meghatározására
tett javaslat is egyhangu elfogadásra talált. A Zsolca Táncegyüttes
részére a Rendezvények Háza biztosítása készített előterjesztés
lekerült a napirendről, igy azt nem tárgyalták a képviselők. A
nyilt ülésen utolsóként tárgyalták az ÉMOP-5-5.1.3-11 számú
„kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt megvalósítási helyszínének pontosítására tett javaslatot. A testület négy
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalt.

TESTÜLETI ÜLÉS – 2014. november 27.
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-án tartotta munkaterv szerinti soros ülését a Városháza
Dísztermében. Több mint húsz napirendi pont szerepelt a meghívóban. Elsőként a polgármester jelentését hallgatták meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
időszak eseményeiről. A beszámolót egyhangúlag elfogadta a
képviselő-testület. A 2. napirendi pontban tárgyalt bizottságok
tagjainak megválasztásáról 3 igen, 2 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem döntöttek, így a bizottsági tagok eskütételére vonatkozó napirend megtartására nem került sor. A város 2013. évi
szociális helyzetéről és ellátásáról szóló beszámolót tárgyalta meg
a testület, amelynek előterjesztője Nádi Gyula jelenlegi alpolgármester volt, aki a korábbi ciklusban a Humánpolitikai Bizottság
elnöki tisztségét töltötte be. A képviselők elfogadták Felsőzsolca
Város Önkormányzat 2015. évi gazdasági tervét és a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását is. A rendeletek
a város weboldalán megtalálhatóak. Tárgyalták továbbá a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a személygépkocsi
2014. október 6-9-ig a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola 26 hetedikes tanulója és 3 kísérő pedagógusa sikeres
„Határtalanul” pályázat keretében vajdasági
tanulmányi kiránduláson vett részt.
A pályázatunk címe: Barangolások a
Hunyadiak nyomában.
A négy nap felejthetetlen élményeket
nyújtott számunkra, diáktársainknak is tanárainak egyaránt.
Megérkezésünk után az október 6.-ai
megemlékezésen vettünk részt az ott tanuló diákokkal. Mi verssel és furulyajátékkal
kapcsolódtunk be, majd sétáltunk egyet
Magyarkanizsán. Barangolás közben felkerestük az ottani híres személyek emlékműveit, majd lesétáltunk a gyönyörű naplementét tükröző Tisza partra.
Második nap testvérosztályunk tanulói
és két kísérő pedagógussal útnak indultunk.
Ellátogattunk Belgrádra, a déli harangszót
jelképező Nándorfehérvári vár falai között
tettünk egy sétát. Délután Újvidéken a
„bevehetetlen” Péterváradra buszoztunk
a helyiekkel. Megtekintettük a híres for-

HATÁRTALAN ÉLMÉNYEK
MAGYARKANIZSÁN
dított óratornyot, és elcsodálkoztunk a
gyönyörű panorámában.
Harmadik nap reggelén először a híres
szabadkai Juhász zenekar játékos koncertjét
néztük meg. Délelőtt testvériskolánkban a
Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskolában
voltunk óralátogatáson.
Matematika és történelem órákon vehettünk részt. Kora délután a ﬁúk futballban
mérték össze erejüket a magyarkanizsaiakkal, a lányok pedig az ott tanító tanárnőkkel kézművesedtek Délután közös karaoke
versenyen valamint táncos mulatságon vettünk részt.
Magyaros esttel zártuk az együtt töltött
pár napot. Sok új barátra tettünk szert, nekik készítettünk apró falatkákat a magyar
ﬁnomságokból.

Utolsó nap Szabadkán, valamint Szeged
belvárosában sétáltunk, és megtekintettük
a látványosságokat. Beleértve a szegedi kéttornyú Fogadalmi templomot és a szabadtéri játékok helyszínét, a Dóm teret is.
Nagyon jól éreztük magunkat, örülünk, hogy volt lehetőségünk eljutni a határon túli magyarokhoz!
Csontos Lili és Iván Szilvia
7. a osztály

Október közepén a vajdasági testvér-településünkön Dr. Tóth Lajos
polgármester és Zajacz Ernő plébános adta át a város ösztöndíját Barta
Nikoletta magyarkanizsai diáknak. A
delegáció részt vett a városnapi programsorozaton. Zajacz Ernő a helyi
papsággal közösen celebrálta a szentmisét és koszorút helyeztek el a város
alapítás emlékművénél is Magyarkanizsán.
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Színek és fények
Színek és fények – 25 év a festészet bűvöletében címmel nyílt meg Bártfai Betty festőművész jubileumi gyűjteményes kiállítása
Felsőzsolcán.
Mintegy száz képet láthatnak az érdeklődők a tárlaton. A Felsőzsolcán élő, világjárt
művész válogatása festészete, tanulmányai
és utazásai sokszínűségéről ad bizonyságot a
művészetek kedvelőinek. Tájképek, portrék,
aktok, csendéletek, állatképek, illetve vallásos témájú festményeket láthatunk, amelyek
mellett magunk is utazni kelhetünk. Utazni
egy, a festészet szerelmese által megfogalmazott, színeiben és témáiban is gazdag világba.
A látogató számára kiderülhet az is, hogy
Bártfai Betty nagy tisztelője a XIX-XX. századi magyar festőknek, alkotásai között felvillan például Munkácsy tisztelete, művei tanulmányozásának nyoma, de az itáliai és francia
festészetnek is nagy rajongója.
A festészet iránti elkötelezett érdeklődését,
tanulni akarását számos országban tett tanulmányútja is bizonyítja. Olaszország, Izrael,
Ciprus, Ausztrália, Finnország… – sorolhat-

HÍREK
 Iváncsik Klarissza, a Csomasz-Tóth
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola felsőzsolcai tagintézményének egyik kiemelkedő
tehetsége az Adj teret a tehetségnek Kölöknet program pályázatán sikeresen bejutott a
nagynevű szakmai zsűri által az országban
kiválasztott 21 tehetség közé, akik koncerten
játszanak majd novemberben és decemberben Budapesten az IBS-ben! A felkészítő zenetanárnő Dr. Kovácsné Kaveczki Márta.

nánk a helyeket, ahol képességét tovább fejleszthette. Mindennek eredményeként számtalan festménye megtalálható hazai és külföldi
magángalériákban, illetve gyűjteményekben.
Bártfai Betty alkotásait december 18-ig
tekinthetjük meg Felsőzsolcán, a Bárczaykastélyban.

Játszva is tanulhatsz Felsőzsolcán!
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár az idén 2014. április 1-én
kezdte el megvalósítását a TÁMOP- 3.2.1312/1-2012-0529. azonosító számon regisztrált Európai Uniós pályázatnak. A pályázat
célja, hogy a felsőzsolcai nevelési, oktatási
intézmények óvodásai, tanulói minél több, és
színvonalasabb tanórán kívüli foglalkozáson
vehessenek részt a megvalósítási idő alatt.
A pályázatban résztvevő intézmények:
– Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
– Szent Miklós Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Szent Miklós Óvoda Tagóvodája
– Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
– Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
– Csomasz Tóth Kálmán Református
Alapfokú Művészeti Iskola, Felsőzsolcai Tagintézménye
– Az ongai Görgey Artúr Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola.
A résztvevő intézmények lehetőséget
kapnak diákjaik számára pályázati pénzből
sokszínű szakköri foglalkozások, különböző témájú nyári táborok megrendezésére és
környezetvédelmi témanap keretében egy
poroszlói kiránduláson is részt vehetnek.
A programok változatosságát az adott intézmény igényei adják meg. A diákok részt
vehetnek kézműves, néptánc, színjátszás, íjászat, hagyományőrző szakkörökön is, az adott
intézmény pedagógiai programjától függően.
A projekt vége előtt a diákok versenyeken
adnak számot tudásukról, az elsajátított is-

meretekről. A pályázat nyújtotta lehetőségeket 2015. március 31-ig van lehetőségünk kihasználni. Reméljük a résztvevő intézmények
diákjai „Játszva tanulnak Felsőzsolcán!”.
Fehér Katalin
könyvtárvezető

 Az Európai Mobilitás hét programsorozatában országszerte péksüteménnyel,
gyümölccsel és egyéb ﬁnomságokkal várták
a kerékpárosokat szeptember 19-én reggel
a Bringázz a munkába! (Bam!) kampány
keretében. Vidéken összesen 14 városban,
köztük Felsőzsolcán fogadták a munkába,
gyermekükkel az óvodába biciklivel közlekedőket. A Bringázz a munkába! kampányt
2007 óta minden évben kétszer – tavasszal
és ősszel – rendezi meg a kerékpáros klub
a mindennapi biciklizés népszerűsítésére.
Városunkban a Szent István utcai óvodában várták a szülőket, dolgozókat és persze
a gyerekeket. A Mobilitás Hét rendezvényeiről nézze meg a kerekparoszsolca.hu weboldalon a fotó és videó galériát!

MEGHÍVÓ!
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola
Felsőzsolcai Tagintézménye

2014. december 9-én, kedden 17 órakor

Adventi növendék hangversenyt rendez,
melyre szeretettel meghívja Önt és kedves Családját.
Helyszín: régi Művelődési Ház
(Felsőzsolca, Pokol csárda udvarában)

A koncertet követően adomány süti vásárt rendezünk,
melynek bevételével

a Kárpát-medencei
Református Közoktatási Alapot
támogatjuk.

Adományaikat hálás szívvel fogadjuk!
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Szervezetfejlesztési Szakmai Nap Budapesten

Vissza nem térítendő támogatás
Felsőzsolca önkormányzatának
2014. november 13-án került megrendezésre az Önkormányzati Szervezetfejlesztési Szakmai Nap Budapesten.
A szakmai napot Felsőzsolca, valamint
további 13 olyan konvergencia-régióbeli önkormányzat szervezte meg,
amelyek az ÁROP-1.A.5-2013 pályázati felhívás keretében részesültek vissza
nem térítendő támogatásban az önkormányzati szervezetfejlesztési feladatok
végrehajtására.
A szakmai nap első felében az önkormányzatok szakértői ismertették a Magyary Program hatását a projektek végrehajtása során alkalmazott módszertanokra. A szakmai munka három szekcióban
folyt. A Szervezeti beavatkozási területhez
kapcsolódó feladatok végrehajtását kielemző szekcióban dr. Pataki Anett jegyző
asszony képviselte Felsőzsolcát. A felsőzsolcai szervezetfejlesztési projekt keretében sor került a támogató infrastruktúra és
szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, a
kiszervezett és kiszervezhető feladatok költség-haszon elemzésére,
valamint a ZsolcaTV
új irányítási modelljének a kidolgozására. A
feladat elvégzése során
nemzeti szintű jó gyakorlatként jelent meg
az SLA típusú szerződések alkalmazása. Az
SLA típusú szerződések esetében a szolgáltatási szerződések rögzítik a szolgáltató és
az Önkormányzat közötti megállapodást a
nyújtott szolgáltatásra, annak minőségére
és körülményeire vonatkozóan. Ezáltal a

nem megfelelő minőségű szolgáltatás
esetében az Önkormányzatnak
van
kellő jogalapja arra,
hogy visszautasítsa a
szolgáltató kiﬁzetését.
A második szekció munkájában Felsőzsolca képviseletében dr. Rónai István
aljegyző vett részt.
E szekció keretén belül a költségcsökkentési- és hatékonyságnövelési stratégia
kidolgozása, a feladatellátási- és ﬁnanszírozási modell kidolgozása, a települési
közszolgáltatások összehangolása, valamint a térség feladatellátási modelljeinek
felülvizsgálata volt a középpontban. Felsőzsolca esetében a
GAMESZ ﬁnanszírozási modellje került
kidolgozásra és ez lett
bevezetve. Egy olyan
modell készült el,
amely kis módosításokkal alkalmazható
a jövőben az Önkormányzat többi intézményében is, ezáltal
is javítva a pénzügyi
tervezés
hatékonyságát és alkalmazkodását a megváltozott
ﬁnanszírozási rendhez. Nemzeti szintű jó
gyakorlatot képvisel a projekt keretében az
állampolgári szempontok összehangolását
célzó műhelymunka, amely előmozdította
a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók
(köztisztaság, óvodai
ellátás, közétkeztetés,
gyermek- és háziorvosi ügyelet, közfoglalkoztatás, ZsolcaTV,
hulladékgazdálkodás)
és a fogyasztók közötti termékeny dialógus kibontakozását.
A műhelymunka keretében
megbeszélt
javaslatok gyakorlatba
ültetése folyamatosan
zajlik, aminek ered-

ményeként az Önkormányzat hatékonyan
el tudja látni a lakosság életkörülményeit
javító érdekképviseleti feladatát.
A harmadik szekció a szakmai folyamatok és a humánerőforrás-gazdálkodás
felülvizsgálatával kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatok megosztását tűzte ki célul.
dr. Pataki Anett Felsőzsolca Város jegyzője
kiemelte, hogy a projekt keretében felülvizsgált három folyamat esetében (Közös
Hivatalon belüli információáramlás, Szerződéskötés- és nyilvántartás folyamata,
Támogatási Alap felhasználási és elszámolási folyamata) nemcsak a szükséges
munkaidő csökkenése, hanem az érintett
lakosokra és helyi szervezetekre eső adminisztrációs terhek csökkentése volt
a cél. Kiemelte továbbá azt is, hogy nem
elégséges a folyamatok felülvizsgálata, hanem egy új folyamatmodell kidolgozása
szükséges. Minden esetben szükséges az
új folyamatok megismertetése a Hivatal
munkatársaival, valamint a folyamatos
javulást szem előtt tartó gondolkodásmód megismertetése és megkedveltetése
a munkatársakkal. Csakis így biztosítható,
hogy az elért eredmények hosszútávon is
fennmaradjanak.

