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     Wass Albert fenti gondolatait ilyenkor kicsit többet foglal- békesség tegye széppé az ünne-
ajánlom szíves figyelmükbe kozunk szeretteinkkel. Igazi peket. 

   akkor, amikor az év végéhez karácsony azonban csak azokban 
  Kívánom, hogy az ünnepi idő közeledvén néhány gondolatot az otthonokban lesz, ahol az év 
akár egyedül, akár szeretteik szeretnék megosztani Önökkel. többi napján is figyelnek egy-
körében töltik a karácsonyt,      Ismét vége felé közeledik egy másra a család tagjai, ahol a 
segítse Önöket a testi, szellemi és naptári esztendő.  Ádvent, hétköznapok is szeretetteljes lég-
lelki megújuláshoz, feltöltő-Karácsony, Szilveszter, Újév. körben telnek.
déshez, gyógyuláshoz.Lázas készülődések időszaka áll a    A Karácsony a béke, a szeretet, a 

küszöbünkön. Az adventi koszo- család ünnepe. A karácsony 
   Alsózsolca minden polgárának, rúnkon – melyet az idén a meghitt légköréből nehezen tudja 
szent, áldott, szeretetteljes kará-Közösségi Ház előtt helyeztünk el kivonni magát az ember, hiszen 
csonyi ünnepeket és boldog új – sorra meggyulladnak a gyer- Isten szeretete minden jóérzésű, 
évet kívánok.        tyák. A gyertyagyújtást minden igaz hitű embert megérint. A 

alkalommal a településünk négy szeretetnél drágább ajándékot az 
nagy egyházának ünnepélyes ember nem kaphat és jó lenne, ha 
szertartása és az intézményeink egész évben ezzel az ajándékkal 
műsora előzi meg. Ez a gyertya- lepnénk meg egymást.

   Csend, béke, csengő csilin-gyújtás, a közös ünneplés erősíti a 
gelése, vagy az éjféli misére településünk lakóinak össze-
hívogató harang hangja – ilyen és tartozását, egymás iránti megbe-
ehhez hasonló gondolatok jutnak csülését.

   Ilyenkor az ünnephez köze- eszembe, amikor gyermekkorom 
ledvén az utcákon az épületeket és karácsonyaira gondolok, amikor 
a fákat színes fényekbe öltöztetik, még nem az ajándékoktól lett 
azonban az emberek mégsem az szeretetteljes a karácsony, hanem 
utcákat járják, hanem behúzódnak a békességtől, amelyben Jézus 
a házakba, a meleg szobába. születését ünnepeltük.
     Lassan közeledik a Karácsony,      Kívánom mindenkinek, hogy 
melyet már annyira várunk és ez a szeretet és a vele járó 

Tisztelt Alsózsolcai Polgárok!

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a 
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, 

fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, 
s még annak is elég az estéje.”

Zsiros Sándorné
polgármester
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A 2010. októberi önkormány- ságában lévő régi épületben. Sok Vidékfejlesztési program kere-
zati választás óta eltelt két település büszke lenne rá, ha ilyen tében benyújthattuk pályá-
esztendő. Éppen félidőbe érkez- kincset birtokolhatna. Köszönet zatunkat a Sajó-parton lévő kis 
tünk, mert ugyancsak 2 év választ az előző testületnek, akik „kompház” bővítésére, infra-
el bennünket a 2014-es válasz- döntöttek a létrehozásáról és strukturális fejlesztésére. A be-
tásokig. biztosították az önkormányzat nyújtott pályázatunk kedvező 
Ez a fordulópont adhat idő- költségvetésében az anyagi elbírálást nyert, így az elmúlt 
szerűséget annak, hogy a kép- fedezetét. évben megvalósulhatott a beru-
viselők számadást készítsenek az házás, melynek eredménye egy 

Ehhez kapcsolódóan (2011. eltelt két évről. Eddig ennek nem modern vízparti kis épület, 
nyarán) a település fennállásának igazán éreztük szükségességét – amelyet a tanulóink örömmel 
730. évfordulóján megjelentettük mondván, hogy a tények önma- vettek birtokba. A Városüzemel-
az Alsózsolca történetét bemutató gukért beszélnek – de a körül- tetés dolgozóinak és a köz-
újabb kiadványt, amely egy mények mást kívánnak. foglalkoztatásban részt vevőknek 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy rendkívül értékes mű mindazok köszönhetően a létesítmény 
három képviselőtársunk változat- számára, akik szívükön viselik a folyamatosan fejlődik, a terület 
lanul a saját útját járja és nem, város fejlődését. szépül.
mint képviselő tevékenykedik. Ez Az épület funkcióját tekintve: 

2011-ben az ÚMVP keretében nem is lenne nagy baj, de azt „Nyitott műhely mesterségek 
lehetőségünk nyílt egy olyan tovább már nem hagyhatjuk szó bemutatására és gyakorlására”. 
fejlesztés megvalósítására, mely nélkül, hogy az önkormányzat Az épületben igény szerint 
új távlatokat nyitott az erdei egész tevékenységéből csak a lehetőség van a kosárfonás, 
iskolai programok megvalósítása negatívumokat próbálják kie- agyagozás, szövés, népi kézi-
terén. melni. Azért mondjuk, hogy csak munkák vagy éppen a hagyo-
A tanulóink sok-sok éve rend-próbálják, mert amit leírnak vagy mányos ételek megismerésére és 
szeresen vesznek részt különféle mondanak, annak jó része gyakorlására. Emellett a szabad-
erdei iskolai táborokban, de az valótlanság, vagy éppen az ő idő kulturált eltöltésének lehető-
utóbbi időben a szülők nagy sajátos – „csak az a jó, amit én sége is biztosított ezen a gyönyörű 
részének egyre több gondot akarok” – nézőpontjukat tükrözi. Sajó-parti területen. 
okozott az ehhez szükséges Miért is kellene mást felté-
anyagi forrás biztosítása.teleznünk akkor, amikor a 2011-ben először került sor 
Régóta törtük a fejünket, hogy településünkön az elmúlt két településünkön az adventi ünnep-
ezen miképpen lehetne vál-évben lezajlott neves esemé- körhöz kapcsolódóan a közös 
toztatni. Az iskoláink nevelőinek nyekről vagy megvalósult beru- ünneplésre, gyertyagyújtásra. A 
köszönhetően rátaláltunk a meg-házásokról, éppen érintőlegesen, négy adventi vasárnap előestéjén 
oldásra. A gyerekek a tanítási idő vagy egyáltalán nem ejtenek szót, egyházaink igehirdetésével, 
alatt a Sajó-parti Kompház netán úgy állítják be, mintha áldásával és az intézmények 
környékét vették igénybe, ahol mindez Önök – a település műsoraival tettük meghitté az 
lehetőség nyílt a természettel – a lakóinak – kárára történt volna. eseményt. A gyertyagyújtás után a 
víz-és a vízpart élőlényeivel – Próbáljuk összefoglalni – a résztvevőket vendégül látták a 
való ismerkedésre. Emellett itt teljesség igénye nélkül – az elmúlt szervezők. A felszolgált tea, 
horgászási lehetőségük is volt, így két év fontosabb önkormányzati forralt bor és sütemények igazi 
itt helyben, az utazási és szállás-fejlesztéseit, eseményeit: karácsonyi illatot varázsoltak 
költségeket megtakarítva nyílt körénk. 

2010. decemberében megnyílt lehetőség a programok lebonyo- Jó volt látni a mosolygó arcokat, a 
a Helytörténeti gyűjtemény a lítására. Rendkívüli módon résztvevő sokadalmat, ahogyan az 
Református templom szomszéd- örültünk, amikor a LEADER adventi  gyertyák fényénél
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beszélgettek és köszöntötték sem felelnek meg a szabványok ségi programokban. Akik passzív 
egymást. előírásainak. módon soha egyetlen rendez-

Sajnos a településszerkeze- vényen sem vesznek részt, sajnos 
Az elmúlt két évben tovább tünkből adódóan nincs olyan ezekből kimaradnak. Persze ők 

ápoltuk a szlovákiai Pelsőc tele- ö n k o r m á n y z a t i  t u l a j d o n ú  mondhatják, hogy nem történik itt 
püléssel fennálló testvérkap- belterületi ingatlanunk, amely semmi. Csak éppen arra nem 
csolatunkat. Kölcsönösen részt alkalmas lenne játszótér kialakí- gondolnak, hogy ez nem így van, 
vettünk egymás falunapi, illetve tására. hanem a passzív hozzáállásukkal 
városnapi rendezvényén. A kö- Ezért a képviselőtestület hozzá- saját magukat zárják ki a 
zösségeink, tanulóink rendsze- járult ahhoz, hogy a Gondozási színvonalas, jó programokból. 
resen találkoztak. A 2006-ban Központ szomszédságában lévő A pályázatokon nyert támo-
aláírt testvértelepülési megál- Petőfi úti ingatlanon alakítsunk ki gatások útján lehetőségünk nyílik 
lapodásunkat – mely hivatalossá egy kis játszóudvart. A játszótéri gyermekeinket, fiataljainkat 
tette a közel 30 éve fennálló eszközök telepítése megtörtént, a színházba, kiállításokra, tábo-
kapcsolatunkat – 2011-ben meg- parkosítás elkészült, bár az őszi rokba elvinni – amely, mint tudjuk 
hosszabbítottuk újabb 5 évre. időjárás beköszöntével az idén – az anyagi lehetőségek miatt 
2011-ben felvettük a kapcsolatot a már nem sokáig lehet a játékokat sokak számára mára már szinte 
romániai Szentmáté (Matei) használni, azonban aki szeretné a elérhetetlennek tűnik. Ezekbe a 
település vezetőivel. A település gyermekét egy kicsit a jó levegőre programokba azok a fiatalok 
vezetőinek kölcsönös bemu- vinni, az most is megteheti. kapcsolódhattak be, akik egész 
tatkozó látogatása után képvi- A játszóudvart elsősorban azok- évben aktívan részt vesznek a 
selőtestületünk tagjai 2012. nak szánjuk, akik a kiskorú település közösségi életében. Az 
januárjában Szentmátéra láto- gyermekekkel otthon vannak és itt egyik jelentős pályázatunkon 
gattak, ahol a két település lehetőség nyílik egy kis játékra a 26 M Ft vissza nem térítendő 
vezetője aláírta a testvértelepülési piciknek és beszélgetésre a rájuk támogatást nyert Alsózsolca, 
megállapodást. vigyázó felnőtteknek. amely összeg a Közösségi Ház 
Mindkét település vezetőivel Kérjük, óvják a létesítményt, által – a benyújtott pályázatban 
együtt arra törekszünk, hogy a hogy sokáig használhassák a megfogalmazott célok elérésére – 
lakosság a különböző csere- gyermekeink, unokáink. szervezett programok lebonyo-
programok révén minél jobban lítására kerül felhasználásra. 

2011-2012. években Önkor-megismerje egymást és jó baráti Emellett a Közösségi Ház és az 
mányzatunk és intézményeink viszonyt alakítsunk ki. intézményeink több – nem ilyen 
több pályázatot nyújtottak be, nagy összegű – támogatást nyert. 

A településünkön élő kis- amelyek kedvező elbírálás esetén A 2-300 e Ft-os összegeket 
gyermekes szülők évek óta intézményfejlesztésre, progra- eszközök beszerzésére, könyvek, 
sérelmezik, hogy Alsózsolcán mok szervezésére nyújtanak majd játékok vásárlására és progra-
nincs közterületi játszótér. A lehetőséget. mokra lehet fordítani. Ezek a 

Ezek közül néhány pályázatnak az Lakótelepen lévő, valamint a kisebb támogatások éppen olyan 
elbírálása, az eredmény kihir-Fekete István úti játszóterek fontosak, mert a pályázatok elké-
detése lezajlott.megszűntek. A Lakótelepen lévő szítése jelentős többletmunkával 
Nagy örömünkre szolgál, hogy játékok elhasználódtak, amelyhez jár az intézmények részéről, 
több pályázatunk is sikeresnek sajnos nagy mértékben hozzá- illetve azt elnyert összeg felhasz-
bizonyult. A pályázatok, amelyek járultak azok a fiatalok, akik nem nálása mindenképpen az intéz-
különböző kulturális és szabad-használták, hanem rongálták a mény és az azokat használó gyere-
idős tevékenységet céloznak, nem játékokat. A Fekete István úti keket, felnőtteket szolgálja. 
igazán látványosak, hiszen az játszótér pedig azért szűnt meg, 
eredményét, gyümölcsét azok mert a terület a privatizáció során      2011. évben jelentős változás 
tudják élvezni, akik tevékenyen magánkézbe került. Az akkori is történt az óvodák életében. A 
részt vesznek a települési közös-játékok pedig ma már egyébként Johanna úti épületet- ahol addig a 



2. Sz. Óvoda két csoportja mű- Programok megvalósítása az geotermikus energia települé-
egészségesebb alsózsolcai sünkön történő feltárására és ködött – visszaadtuk a Metodista 

lakosért: hasznosítására.Egyháznak, amely az 1990-es 
kért támogatás: 9.994 e Ft A fenti pályázatok – a KEOP kivé-években adta át nekünk haszná-

telével – 100 %-os finanszíro-latra. Miután a születések száma 
Fekete István Óvoda és zásúak, ezért a pályázatírás során 

az elmúlt években csökkent, az 
Bölcsőde és a 2. Sz. arra törekedtünk, hogy minél 

óvodás korú gyermekek elhelye- Napköziotthonos Óvoda színvonalasabb, szakmailag 
zésére elegendő a két óvoda. A fejlesztésére Alsózsolcán megalapozott pályázatokat nyújt-
Johanna úti két csoportot el tudtuk kért támogatás: 35.597 e Ft sunk be a siker érdekében. 
helyezni a 2. Sz. Óvoda épüle-
tében, ezzel lényeges megta- Komplex telep program A pályázatok elkészítésével, 

(komplex humán szolgáltatás benyújtásával kapcsolatos önkor-karítást tudunk elérni, főleg a 
hozzáférés biztosítása) mányzati munka valószínű, hogy fűtés és az épület karbantartása 
Alsózsolca városban nem annyira látványos, mint egy terén. 

kért támogatás: 149.371 e Ft szabadtéri bográcsozás, eszem-
iszom buli vagy éppen egy Önkormányzatunk sikeres 

Felkészítés a kompetencia focimeccs megszervezése (bár pályázatot nyújtott be „Idősko-
alapú oktatásra kétségkívül szükség van néha erre 

rúak nappali ellátásának fejlesz-
kért támogatás: 15.120 e Ft is), de a település életében, 

tése Alsózsolcán” címmel. A  további fejlődésében sokkal 
pályázaton 55 M Ft támogatást Benedek Elek Tagiskola fontosabb. Igaz, az így elért 
nyertünk, melyhez mindössze felújítása, sportcélú fejlesztése eredményekről kevés szó esik, 
5 % önrésszel kell hozzájá- kért támogatás: 287 M Ft mert az emberek nagy része 
rulnunk. A több mint 58 M Ft természetesnek veszi, hogy 

valami „VAN”, nem is látják a lehetőséget nyújt az Idősek 
Jelenleg az alábbi pályázatok mögötte lévő munkát és befek-Napközi Otthona épületének 
beadásán dolgozunk: tetett energiát, viszont hajlamosak bővítésére, akadálymentesítésére 
- Szociális városrehabilitáció vagyunk a legkisebb negatívumot és korszerűsítésére. Mindezek 
- Egészségügyi szolgáltatások is kiemelni, „felfújni”. 

mellett eszközöket és bútorokat is 
fejlesztése (védőnői szolgálat)

tudunk vásárolni a támogatásból. Elnyerhető támogatás: 60 M Ft    Mindenki előtt ismeretes, hogy 
Mint ahogyan a korábbi híra- - Közösségi Ház komplex ener- településünket az átlagostól 
dásokban tájékoztattuk Alsózsol- getikai fejlesztése és felújítása nagyobb mértékben sújtja a 
ca lakosságát, a pályázat a demens megújuló energiák haszno- munkanélküliség. Ezért különö-
ellátás kialakítására is lehetőséget sításával sen fontosnak tartjuk, hogy a 

Elnyerhető támogatás: 50 M Ft közfoglalkoztatás adta lehető-nyújt, amely rendkívül fontos az 
ségeket maximálisan kihasználva egyedül élő, beteg emberek 

A fenti felsorolásból kimaradt minél több személyt vonjunk be a napközbeni ellátása érdekében. A 
az a több tucatnyi pályázat, munkába. Ezzel biztosítani támogatási szerződés aláírása 
melyekről a korábbiakban már tudjuk, hogy a néhány hónapos 

megtörtént, a beruházás 2013-ban 
esett szó. Mindemellett készülünk foglalkoztatás révén a dolgozó 

valósul majd meg. a még meg nem hirdetett, de már újabb 1 évre jogosultságot 
társadalmasítás alatt lévő pályá- szerezzen a bérpótló juttatásra, ne 

Rövid tájékoztatás a nagyobb zatokon való részvételre. Az maradjon jövedelem nélkül.
elbírálás alatt lévő beadott előzetes tájékoztatások szerint a Természetesen emellett arra kell 
pályázatainkból: KEOP-pályázatok keretében le- törekednünk, hogy a Munkaügyi 

hetőség nyílik majd energia- Kirendeltség által biztosított 
Innovatív kezdeményezések,  takarékossági fejlesztésekre. létszámmal a lehető legjobban 
kapcsolatépítés Alsózsolca Ezek közül elsősorban a köz- gazdálkodva biztosítsuk a telepü-

Városában: világítás és az intézmények lésen azon feladatok elvégzését, 
kért támogatás: 49.850 e Ft korszerűsítését célozzuk meg, de melyeket az önkormányzati 

előkészítő tárgyalások folynak a intézmények kapacitás hiányában 
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nem tudnak ellátni. lent - csak éppen egy képviselő történt, de egyszerűen lehetet-
   Azzal is tisztában vagyunk, szájából nem ez lenne az elvár- lenség minden egyes apró ered-

hogy több tucatnyi – túlnyomó- ható hozzáállás és viselkedési ményt felsorolni. Bízunk abban, 
részt képzetlen – embernek norma. hogy mindazon alsózsolcai 
nagyon nehéz munkát adni és még A közfoglalkoztatás a jelenlegi lakosok, akik nyitott szemmel 
nehezebb a felügyelet biztosítása jogszabályok előírásai alapján járnak, észreveszik ezeket és nem 
a tartósan munkához nem szokott elsősorban az önkormányzatok csak a hibákat, hiányosságokat 
személyek részére. Sajnos ebben feladata, így az ezzel kapcsolatos látják meg. Higgyék el, mi is 
az évben is sok embert kény- kötelezettségek alól nem tudunk tudjuk, hogy számtalan megol-
telenek voltunk azonnali fel- mentesülni, még akkor sem, ha a dásra váró feladat van előttünk. 
mondással elküldeni különböző lakosság egyes rétegeiben ez Mi is szeretnénk sokkal több 
munkafegyelem sértés miatt. ellenszenvet vált ki. A közfog- eredményről beszámolni. De azt 
Akiket ily módon elküldtünk, lalkoztatásban résztvevők számá- is látni kell, hogy az anyagi 
mindnyájan súlyos árat fizetnek, ra viszont a legtöbb esetben ez az lehetőségeink – mint manapság a 
mert ezáltal a következő 1 évben egyedüli kereseti lehetőség. családok, háztartások többségénél 
nem lesznek jogosultak a bérpótló A közfoglalkoztatáshoz kapcso- – erősen korlátozottak. Ezért ne 
juttatásra. A foglalkoztatott dol- lódóan – Csöbör Katalin kép- üljenek fel azoknak a rossz-
gozók többsége szerencsére nem viselő asszony segítségének kö- indulatú híreknek, amelyek egy-
ebbe a körbe tartozik. A rájuk szönhetően - részt vettünk a egy többnyire jelentéktelen, vagy 
bízott munkát igyekeznek a saját Kazán mintaprojektben, melynek éppen a lakosság szűk rétegének 
képességeik szerint jól elvégezni. eredményeképpen 4,9 millió fontosnak vélt helyzetet, prob-
Sajnálatosnak tartom, hogy még forintot kaptunk, amelyből a lémát kiemelve próbálják meg az 
képviselőtársaim között is Gondozási Központban és a önkormányzat egyes vezetőit 
akadnak olyanok, akik eléggé Benedek Elek Iskola Napközi bírálni, alkalmatlanságukat bizo-
lekicsinylően beszélnek az egész épületében apríték kazánokat és nyítani. Ezek mögött többnyire 
közfoglalkoztatásról – ennek még tárolókat telepítettünk. Így a mindig valami egyéni, önös érdek 
az újságjukban is hangot adtak. közfoglalkoztatás keretében húzódik meg, melyet előbb utóbb 
Higgyék el, ha Önök is a mun- begyűjtött és feldolgozott fa az élet igazolni is szokott.
kaidőt ezekkel az emberekkel aprítékkal hozzájárulhatunk az      Próbáljuk meg elfogadni 
töltenék, rájönnének, hogy nem intézmények fűtési költségének azokat az átmeneti megszorí-
könnyű megfelelő körülményeket csökkentéséhez. tásokat, szűkítéseket, melyet a 
teremteni a munka végzéséhez település elfogadható működ-
sem. A programban részt vevők jó tetésének biztonsága érdekében Korábban már tájékoztatást 
része itt tanulja meg egy-egy kényszerültünk meghozni. Sok-adtunk arról, hogy önkormány-
szerszám használatát, mert sajnos szor elhangzott már tőlem, de zatunk közel 8 millió forintot 
a szüleitől, családjától ezt nem ismételten el kell mondanom: az nyert a települési térfigyelő-rend-
tudta megtenni. önkormányzat vezetői, dolgozói szer kialakítására. Az ajánlatok 

túlnyomórészt végrehajtói egy bekérése megtörtént, a kiválasz-
rendszernek, egyre szűkülnek a Ebben az évben új elemmel tott vállalkozás a munkálatokat 
saját lehetőségeink. A szociális és bővült településünkön a közfog- reményeink szerint még ebben az 
egyéb igazgatási ügyekben hozott lalkoztatás. A korábbi útfenn- évben elvégzi majd.  A beru-
döntéseinket nem a személyes tartási, belvíz elvezetési, ároktisz- házáshoz önkormányzatunk 2 
szimpátia, hanem a szigorú títási és az intézményekben el- millió forinttal járul hozzá, mely 
jogszabályi előírások vezérlik. végzett feladatokon túl mező- által 13 db térfigyelő kamera kerül 
Mindemellett Alsózsolca nem a gazdasági tevékenységet is vé- telepítésre a városnak különböző 
legrosszabb kondíciójú település geztek a dolgozók. Ez egy új pontjain, a központi szerver a 
és az önkormányzat vezetése foglalkoztatási lehetőséget nyitott Polgármesteri Hivatalban lesz 
mindig arra törekszik, hogy ez a számunkra, melynek egyéb ered- elhelyezve. Bízunk abban, hogy 
kondíció folyamatosan javuljon. ménye is van, mert a megtermelt ezzel is segítjük a közrend, 
Ehhez azonban a külső gazdasági zöldségféléket a konyhán haszno- közbiztonság javítását.
környezetnek is jelentős mértékű sítani tudjuk. Persze erről az 
javuláson kell átmennie.eredményről is lehet gunyorosan Természetesen mindezen fel-

tudósítani – mint ahogyan az sorolt fejlesztések, események 
Alsózsolcai Krónikában megje- mellett még nagyon sok esemény 

Zsiros Sándorné
polgármester
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Kötvénykibocsájtás – állami adósságátvállalás

Orbán Viktor miniszterelnök Úr hazánkban is egyre érezhetőbbé lyek ismereteinek hiányából, 
október 17-én jelentette be, hogy vált, minden egyre drágább lett, a hozzá nem értéséből adódtak. 

Megnyugtató, hogy végre vannak az állam 612 milliárd forint helyi vállalkozásaink működési 
olyan nyilatkozatok is, amelyek adósságot vállal át az önkormány- nehézségei, gondjai sokasodtak, a 
nem elítélik a kötvénykibocsájtó zattól. tervezett önkormányzati bevé-

Nézzük meg, milyen intézkedés önkormányzatokat, hanem ma-teleink nem realizálódtak, így mű-
vezetett idáig. gyarázatot adnak arra, hogy ködési hitel felvételére kény-
Az önkormányzatok közel 10 éve ezeknek az önkormányzatoknak szerültünk. Az Uniós pályá-
szenvedői a központi költség- többnyire nem is volt más zatokon való részvételhez önrész-
vetésből kapott normatív támo- lehetőségük annak érdekében, re, az egyre romló intézmény-
gatások csökkenésének. A „bol- hogy a településük fejlődhessen hálózatunk felújításához, fejlesz-
dog békeidőkben” a települések és az önkormányzat működő-téséhez pedig forrásra volt szük-
évről évre rendre megkapták azt a képes maradjon. ség. Önkormányzatunk akkori 
költségvetési forrást, amely meg- Az adósságátvállalásra vonatkozó Képviselő-testülete úgy döntött, 
közelítően teljes egészében bizto- konkrét jogszabály, illetve eljárási hogy kötvénykibocsájtás révén 
sította az önkormányzatok köte- rend még nem ismert, így ez jut fejlesztési forrásokhoz. 
lező feladatainak ellátását. Aztán ügyben jelenleg mi sem tudunk A 2008. februárban kibocsájtott 
ez a finanszírozás minden évben részletes tájékoztatást adni.500 M Ft értékű kötvény (amely 

A hírek szerint az adósság-egyre kevesebb lett, viszont a CHF-ben lett megállapítva) lehe-
állomány 40-70 %-át vállalja át az különböző jogszabályi válto- tővé tette az addig fennálló 
állam, amelynek mértéke tele-zások egyre-másra új feladatok működési, valamint a Herman 
pülésenként eltérő. A mi ilyen ellátását tették kötelezővé, amely- Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
irányú adósságrendezésünkre egyáltalán nem, vagy csak Művészetoktatási Intézmény fel-
2013-ban várható. részben biztosítottak forrást. Ez újítására felvett hitel vissza-
Ezzel ugyan vélhetően jelentős azt  je lentet te ,  hogy amíg fizetését. 
tehertől szabadul meg önkor-2000-ben 100 %, addig 2006-ban A kötvénykibocsájtásból keletke-
mányzatunk, de az elkövetkező 70-80 %, 2010-11-ben kb. zett további pénzeszközt fejlesz-
évek gazdálkodásának bizton-50-60 % mértékben biztosítja a tésekre, pályázati önrészre fordí-
ságáról csak akkor tudunk majd központi költségvetés a feladat- tottuk, illetve a még meglévő – 
beszélni, ha mindannyiunk szá-ellátáshoz a normatívát. Ahhoz, tartalékba helyezett – összeget is 
mára teljes mértékben ismertté hogy az intézmények működését, hasonló célokra kívánjuk fordí-
válik majd az állami támogatások oktatási, nevelési, település- tani. 
és a helyben maradó adó- és egyéb Az önkormányzatok kötvény-üzemeltetési feladatainkat telje-
bevételek mértéke. kibocsájtásával kapcsolatban sok síteni tudjuk a hiányzó összeget a 

támadás érte az érintett önkor-helyi adóbevételeinkből és egyéb 
mányzatokat, amelyek elsősorban működési bevételeinkből kellett 
politikai indíttatásúak voltak, pótolni. A világgazdasági válság 
illetve a kritikát gyakorló szemé-folyamatának hatása azonban 

Zsiros Sándorné
polgármester

Változások

Elérhetőség:
Rendelői telefon: 
46/ 520 - 245
Lakás telefon:      
46/ 407 - 043
Mobil telefon:      
30/ 965 - 3047

Dr. Székely Aranka rendelési ideje 
az alábbiak szerint változott:

8.00 - 12.30
12.30 - 17.00
12.30 - 15.30
8.00 - 12.30
8.00 - 12.30

Rendelési idő:
Hétfő                   
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

A POSTA nyitva tartása december 1-től 
az alábbiak szerint változott:

Nyitva tartás:                                            Pénzforgalom:

12.30-17.00       17.00-ig

12.30-15.30       15.00-ig

12.30-15.30       15.00-ig

12.30-15.30       17.00-ig

12.30-14.00       14.00-ig

Hétfő        8.00 - 12.00   

Kedd        8.00 - 12.00   

Szerda      8.00 - 12.00   

Csütörtök 8.00 - 12.00   

Péntek      8.00 - 12.00   



Rendeletek

Alsózsolca Város Képviselőtes- (II.29.) önkormányzati ren- kívül helyezéséről szól.
tülete a 2012. november 29-én delet módosításáról szól.
megtartott rendkívüli testületi - 31/2012. (XI.30.) önkor-
ülésén megalkotta a - 30/2012.(XI.30.)  önkor- mányzati rendeletét, mely az

mányzati rendeletét, mely az  á l la tok tar tásáról  szóló
- 29/2012. (XI. 30.) önkor- egyes tiltott, kirívóan közös- 4/1991.(IV.24.) önkormány-

mányzati rendeletét, mely az ségellenes magatartásokról zati rendelet hatályon kívül
Önkormányzat 2012. évi szóló 18/2012.(V.25.) önkor- helyezéséről szól.
költségvetéséről szóló 9/2012. mányzati rendelet hatályon 
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Mindenki előtt ismeretes, hogy az otthonában internetes hozzá- előtt – érdemes sorszámot kérni, 
Okmányirodákban előzetes beje- féréssel, az nagyon egyszerű mert az utolsó pillanatban nem 
lentkezés – sorszám igénylése – módon tud sorszámhoz jutni. mindig van erre lehetőség. 
után van lehetőség a különféle A www.magyarorszag.hu inter- Ugyanakkor, ha valamely rendkí-
okmányokkal kapcsolatos ügyin- netes felületen az Ügyintézés – vüli helyzet teszi szükségessé az 
tézésre. Internetes okmányiroda menü- ügyintézést – pl. hirtelen külföldi 

pontban az ország bármely úthoz okmány vagy gépjármű 
Sajnos gyakran előfordul, hogy a okmányirodájába, bármely ügy- ügyintézés – akkor érdemes 
Polgármesteri Hivatal nem tud csoportban lehetőség van előzetes közvetlenül az Okmányirodát 
sorszámot adni, mert a rendszer- időpontfoglalásra. felkeresni az időpontfoglalás 
hez való hozzáférésünk korlá- miatt is. 
tozott. Arra viszont felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy lehetőleg 
Ugyanakkor sokan még mindig időben – hetekkel vagy esetleg   
nem tudják, hogy aki rendelkezik 1-2 hónappal az okmány lejárta 

Zsiros Sándorné
polgármester

Okmányirodai ügyintézés

Az önként vállalt kötele- probléma, panasz- és politika- egy „demokratikusnak” álcázott 
zettségeink áttekintésekor és mentesen került az alsózsolcai formáját.
azóta is folyamatosan csípi a polgárok kezébe a lap. Van azon- Az eddigi jól és biztonságosan 
szemét néhány Képviselő-tár- ban egy kis gond mégis! Létezik működő forma senkit sem sértve 
sunknak, hogy nem sikerült akkor egy másik kiadvány és ennek biztosította minden intézmény-
és azóta sem a helyi újságot egyeduralmát lenne hívatott biz- vezető, a közösség számára mon-
megszüntetni. tosítani a helyi lap elhallgat- dandóval rendelkező polgárnak a 
A többszöri próbálkozás legújabb tatása. lehetőséget a lapban történő 
állomásához érkeztünk el, amikor Mire is lenne jó a bizottságosdi? A megjelenésre.
az alsózsolcai történéseket hite- címben jelölt obstrukcióra, arra,  Azon, ami működik  ne 
lesen bemutató lap kiadását egy hogy ott akadályozni, gátolni, változtassunk, még akkor sem, ha 
javaslat cikkenkénti, bizottsági szétbeszélni volna mód, és így az a jó szándék diktálná!  
előkészítés és engedélyezés  után idők végezetéig elhúzni egy-egy 
tenné lehetővé. lapszám megjelenését. A javas-
Eddig hosszú éveken keresztül lattevők így kitalálták a cenzúra Tóth J. Sándor

Obstrukció- cenzúra?
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Szilágyi László képviselőtársunk nagyon jó, hogy elvonja az dalom  4. napján Miskolc tragikus 
gyakorta von kérdőre bennünket – energiát és a figyelmet az ettől – események színhelye volt. A 
bár kétségem nincs afelől, hogy a véleményem szerint – sokkal város forradalmi lázban égett. 
célzott kérdések, illetve epés fontosabb és súlyosabb napi A jelzett időben egy békésen 
megjegyzések többnyire személy problémák megoldásáról. Ezzel tüntető tömeg a Zsolcai kapuban, 
szerint nekem szólnak. nem a Képviselő Úr probléma- a rendőrkapitányság előtt a letar-
Bizonyára Képviselő Úr ezzel felvetését kívánom lebecsülni, tóztatott egyetemisták szabadon 
mindenáron azt akarja elérni, hanem azt kívánom érzékeltetni, bocsájtását követelte. Az épületet 
hogy kényelmetlenül érezzem hogy nekünk képviselőknek nem védő karhatalmisták az emeleti 
magam, vagy éppen bizonyítani ez az elsődleges és legfontosabb ablakokból tüzet nyitottak a 
akarja, hogy én teljes mértékben feladatunk. fegyvertelen sokaságra, melyben 
alkalmatlan vagyok a polgár- A Képviselő Úr kicsit ironikusan, ott volt Dúzs László is, aki a 
mesteri tisztségre. de egyértelműen tudomásomra közeli műszaki boltban keres-
Másképpen nem tudom értelmez- hozta, miszerint sérelmezi – és kedősegédként dolgozott.   
ni a viselkedését. vélhetően ezért is engem tesz A sortűz 9 emberéletet oltott ki. A 

felelőssé – hogy Dúzs László neve 16. évét alig betöltött Lászlóét is, 
A Mesélő képek című helytörté- miért szerepel az I. világháborús aki a gyilkos golyóktól a közeli 
neti kiadvány megjelenése óta emlékművön. dohányüzlet mellett roskadt 
folyamatos kritikákkal illeti a Zsíros Sándorné össze.  Kilétét a zsebében talált 
könyv tartalmát, megjelenésének igazolványából két földesista diák 
körülményeit, sorról-sorra, betű- Íme a válasz: azonosította. Nevét meghallotta 
tőről betűre kiforgatva annak Gyülvészi István, miskolci test-
tartalmát. nevelő tanár, aki szintén az „SENKI  A  TE  
Nem hiszem, hogy bármely józan események tanúja volt és jelenleg IFJÚSÁGODAT   MEG   NE   
gondolkodású embernek szüksé- is Miskolcon él, nyugdíjas peda-VESSE…”
ges lenne hosszas magyaráz- gógus. ”De hisz ez a fiú a tanítvá-

/Pál apostol   l. levele Timóteushoz/ 
kodásba kezdeni arról, hogy a nyom volt!” – mondta. Azonnal  
történelem már csak ilyen. Miután leállított egy arra jövő katonai Dúzs  László emlékére
a régmúlt eseményeiről nagyon teherautót. A két gimnazista és a 
kevés írásos anyag maradt fenn, sofőr segítségével feltették, és Halottak napja és Minden-
ezért a történeti kutatók egyes Alsózsolcára vitték az elhunytat.szentek után vagyunk.  A temetői 
esetekben csak valószínűsítetni Dr.Letanovszky Lajos, helyi virágözön elhervadt, a mécsesek 
tudják valamely esemény bekö- orvos csak a szomorú tényt tudta kihunytak, de az örökzöld koszo-
vetkeztének idejét, vagy éppen megerősíteni. A sortűz szétlőtte a rúk még tartják magukat a 
egy valaha létezőnek vélt épület tüdőt. A tragédia híre a faluban sírokon, a hősi emlékműveken, az 
helyét. futótűzként terjedt, tovább ger-emléktáblákon, miként az emlé-
Gyakori, hogy ahány kutatás, jesztve a forradalmi hangulatot, kezet. Az élők felidézték szeret-
annyiféle eredmény, évszám kerül fokozva az indulatokat. A község teik emlékét, kegyelettel gondol-
elő. Természetesen az egyszerű lakossága október 28-án adta meg tak a háborúk, forradalmak, 
ember beéri annyival, hogy pl: az elhunytnak a végtisztességet. A szabadságharcok hőseire, áldoza-
vélhetően ezen a helyen állt fájdalomtól teljesen összetört taira is. Emlékeztek.
valaha egy templom. édesanyát százak őszinte részvéte Az 1956-os forradalom és 
Nem hiszem, hogy túl nagy vette körül. A gyászszertartást szabadságharc egyik vétlen 
jelentősége van a helymeghatá- Kulcsár Ferenc, helyi református halottja, Dúzs  László az alsózsol-
rozásnál, hogy esetleg az tény- lelkész végezte. Az alapige Pál cai temetőben pihen, de neve az 
legesen 50 vagy 100 méterrel apostol l. levele Timóteushoz l.világháborús emlékművön  is 
odébb is állhatott. néhány sora volt, ami teljesen olvasható, a hősök és áldozatok 
Képviselő Úr rendre ilyen és ráillett  az elhunytra:nevétől  kicsit lentebb. 
ehhez hasonló kérdésekbe von Senki  a  te fiatalságod  meg  ne  Miért került oda?
felelősségre minket, ami arra vesse, hanem légy példa a1956 október 26-án, a forra-

Tények, vagy nem tények?
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magaviseletben,  a   szeretet- oldalába id. Vasas Imre véste föl. Senki nem emelt szót ellene, 
ben, a lélekben, a hitben, a  Ha késlekednek, a helyi esemény mindenki megfért vele, mert 
tisztaságban…” és név feledésbe merül. Bárkié egyezik a közlelkiismerettel, az 
A gyászbeszéd megszólította a volt az ötlet, akkor és ott jó döntés emberi jóérzéssel.
résztvevőket, és sokakat megin- született. A temetésen nem Akkor meg minek inter-
dított. A végső nyughely felé vehettek részt Dúzs László férfi pellálni?
vezető úton a hosszú halotti menet felmenői, mert nagyapja az A megholt nyugodjék békében! A 
élén Zsíros István és Korcsmáros I. világháborúban, édesapja  a  neve pedig jó helyen van ott, 
András, a frissen megválasztott II. világháborúban hősi halált halt. ahová felvésték. (S azóta a betűket 
munkástanács elnökhelyettese (Nem zsolcaiak voltak.) Ez renoválták is néhányszor, hogy 
vitte a község koszorúját. Pista okoknál fogva úgy tűnik, jó olvasható maradjon.)

Az apostoli levél a ma emberének bácsi szerint Korcsmárostól szár- érzésű ember azt gondolja: Dúzs 
is üzen, csak halló fül, nyitott és mazott az a gondolat, hogy Dúzs László neve nincs idegen helyen. 
együttérző szív kell hozzá.Lászlónak, mint a forradalom Ott, ahol ők már mindhárman 

áldozatának nevét azonnal véssék együttvannak, nincs apelláta, csak 
„A legszebb emlékműved ember-föl az l. világháború hőseinek ámen.

társaid szívében áll.” Az egyik helyi önkormányzati emlékművére. Máshová megörö-
/A.Schweitzer/képviselő, aki csaknem minden-kíteni nem is lehetett volna, mert  

ben, mindig szereti a „tagadás még utána több mint 30 évig  ez 
 Farkas  Ferenclábát megvetni”, ez ellen is volt az egyetlen lehetőség.(Az 56-

nyugd.isk.ig., helytörténet kutatóinterpellál, noha a név a lakosság os'  kegyeleti hely létesítéséről 
tudtával és dacolva politikai nem lett volna ajánlatos szót 
irányzatokkal, 56 éve ott áll. ejteni!) A betűket az emlékmű 

Könyvajánló

teményt tartalmaz. Hanem kelle- temény olvasása jó időtöltés lehet 
mes stílusban mesél a család a téli estéken egy forró tea 
őseiről, visszatekintve egészen a kortyolgatása közben.
múlt század elejéig. Egyszerű és A szerző további családi recept-
ünnepi ételek elkészítését tar- gyűjtemény megírását tervezi, 
talmazza, melyeket a régmúlt és a melyre mindenképpen csak 
ma embere is fogyasztott, buzdíthatjuk.

Vig Györgynéfogyaszthat. De közben képet 
szerkesztőkapunk a falusi élet minden-

napjairól, munkáról, ünnepekről, 
szokásokról, gyermekjátékokról, 
borsodi és szabolcsi hagyomá-
nyokról. S ami talán a legfon-
tosabb sugárzik belőle a szeretet, a 
tisztelet nemcsak az ősök, hanem 
a hozzátartozók, az unokák felé is.
A közel 100 recept mindegyike Ezúttal ismét egy alsózsolcai 
kipróbált, többségüket színes fotó szerző tollából született művet,  
illusztrálja. A családok életét Zsiros Sándorné A családunkról 
további számos képen mutatja be Hangának című receptkönyvét 
a szerző. Észre sem vesszük, s már ajánlom figyelmükbe. A könyv 
belemélyedtünk. Hiszen a téma rendkívül érdekes, mert mint 
érdekes, a stílusa olvasmányos, a ahogy az alcím is utal rá- „ételről-
könyv külleme is rendkívül ételre négy generáció tükrében”-, 
míves. A családi receptgyűj-nem szokványos receptgyűj-
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Búcsúztató

Tar Sándor lelkipásztort búcsúztatták Alsózsolcán

Az alsózsolcai református nekünk lelkészeknek, gyülekezeti Pályája befejezésével hite, és 
gyülekezet ünnepi istentiszteleten tagoknak engedelmeskednünk hitvallása nem változik, csupán a 
adott hálát templomuk reno- Jézus Krisztus parancsának, napi teendők száma csökken – 
válásáért, és mondott köszönetet a lehetünk az ő választottai, hiszen mondta el Zsiros Sándorné, a 
nyugdíjba vonuló lelkipásztor ez a világ sóvárogva várja Isten település polgármestere.
szolgálatáért november 25-én. Tar fiainak megjelenését!” A templom felújításáról Szat-
Sándor rövid sárospataki, majd Csöbör Katalin (FIDESZ) mári Zoltán gondnok számolt be. 
harsányi szolgálata után élete országgyűlési képviselő a kor- A 18. századi épületet idén nyáron 
leghosszabb szakaszát töltötte a mány és az egyház kapcsolatáról renoválták: – Elvégeztük a hajó és 
borsodi kisvárosban. Harminchét tartott előadást. – A kormány a a torony teljes, külső festését, 
év után úgy döntött: átadja a korábbi politikai erőkhöz képest rendbetettük a gyülekezeti ház 
stafétabotot. új módon viszonyul a keresz- külsejét, továbbá kicseréltük a 

Id. Szombathy Dénes igehir- tyénséghez, az egyházhoz és a torony négy ablakát is – rész-
detésében kiemelte: a széleskörű valláshoz – jegyezte meg a letezte a munkákat. A hajó festését 
lelkipásztori munka az élet politikus, aki úgy vélekedett: a presbitérium önkéntes szol-
minden mozzanatát felöleli. – A keresztyénség, vallás és hit nélkül gálattal végezte, csupán a torony 
szolgálat magában foglalja az nincs nemzetmegtartás. „Az festésére szerződtek alpinista 
építő, a gazdálkodó, a lelki- állam és az egyházak kapcsolata vállalkozókkal. A beruházáshoz 
gondozói és a diakóniai szerepet. szorosan összefügg. Az együtt- az Emberi Erőforrások Minisz-
A lelkipásztor feladatkörében működés egyebek mellett a tériumától másfélmillió forintot 
mégis a legfontosabb az üzenet szociális ügyekben, az egész- nyert az egyházközség, a hívek 
elkérése és elfogadása Istentől, és ségügyben, a segélyszervezetek adománya pedig közel egymillió 
annak továbbadása a gyüle- munkájában és a felekezeti forintot tett ki. Az egyháztagok 
kezetnek – fogalmazott. iskolákban jelenik meg.” Csöbör áldozatos készségén túl három 

Mint elmondta, lehet Krisztus Katalin a Református Törvény- önkormányzati képviselő egy-egy 
nélkül élni, de az értéktelennek és hozók Fóruma, és a Református havi tiszteletdíjukkal segítette a 
haszontalannak ítéltetik. „A Szalon munkáját is megemlítette, templom megszépülését.
Krisztus nélküli élet csak önma- melyek véleménye szerint szoro- Szatmári Zoltán az ünnepi 
gáért létezik, mint egy rákos sejt, sabb kapcsolatot biztosítanak az istentisztelet vezérigéjével mon-
mely végül felmorzsolja és ország vezetése, és a Református dott köszönetet Tar Sándor har-
elpusztítja önmagát.” Szombathy Egyház között. minchét éven át tartó hűséges, 
Dénes hozzátette: haszonelvű A lelkipásztor hivatása nem áldozatos szolgálatáért: Emlé-
világunkban nem veszi észre az hasonlítható semmiféle munká- kezzél meg az egész útról, 
ember, hogy olyan értékek után hoz, munkahelyhez. Élete minden amelyen hordozott téged az Úr, a 
hajszolja magát, melyek kifoly- helyzetben az evangélium hir- te Istened!  
nak a kezei közül. „Szabad detésére, megélésére hivatott. Kojsza Péter

Forrás: tirek.hu
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Négy évszak - négy tárlat

Évek óta gyakorta rendeznek rázsolták nézőiket. Jelenleg a BAK Képzőmű-
kiállításokat az alsózsolcai Kö- Az alkotó személyes kötődése vészeti Egyesület művészeinek 
zösségi Házban. Ebben az évben is kiemelkedő fontosságúvá tette alkotásai tekinthetők meg Alsó-
is nívós tárlatok helyszíne volt az Mazsaroff Miklós emlékkiállí- zsolcán. Az egyesület harmincöt 
intézmény kicsi, de barátságos tását, melyet szeptember 6-án, a tagja közel hatvan képpel, 
galériája. festőművész halálának 15. év- szoborral mutatkozik be. A 

Januárban a Magyar Kultúra fordulóján nyitott meg Bán különböző technikákkal, külön-
Napjához kapcsolódva nyílt meg András, a Miskolci Galéria igaz- böző stílusban született művek 
Kletz László miskolci festőmű- gatója. A Munkácsy – díjas között minden látogató találhat 
vész, a Diósgyőri Képzőművész művész Alsózsolcán született, s a neki tetsző, szívének kedves 
Stúdió '76  vezetője jubileumi  település emléktábla-avatással is gyöngyszemet.
retrospektív kiállítása. A korai kifejezte híres szülötte iránti Már alakul a következő esz-
figurális ábrázolásoktól kezdve a tiszteletét, melyet a szülőház tendő kiállítási-naptára is, amely 
konstruktivista alkotásokig a helyén álló épület falán helyeztek sok érdekességet, meglepetést 
művész alkotásainak teljes palet- el. A több mint egy hónapig tartó tartogat a művészetkedvelő alsó-
tájával találkozhatott az érdek- kiállítás bezárása után a festő- zsolcaiak és a más településekről 
lődő közönség. művész özvegye két képet aján- érkező vendégek számára.

Áprilisban Berregi Erzsébet dékozott a kisvárosnak, melyek a 
érdekes textilképei várták a láto- Helytörténeti Gyűjteményben 
gatókat, kicsiket és nagyokat. Az illetve a Közösségi Házban talál-
ötletes, színpompás művek elva- tak új otthonra.

A festőművész özvegye Mazsaroff Miklós 
kiállításának megnyitóján

Borsos István, 
a BAK Képzőművészeti Egyesület vezetője és 
dr. Dobrik István, aki a kiállítást megnyitotta

Berregi Erzsébet 
és a megnyitó közönsége

Az emléktábla A művész és közönsége 
Kletz László kiállításának megnyitóján

Szaláncziné Somos Zsuzsanna
intézményvezető



Kitüntetettek

Fazekasné Baksi Piroska

újulásra, látták, hogy oktató- áthelyezését az alsózsolcai Neve-
nevelő munkánkat úgy tehetjük lőotthonba, és ekkor vált zsolcai 
hatékonyabbá, ha megismerjük, lakossá. Ebben az időben végezte 
alkalmazzuk az új, reformpeda- el a Gyógypedagógiai Főiskolán a 
gógiai módszereket. Zsuzsika nevelőtanári szakot.
nagy érdeklődéssel, tudásvágy- Pályafutásának túlnyomó része 
gyal, erős akarattal sajátította el a azonban intézményünkhöz kötő-
magyartanítást forradalmian dött, kötelező és az önként vállalt 
megújító Zsolnay programot, és a feladatait mindig lelkiismere-
megszerzett tudást óriási lelke- tesen, maradéktalanul látta el. 
sedéssel alkalmazta tanítványai Aktívan dolgozott a szakszer-Hagyományainkhoz hűen az idén 
körében, adta át érdeklődő kollé- vezetben, gyermekvédelmi tevé-is szeretnénk elismerni egy nyug-
gáinak. kenysége példaértékű volt.díjas kollegánk Bodnár Béláné 
Az élet őt igazolta, hiszen a Szakmai tudását, emberségét több pedagógus pályafutását az „Alsó-
21. század olyan kihívások elé egykori kisdiák kamatoztatja ma zsolca Közszolgálatáért“ elis-
állította a pedagógus társadalmat, is felnőtt életében. merő gyűrű adományozásával. 
amelyekkel csak olyan elhiva- Munkájának elismeréseként a 
tottsággal lehet felvenni  haté- Képviselő-testület döntése alap-Bodnár Béláné, Kerekes Zsu-
konyan a harcot, ahogyan ő tette. ján Bodnár Béláné nyugdíjas zsánna kolléganőnk 1998-ban, 
Példaértékű pedagógusi pályáját a kolléganőnk kapja az elismerést szakmai teljesítőképességének 
Sárospatakon, a Felsőfokú Ta- jelentő gyűrűt „Alsózsolca Köz-csúcsán vonult nyugdíjba intéz-
nítóképző Intézetben alapozta szolgálatáért“ . ményünkből. Az akkori tan-
meg, kitűnő eredménnyel végzett, Antal Lászlónétestület azon kisebbséget alkotó 
majd szülőhelyén, Göncön taní- igazgatócsoportjához tartozott, akik nyi-
tott 1968-ig. Ebben az évben kérte tottak voltak a pedagógiai meg-

Bodnár Béláné

Ebben az évben az aktív dolgozók leges a gyermekek egészséges 
közül a kitűntetést Fazekasné fejlődésének, nevelésének bizto-
Baksi Piroska vezető óvónőnek sítása. Az óvoda pedagógusai által 
ítélte  oda a Képviselő-testület. szervezett számtalan családi, kö-
Fazekasné Baksi Piroska 1979- zösségi program mind a Faze-
ben került a Fekete István Óvoda kasné Baksi Piroska jó szervező-
elődjébe óvónőként. 1992-től készségét, a közösség iránti 
látja el az óvodavezetői fela- elkötelezettségét bizonyítja. 
datokat. Az intézményben eddig 
eltöltött közel 35 év alatt alsó- Az óvoda belső megjelenése és a 

A kitűntetések alapításáról és 
zsolcai gyerekek százait igyeke- benne folyó szakmai tevékenység 

adományozásának módjáról szóló 
zett formálni, nevelni nagy oda- önmagáért beszél. 

11/2002. (V.23.) önkormányzati 
adással és szeretettel. 

rendeletünk alapján az évente 
Fazekasné Baksi Piroska kitün-

megrendezésre kerülő Pedagógiai 
A vezetése alatt álló intézmény tetéséhez gratulálunk és további 

Napok keretében kerül átadásra az 
komoly szakmai hírnevet szerzett. eredményes munkát kivánunk.

„Alsózsolcai Közszolgálatért” 
Nem csak a térségünkben, de  

kitűntetés, melynek odaítéléséről 
országosan is elismert hírű 

a Képviselő-testület jogosult 
intézménnyé vált, amelyben a Zsiros Sándorné

dönteni. 
szakmai tevékenység során elsőd-   polgármester
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Aranyérmeseink
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A Kisebbségi Önkormányzat szervezésében nagysikerű tehetségkutató versenyt rendeztünk a 
Közösségi Házban. A programon számos szinvonalas produkcióval léptek fel, teltház előtt a gyerekek. 

A kulturáltan lezajló rendezvény példaértékű.

Az Alsózsolcai Ifjúsági Táncklub és a Tánbarátok Köre tagjaiból alakult Ritmus Táncegyüttes Szegeden 
a Népek tánca, népek zenéje versenyen arany minősítést szerzett. Gratulálunk a csoportnak és a 

Bodrogközi táncok koreográfiát készítő és betanító Pappné Berei Évának és segítőinek. 
További sok sikert kívánunk. 

Roma tehetségkutató verseny

szerkesztő

szerkesztő



Advent

Hagyományainkhoz híven meggyújtottuk az adventi gyertyákat.
A rendezvényekre szombatonként a Közösségi Ház előtt került-kerül sor.

Intézményeink idén is szines műsorokkal készültek. Így várva Jézus születését, 

hit, remény, szeretet és béke 
jegyében.
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Karácsonyi kifestõ a gyerekeknek

szerkesztő
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T A R T A L O MT A R T A L O M

I M P R E S S Z U M  - ALSÓZSOLCAI HÍREK
Kiadja: Alsózsolca Város Önkormányzata - Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. - polg.hiv@alsozsolca.hu

Felelős szerkesztő: Vig Györgyné - beres.klara@gmail.com
Készült: SzT. SZÍN-vonal Bt. 3531 Miskolc, Gyár u. 60. - Tel./Fax: 46/ 322-064 - Mobil: 06-30/ 955-4936 - Szabó Attila ügyvezető

Önkormányzat hírei • Közérdekű információk • Közösségi ház hírei

Kitüntetések • Rendeletek • Receptek • Rejtvény

Mit szimbolizál a négy adventi gyertya?

A helyes megfejtő a 
Boszi szalon kozmetikai kezelésre szóló ajándékát kapja.

Új feladványunk:

Nyeremény:

A megfejtéseket interneten /beres.klara@citromail.hu/
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.

REJTVÉNY
Előző megfejtésünk:

A mai kriptát, mely a Ravatalozó oldalából nyílik 
II. Vay Ábrahám akaratából Ő maga hozta létre, 
és elsőként Őt temétték ide. Mivel az elődeik az 
akkori kőtemplom kriptájába temetkeztek, de ez 
megsemmisült.

A helyes megfejtő: 
Nyeremény: 

Ojtozi Attila.
Józsi bácsi fagyizójának ajándéka.

A  sütőtöknek szinte egész Elkészítés:
télen szezonja van, megfizethető A tököt koc-
áru, ezekben a hónapokban   kacukor nagysá-
elkészíthető, s üvegbe zárható gúra aprítjuk. A 
ennek a nagyon egészséges citromot (mag 
csemegének egy része. nélkül) nagyon 
(Ajándéknak sem utolsó.) vékony karikára 

vágva hozzá-
adjuk. (Ez azért Hozzávalók:
f o n t o s ,  h o g y  1 kg sült tök (héja nélkül mérve)
megőrízzük a tök 0,5 kg befőzőcukor,
szép, karamel-0,5 l narancslé,
les színét.) Rá-1 citrom héjastól, levestől, matát, fűszeres ízét, s meg is öntjük a narancslevet, -mivel a 1 cs. aprószemű mazsola „dagad.”  /Ha  különlegesen fi-nyersanyagunk  majdnem „szá-Extra: nom lekvárt szeretnénk, a be-raz”, -így tesszük jó halmaz-mézesfűszer, és/vagy darabokra főzőcukorral együtt a mézes-állapotúvá. 10 percig kavargatva tört csokoládé fűszert is szórjuk rá a félkész főzzük. Ekkor   egy kis időre 

lekvárra. A csokoládédarabokkal levesszük a tűzről, s hozzá-
a mazsolával egyszerre ízesít-keverjük a befőzőcukrot. Most 
hetjük. (Ez utóbbi 2 adalék el is már csak 2-3 percig forraljuk. 
maradhat.)Ismét levesszük a tűzről, bele-

Farkas Ferencné vegyítjük a mazsolát, s már 
Pásztor Ilonaszedhetjük az üvegbe. /A száraz 

mazsola felszívja a lekvár za-

Mazsolás sütõtök lekvár
karácsonyi ajándékba

A jövőben is várunk mindenkitől írásokat, híreket, melyeket lehetőségeinkhez mérten közlünk
lapunkban. Valamint várjuk a hirdetőket!

Kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog új évet kíván a szerkesztő: 
Vig Györgyné

Tisztelt Alsózsolcaiak!
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SZILVIA GYÓGYSZERTÁR
Nyitva tartás: 

H-K: 08.00-16.30, Sz:  08.00-14.00, Cs-P: 08.00-16.30, Szo-V: Zárva
(Ebédidõ munkanapokon: 12.30-13.00)

3551 Alsózsolca, Jókai M. u. 10. • Tel: 06-46-406-216

Allianz • AXA Dimenzió Generali Medicina MKB OTP
Patika Postás Provita Új Pillér Vasutas

 •  •  •  •  •  • 
 •  •  •  • 

 a Szilvia Gyógyszertár dolgozói

Egészségpénztári kártya elfogadás: 

Kérjük a részletekrõl és az egyes kedvezmények összevonásának lehetõségérõl tájékozódjon a patikában!

Érvényes: 2012. december 10-tõl - 2031. január 31-ig 

Bankkártyás fizetési lehetõség, folyamatos árakciók!

A SZILVIA GYÓGYSZERTÁR tájékoztatja kedves vásárlóit, betegeit, hogy 
a kiszolgálás megkönnyítése, gyorsítása érdekében 

az Önök igényeit is figyelembe véve, 2012. december 01-tõl egy 
újabb tárával (pénztárral) bõvítettük patikánkat.

Köszönjük mindenkinek, aki a bizalmával eddig is megtisztelt bennünket és a vásárlónk volt!

  A nyár folyamán történt tulajdonosváltás következtében 
megújult, kibõvült termékválasztékkal, várjuk a jövõben is 

Önöket és leendõ vásárlóinkat!

Kellemes, békés ünnepeket kívánunk!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

KIEMELTEN KEDVEZÕ ÁRÚ AJÁNLATAINK…

ÜGYELJÜNK EGYÜTT EGÉSZSÉGÉRE!

Ennek a kiadványnak a célja az olvasók (fogyasztók) tájékoztatása nem pedig a gyógyszerfogyasztás növelése. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget  nem vállalunk!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelõorvosát, gyógyszerészét!

WALMARK AMINOSTAR 
1000 mg C-vitamin kapszula 100x  
HOSSZAN TARTÓ HATÁSSAL!
- pozitívan befolyásolja a fáradságot és a fizikai állapotot,
- segít a megfázásos idõszakokban,
- javítja a természetes ellenálló képességet

Akciós ár:

1.499 Ft
(Egység ár: 14,99 Ft /db)

Megtakarítás:

1.375 Ft
Eredeti ár:

2.874 Ft

NEO CITRAN forró italpor felnõtteknek 10x
A megfázás következtében kialakuló torokfájás, láz, 
nátha és fejfájás csillapítására szolgál. 

Akciós ár:

1.255 Ft
(Egység ár: 12,55 Ft /db)

Megtakarítás:

380 Ft
Eredeti ár:

1.635 Ft

NASIVIN oldatos orrcsepp 10 ml
Iskoláskorú gyerekeknek 6 éves kortól és felnõtteknek. 
Nyálkahártya-duzzanat csökkentésére, heveny orrnyálkahártya 
gyulladásban valamint értágulat és allergiás eredetû nátha jelentkezésekor 
alkalmazható. Váladékürülés megkönnyítésére. 

Akciós ár:

619 Ft
(Egység ár: 61,90 Ft /ml)

Megtakarítás:

210 Ft
Eredeti ár:

829 Ft

SEPTOFORT tabletta 24x  
Fodormenta ízesítésû, száj- és torokfertõtlenítõ tabletta.

Akciós ár:

790 Ft
(Egység ár: 32,91 Ft /db)

Megtakarítás:

300 Ft
Eredeti ár:

1.090 Ft


