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Önkormányzati adósságkonszolidáció

Mint arról a média híradásaiból Az önkormányzatok – vezetőik Így lett bölcsőde, ahol már most 
értesülhettek, megkezdődött az révén – többnyire hangot is adtak is nagy a túljelentkezés, így 
önkormányzatok adósságkon- ennek, de tenni nem igazán tudtak igazolni látszik, hogy nagy 
szolidációja. ellene, így forrás nélkül próbálták szükség volt rá. Így lett megújult 

a megfelelő szinten működtetni óvoda, új nyílászáró, felújított utak Hosszú ideje tartó folyamat, 
településüket. Amikor aztán az és még hosszan lehetne sorolni melynek eredményeképpen 
adóbevételek a válság következ- mindazokat a fejlesztéseket, Magyarország 3200 önkormány-
tében egyre nehezebben realizá- amelyekre lehetőségünk nyílt.zata közül mintegy 2000 azon 
lódtak, és a működtetés mellett az önkormányzatok száma, amelyek Az önkormányzati adósság-
elavuló intézményhálózat is az elmúlt 10 év során különféle konszolidáció elkezdődött, mely 
nagyobb beavatkozást igényelt, hitelek felvételére vagy kötvényki- szerint önkormányzatunk a 2012. 
egyéb lehetőség hiányában az bocsátásra kényszerültek a december 31-i adósságállo-
önkormányzatok különböző pénz-településük és az intézményeik mányának 40%-ától mentesülhet. 
ügyi tranzakciókra kényszerültek.működőképességének fenntartása A szükséges dokumentációkat 

érdekében. Mi a szerencsésebbek közé elkészítettük és benyújtottuk. Az 
tartozunk, még akkor is, ha a egyeztető tárgyalások, adatfeldol-Az adósságrendezésre vonat-
kötvénykibocsátást ellenzők a gozások után június végére kozó jogszabály (2012. évi CCIV. 
folyamatos negatív kampánnyal várható a végleges döntés és a tv. Magyarország 2013. évi 
ennek az ellenkezőjéről akarják a szerződéskötés.költségvetéséről) ide vonatkozó 
közvéleményt meggyőzni.paragrafusai rögzítik az eljárás Ha erre az adósságrendezésre 

módját és menetét. Elvégeztünk egy számítást. Ha a sor kerül, az lényegesen javíthatja 
kötvénykibocsátásból még meg- majd a gazdálkodásunkat és Ezzel  a jogszabállyal  – 
lévő, tartalékba helyezett összeget helyzetünket.kimondva vagy kimondatlanul – a 
nem is vesszük figyelembe, az Kormány és az Országgyűlés Így talán sokan megértik, hogy 
elmúlt évek fejlesztései – melyet a beismerte azt, hogy az önkor- 2007-ben, amikor a kötvényki-
kötvénykibocsátásból finanszí-mányzatok ilyen mértékű eladó- bocsájtást elhatározta az akkori 
roztunk – illetve amely nyertes sodása elsősorban nem a pazarló Képviselőtestület, nem felelőt-
pályázatokhoz önrészt biztosí-gazdálkodásnak (természetesen lenül, hanem az akkori lehetőségek, 
tottunk, már eddig annyi többlet-bizonyára vannak ilyenek is), a pénzügyi és gazdasági környezet 
forráshoz jutottunk, amely eléri azt hanem az önkormányzati rendszer figyelembevételével igyekezett a 
az összeget, amelyet törlesztésként a évek óta zajló alulfinanszí- lehető legjobb döntést hozni. Ez a 
kamatokkal együtt várhatóan vissza rozásának az eredménye. Másrészt döntés nem vitte csődbe a 
kell majd fizetnünk. Vagyis pedig felismerték, hogy az települést, hanem átsegítette a 
összességében a kötvénykibo-önkormányzatok stabil gazdálko- gazdálkodási  nehézségeken 
csátásból nem keletkezik majd dásának alapjait vissza kell állítani biztosította a településünk és 
veszteségünk. Viszont nyerünk a működőképesség érdekében. intézményeink működését, amely 
illetve már nyertünk azzal, hogy mindannyiunk közös érdeke.Mindenki előtt ismert volt, 
előre  tudtuk  hozni  illetve  hogy a különböző jogszabályok 
lehetőségünk nyílt megvalósítani újabb és újabb feladatok ellátását Zsiros Sándorné
azokat a beruházásokat, amelyeket a tették kötelezővé, amelyekhez sok polgármester
kötvény nélkül – forrás hiányában – esetben teljes egészében elmaradt 
nem végezhettünk volna el. a központi finanszírozás.



Start 2.0 kazánprogram jellegű kiadásai: 1,87 mFt, a település tulajdona, így csak 
kazán telepítése: 6,3 mFt. akkor tudjuk használni, amikor az 

Önkormányzatunk az elmúlt évi Az új kazán a Központi Konyha ütemezés szerint rajtunk van a sor 
Start Közfoglalkoztatási minta- kazánházába lesz telepítve, és nálunk van a gép.
program keretében 4,9 millió amelyből jelenleg a konyha és a 2. A feldolgozásra váró anyagokat 
forintos beruházással 2db fa Sz. Óvoda épületét látjuk el. A előre begyűjteni és tárolni nem 
aprítékkal is üzemelő kazán kazán beüzemelésével és működ- tudjuk. Arra sincs lehetőségünk, 
telepítését és az ahhoz kapcsolódó tetésével a két épület fűtési rend- hogy az önkormányzat gépjár-
tárolók építését valósította meg. A szerének teljesítménye javul. művével szállítsuk el Önöktől, ezért 
támogatás elnyerésében nagy Felhívjuk a Tisztelt Lakosság kérjük, hogy aki be akarja szállítani 
szerepe volt Csöbör Katalin figyelmét, hogy önkormány- feldolgozásra az ingatlanán 
Képviselő Asszony munkájának, zatunk feldolgozásra be tudja keletkező metszésből származó 
így Alsózsolcán kívül a választó- majd fogadni a lakóingatlanokon anyagokat, az egyeztessen a 
kerületéhez tartozó öt másik keletkező faanyagot. Városüzemeltetés dolgozóival  

Közeledik a tavasz, a fák település is sikeresen pályázott és (tel.: 46/520-030) az időpont és a 
metszésének ideje. Kérjük Önöket, közösen vásárolhattunk 1 db feldolgozás tekintetében.
hogy amennyiben nagyobb aprítékoló gépet is. Kérjük, legyenek segítsé-

A 2013-as közfoglalkoztatásra mennyiségű metszésből származó günkre, mivel minden lemetszett 
benyújtott pályázatunk is eredmé- gally, ág keletkezik a munkálatok gally értékes fűtőanyaggá válhat 
nyes volt. A támogatási szerződést során, azt ne égessék el, hanem intézményeinkben.
aláírtuk, így a tavasz folyamán adják át nekünk. Ezek az anyagok 

Zsiros Sándornéújabb kazán beszerzésére és aprítékolás, szárítás után nagyon 
polgármesterbeüzemelésére nyílik lehetőségünk. hasznos tüzelőanyagok.

Az elnyert támogatás 8,17 mFt. Az aprítékolás, feldolgozás 
Ebből a közfoglalkoztatás bér- nem folyamatos, mert a gép hat 

Hosszú folyamat kezdődött az nalon történik. Tanítványaink és fenntartója és üzemeltetője ketté 
szüleik a változásokat nem érzé-oktatásban a 2012/13-as tanév vált. A fenntartó, a pedagógusok 
kelik, kivéve a testnevelés órák elején a köznevelési törvény munkáltatója a Klebelsberg 
számának növekedését, amelynek hatálybalépésével. A legtöbb Intézményfenntartó Központ lett, 
a diákok nagyon örültek. intézkedés fokozatosan kerül az üzemeltetést Alsózsolca Város 

bevezetésre, az új szabályozás Önkormányzatának testülete 
2013. január 1. mérföldkő intéz-hatályba lépéséig a közoktatásról továbbra is vállalta. Az intéz-
ményünk életében éppen úgy, mint szóló 1993. évi LXXIX. törvény mények technikai dolgozói 
az ország többi iskolájában is. rendelkezései lesznek érvényben. átkerültek a Városüzemeltetés 

A törvényi változások következ- hatáskörébe. Az átadás-átvétel a Mit jelent ez? 
tében szükségessé vált az iskolai város önkormányzata és az intéz-A települési önkormányzatok 
dokumentumok átdolgozása ményfenntartó központ között által fenntartott köznevelési 
(Szervezeti és Működési Sza-

zajlik, amely több hónapon át intézmények állami fenntartásba 
bályzat, Pedagógiai Program, 

tartó folyamat.kerülnek, a települési önkor-Házirend...) Ezeket a munkákat a 
mányzatok köznevelési szerződés tantestület folyamatosan végzi. Antal Lászlónékeretében vállalhatják az intéz-

igazgató
mények működtetését. Alsózsolca Az oktató-nevelő munka nyugodt 
esetében is ez történt: az iskola légkörben, a megszokott színvo-
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Változások a közoktatásban...

Közfoglalkoztatás



A közszolgáltatás kötelező lehet a jogszabályban meghatá- egyéb szolgáltatások elvégzésére 
igénybevételét és a fizetendő díjak rozott 1 egységnyi munkaráfordítás vonatkozó díjtételek megtalál-
megállapításának szabályait a nettó 4.000,- Ft-os összegét. hatók a www.alsozsolca.hu 
2012.  évi  XC.  törvény  a  honlapunkon a Rendeletek 

A Termonent Kft. – tekintettel a kéményseprő-ipari közszolgál- menüpont alatt.
lakosságot érintő egyéb fizetési tatásokról és az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségekre – úgy döntött, végrehajtási rendeletek szabá- A megfelelően megépített,  

lyozzák. Ezt a szolgáltatást hogy a kedvezőbb, 3.200,- Ft-os rendszeresen ellenőrzött és karban-
településünkön a Termoment Kft. nettó értéket kívánja érvényesíteni. tartott kéményekkel számos súlyos 
látja el. A jogszabály változás A Képviselő-testület a díjtételekre baleset elkerülhető.
következtében a közszolgáltatási tett javaslatot elfogadta.

Zsiros Sándornédíj mértékének kiszámításakor az 
A díjak kéménytípusonként polgármesteregységnyi munkaráfordítás eseté-
eltérőek. A közel 35 féle kéményre ben a települési sajátosságoknak 

megfelelően 20%-al csökkenteni valamint a műszaki vizsgálatok és 

A hulladékról szóló 2012. évi ségnövelő tényezők jelennek meg Hivatal jóváhagyása alapján a 
díjba beépítheti  az egyéb CLXXV. törvény 2013. január 1- (pl.: lerakási járulék, felügyeleti díj, 
szerződéses  kötelezet tség-jén lépett hatályba. A korábban e-útdíj, az ágazati inflációból figye-
vállaláson alapuló többletkölt-hatályos hulladékgazdálkodási lembevett költségnövekedés, stb.).
ségeket. Ezért a Képviselő-törvény értelmében az önkor-
testületünk úgy döntött, hogy a Amennyiben a Képviselő-testület mányzatok Képviselő-testületeinek 
hulladékról szóló törvényre való hozzájárult volna ehhez a túlzott hatáskörébe tartozott a közszol-
hivatkozással felkéri a szolgáltató mértékű emeléshez, az a 60 literes gáltató pályázat útján történő 
AVE Miskolc Kft.-t,  hogy gyűjtőedény esetén több mint 3000, kiválasztása mellett többek között a 
amennyiben a törvény által a 120 literes edény esetén legalább szolgáltatási díjak mértékének 
alkalmazandó díjnál magasabb 5400 Ft éves plusz költséget jelen-jóváhagyása is.
mértékű díjat kíván alkalmazni, tett volna a lakosságnak.
úgy mielőbb nyújtsa be kérelmét A díjtételekre vonatkozóan 2012. 

A január 1-jén hatályba lépő új az Energia Hivatalhoz. Képviselő-december 31-ig érvényes szerző-
törvény előírásai alapján a szolgál- testületünk a Magyar Energia désünk volt az AVE Miskolc Kft.-
tató a bruttó díjhoz képest Hivatal díjtételekre vonatkozó vel, mint hulladékkezelési közszol-
legfeljebb 4,2%-kal megemelt jóváhagyása után dönt majd annak 

gáltatóval. A szolgáltató december 
mértékű díjat alkalmazhat. elfogadásáról.

elején megküldte részünkre a 2013. 
évre vonatkozó közszolgáltatási Miután mi december 31-én még Bízunk abban, hogy az Energia 
díjra tett javaslatát, melyet 2012. rendelkeztünk érvényes szerző- Hivatal által majd elfogadott 
december 31-től kért jóváhagyni. A déssel, január 1-jétől pedig az új díjemelés mértéke nem fogja 
Képviselő-testület kétszer tárgyalta törvény előírásainak megfelelően elérni a szolgáltató által javasolt 
az előterjesztést, ám végül a kell eljárni, ezért számunkra 22%-os mértéket.
december 28-i ülésén végleg semmi nem indokolta, hogy egy – 
elutasította annak elfogadását. főleg a lakosság számára – Zsiros Sándorné

előnytelen, túlzottan magas díjat polgármester
A javasolt 22%-os mértékű emelést elfogadjunk.
a szolgáltató azzal indokolta, hogy 
a 2013. január 1-i jogszabály- Az új jogszabály értelmében a 
változásokból adódóan plusz költ- szolgáltató a Magyar Energia 
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakról

A szemétszállítási díjról
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Tájékoztatás a személygépkocsi szerzési
és átalakítási támogatás ügyében

Tisztelt Lakosság!

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2011.07.02. napjával hatályát vesztette. 

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft)
2013. január 1. nappal megszűnt.

Helyébe, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.) lépett.

Közlekedési kedvezményként igényelhető személygépkocsi szerzési támogatás, amely az alábbi 
járművek szerzésére használható fel, illetve a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás
- súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén 
- új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy 
- újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 
- súlyos mozgáskorlátozott személy esetén 
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 
- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes
gépi meghajtású kerekesszék

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak az alábbi átalakításaira nyújtott 
hozzájárulás:
Önálló személygépkocsi használó esetén:
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 
Szállítást vállalóra szoruló esetén:
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához. 

Kérelmet nyújthat be:
- Súlyos mozgáskorlátozott személy (önálló személygépkocsit használó személy, jogosítvánnyal 
nem rendelkező, de szállítását vállaló személy megjelölésével) 

- Egyéb fogyatékossággal élő személy (önálló személygépkocsit használó személy, jogosítvánnyal 
nem rendelkező, de szállítását vállaló személy megjelölésével) 

A kérelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál (3525 
Miskolc, Dóczy József utca 6.) lehet benyújtani, 2013-tól minden év március 31-éig és szeptember 30-áig.

A nyomtatvány letölthető Alsózsolca Város Honlapjáról vagy www.kormanyhivatal.hu oldalról, 
illetve beszerezhető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalánál és Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző



Az összetartozás, az egység, és a imahéten a hívek ellátogatnak Gulyán Tibor görög katolikus 
Krisztusi szeretet jegyében szer- egymáshoz és együtt vesznek parókus úr, Alexa Gábor refor-
vezték meg a különböző feleke- részt a szertartásokon. Alsózsol- mátus lelkész úr és a házigazda 
zetek az ökumenikus imahetet cán január 20-án a Református Árvai István plébános úr szeretet-
2013. január 20. és január 27. templom adott otthont az ese- teljes, emberi szavai mindenkit 
között. ménynek. Alexa Gábor lelkész  m egérintettek. Alexa Gábor 

Az ökumenikus imahetet 1908 úr számára különleges alka- lelkész úr a zsúfolásig megtelt 
óta rendezik meg, azon először lomnak számított ez az esemény, templomban az igehirdetésében, a 
csak az anglikán és a katolikus hiszen a gyülekezet új lelkipász- példabeszédében a szeretetről és 
egyház tagjai vettek részt, és toraként első ízben vett részt a az irgalmasságról beszélt.
kizárólag az egyesült államokbeli közös istentiszteleten. Árvai Minden hívő ember számára 
Graymoorban tartották meg. Ma István római katolikus plébános fontosak az ilyen események, mert 
már szerte a világon és Magyar- úr beszéde után isten áldását kérte ezek erősítik hitünket és egymás 
ország szinte minden településén és a gyülekezet tagjait pedig arra iránti szeretetünket, megbe-
ökumenikus közösségben tartanak buzdította, hogy fogadják be csülésünket.
istentiszteleteket, és imádkoznak a szeretettel és megbecsüléssel az új 
Krisztusban hívők egységéért az lelkészüket. Zsiros Sándorné
imahét idején a különböző J a n u á r  2 7 - é n  a  r ó m a i    polgármester
felekezetű gyülekezetek. katolikus templomban került sor 

A már hagyománnyá vált az imahét záró eseményére. 
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Az idei esztendő számos olyan vagy éppen, egyházi, politikai ségek erősítik majd a lakóhelyhez 
aktualitást tartogat, amely kötődik munkásságukkal, elismerést való kötődésünket és gyerme-
a nagy múltú Vay-családhoz. vívtak ki. keink számára pedig hasznos 
Talán mindannyiunk előtt legis- A Református Egyházzal ismereteket nyújtanak. Minden-
mertebb, hogy a család építtette a közösen – miután a család kinek meg kell ismernie a 
református templomot. református vallású volt – azt települése múltját, történelmét, 

Életük, munkásságuk nagymér- gondoltuk, hogy ebben az évben mert ezáltal tud jobban kötődni 
tékben meghatározta a tele- több olyan rendezvényt szerve- szülőhelyéhez.
pülésünk akkori fejlődését. A zünk, amellyel tiszteletünket és 
család tagjai köztiszteletben álló megbecsülésünket fejezhetjük ki A rendezvényekről folyamatosan 
személyek voltak és közülük irántuk. tájékoztatjuk Önöket és részvé-
néhányan tudományos, művészi A közös emlékezés, az ünnep- telükre számítunk.

Vay emlékév

Ökumenikus imahét

Járási hivatal kirendeltsége

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Megyei Kormányhivatal
Miskolc Járás Hivatal

Alsózsolca Kirendeltségének elérhetőségei:
Az 520-032-es telefonszámon érhető el, illetveaz 520-020-as főmenüből a 9-es menüpontot választva.

Ügyintézők:
Barna Edina

Budai Istvánné
Dallosné Farkas Katalin

A Hivatal tevékenységéről, ügymenetről a fenti kormánytisztviselők adnak bővebb felvilágosítást. 



Alexa Gábor vagyok. 2013. Református  Egyházközség hívott, majd megválasztott 
január 1-től az Alsózsolcai lelkészi szolgálatait is végeztem. 4 lelkipásztorául. Igyekszem ezt a 
Református  Egyházközség éve az egyházmegye közössége bizalmat hűségesen végzett 
megválasztott lelkipásztoraként egyházmegyei  tanácsossá  szolgálatommal meghálálni. A 
szolgálom városunk közös- választott. 2012. július 1-től a gyermekistentiszteleteket már 
ségében az Urat, és igyekszem felsőzsolcai Kazinczy Ferenc beindítottuk a vasárnapi 10.30-
munkálni az ő országának Református Általános Iskola tól kezdődő istentiszteletekkel 
épülését. 1979-ben születtem, a iskolalelkészeként azon munkál- egy időben. Február 1-től a 
közeli Bőcsön részesültem a szent kodtam, hogy az új iskola H e r m a n  O t t ó  I s k o l á b a n  
keresztség sákramentumában. Ott református arculatát kialakítsam, péntekenként 14.30-tól tartok 
jártam 5 éves koromtól előbb a lelki, hitbeli növekedésben hittan órát az E/1-es tante-
gyermekistentiszteletre, majd a segítsem mind a gyermekeket, remben. Hálaadással tekintek 
rendszerváltást követően iskolai mind a tanárokat. Felsőzsolcán vissza a mögöttünk lévő 
hittan órákra is. Ott konfirmáltam, szeptembertől Tar Sándor akkori ökumenikus imahét alkalmaira. 
majd a Sárospataki Református lelkipásztor engedélyével óvodai A tavaszi időre tervezem a 
Kollégium Gimnáziumában hittan órákat is tartottam. Szeretethíd Református Ön-

Feleségemmel  Alexáné  érettségizetem. Ezt követően egy kéntes Nap helyi szintű rendez-
Poncsák Gyöngyivel 2003-ban fél évet elvégeztem az ELTE vényét megszervezni. Terveim 
kötöttünk házasságot. Isten két Természettudományi Karán között szerepel a gyermekek 
fiúgyermekkel áldott meg biológia-kémia szakon, ám számára egy hetes napközis 
minket. Domonkos 2008-ban, ekkorra már világos lett előttem, h i t t an  t ábor  megta r t ása ,  
Ágoston 2009-ben született. hogy Isten más útra hívott el, s gyülekezeti kirándulás és családi 
Feleségem személyében nagy máshol leszek a Tőle számomra nap megszervezése, idősek 
ajándékot kaptam az Úrtól, kijelölt helyemen. Bár az első délutánjának megszervezése, 

félévet teljesítettem, a továbbiakra hiszen nem csak hozzám illő gyülekezeti énekkar indítása, 
már nem iratkoztam be, hanem segítőtárs Ő, hanem szolgatárs igény szerint betegek, idősek, 
készültem a teológiai felvételire is. Ő szintén felszentelt lelki- gyülekezeti tagok látogatása, 
és közben nyelvet tanultam. pásztor, aki szívesen szolgál a feleségem vezetésével nőszö-
Lelkészi diplomámat 2004-ben gyülekezet közösségében, noha vetség megalakítása. A követ-
szereztem meg a Sárospataki a kezdetektől egy református kező tanévtől óvodai és több 
Református Teológiai Akadé- szeretetotthonban volt intéz- iskolai hittancsoport indítása. 
mián. Segédlelkészi évemet a ményi lelkész. Ő is továbbtanult. Ezekben úgy érzem a gyülekezet 
mezőcsáti gyülekezetben töltöt- A teológiai után pasztorál- új gondnokának, Kertész Bélá-
tem, ahol a gyülekezet közössége pszichológiai, majd mentál- nak személyében és a presbité-
megválasztott  a  korábban higiénés diplomákat szerzett. rium tagjaiban is segítőkész 
betöltetlen második lelkipásztori Jelenleg az egyházkerület partnerre találtam.
állásra, ahol egyházmegyénk Diakóniai Központjában misz- Köszönöm családom nevében 
akkori esperesével és az évek sziói lelkészként munkálkodik is azt a sok kedvességet és szere-
során több beosztott lelké- hat miskolci idősek otthonában, tetet, mellyel a város számos 
szünkkel szolgálhattam együtt. ahol lelkészi és lelkigondozói lakója már eddig is fogadott 
Közben második, vallástanári munkát végez. minket.
diplomát is szereztem a Debre- Nagy megtiszteltetés volt 
ceni Református Hittudományi számomra, hogy a nyugdíjba Alexa Gábor

református lelkipásztorEgyetemen. 2008-tól a korábbi vonuló Tar Sándor lelkipásztor 
szolgálataim mellett a Geleji után mindkét gyülekezet meg-
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Bemutatkozik az új református lelkipásztor



Mottó: fotóinak sokkoló látványa, ami az „Összefogással Alsózsolcáért” 
foglyul ejtette az emberek Egyesület és a „Vay Miklós Egye-”Nem lesz egy tenyérnyi zöld 
tekintetét. sület” közösen öntötte formába.sem puszta síromon…” 

(Katonadal)
Zsiros Sándorné polgármester A megjelenteket Molnár Zoltán 
asszony megemlékező beszéde egyesületi titkár köszöntötte, Szerte az országban, szinte 
méltatta a hősöket, s a tragikus megnyitó mondatai után Szilágyi minden élő településen megem-
eseményeket illő keretbe foglalta, László képviselő és Bodnár lékeztek a II. világháború 2. 
felidézve azoknak az alsózsolcai Tamás levéltáros tartott ismertetőt magyar hadseregének tragikus 
hősöknek, áldozatoknak az a doni katasztrófa előzményeiről pusztulásáról, ami 1943. január 
emlékét, akik e szörnyű tragédia és eseményeiről prezentációs 1 2 - é n  k e z d ő d ö t t  a  D o n -
főszereplői voltak. Nevüket formában. A kissé hosszúra kanyarban, s néhány nap alatt be is 
egyenként, hangosan felolvasták. A sikeredett „rendhagyó történelem fejeződött. A hazában, ebben az 
megemlékezést ezen a napon itt a órát” a Kojsza Péter által felol-időben szinte nem is volt olyan 
Himnusz zárta. Innen méltóság- vasott vers és próza művészileg család, amelyikben ne sirattak 
teljes, közös, csendes sétával a illusztrálta és tagolta. A hallga-volna odaveszett apát, fiút, férjet, 
hősök emlékművéhez mentünk, a tóság e bőséges, informatív testvért, rokont vagy barátot. A 
temetőbe. Itt  a résztvevők felkészülés után tekinthette meg a frontra kivitt 200 ezer katonának 
elhelyezték a kegyelet koszorúit, galériában lévő kiállítást. A nézők, csak kevesebb, mint a fele ért 
virágait, valamennyien mécsest érdeklődők elé tárt értékes anyag haza. Közöttük is sokan voltak, 
gyújtottunk, s elmondtunk egy (korabeli fotók, fegyverek, akik testileg, lelkileg megnyo-
fohászt. A helyi hitfelekezetek használati tárgyak, tábori lapok, morodtak.
lelkészei: a református Alexa levelek, stb.) összegyűjtésében, 
Gábor, a római katolikus Árvai szakszerű csoportosításában és A borzalmas veszteségek hatása 
István, a görög katolikus Gulybán elhelyezésében Bodnár Tamás alól a családok évtizedekig nem 
Tibor 1-1 igével és imával levéltáros oroszlánrészt vállalt, tudtak szabadulni. A tragikus 
emlékeztek a hősökre. Kb. 200 így a szakmai hitelesség jól események által ütött sebek 70 év 
ember szájából szállt a Teremtő érvényesült.multán sem hegedtek be teljesen, 
felé  a  közösen  elmondott  ma is fájnak.
Miatyánk, majd követte ezt a Gazdag, érdekes, értékes és 
reformátusok ősi zsoltára, a sokféle kiállítási anyag gyűlt Némi gyógyír rájuk az emlékezés 
Tebenned bíztunk eleitől fogva... és össze, amit a 2. világháborús és az emlékezet. Emlékezett az 
a katolikusok ismert éneke: Édes, katonák még ma élő hozzátar-ország és Alsózsolca lakossága is. 
Jézus Neked élek... Az ökomenikus tozói, ismerősei bocsájtottak a Nálunk mindez két részletben, 
szertartást a Szózat zárta. kiállítás létrejöttét szívügyüknek január 11 és 12-én történt. Az első 

tekintők rendelkezésére. A 100-napon, a rendezvény kezdetén 
Az ünnepség végén Zsiros 120 látogató jó érzéssel látta Fodor Károlyné Burony Ilona, 
Sándorné polgármester Asszony viszont a tárlókban a 70 éve féltve kinek az édesapja a háborúban 
és az egyházak vezetői a II. világ- őrzött relikviákat.         hősi halált halt, verset mondott. 
háborúban kényszermunkára Ez meg is adta az alaphangot. Ezt 
ártatlanul elhurcoltak kegyeleti Az összegyűjtött anyag bővízű erősítette a Dr. Oláhné Nagy 
helyén is elhelyezte a megemlé- forrása lehet a nálunk már hagyo-Sarolta által szerkesztett és 
kezés koszorúját és mécseseit. mányos helytörténeti vetélkedőre színpadra állított emlékműsor, 

való felkészülésnek is.amit kisvárosunk fiataljai Kojsza 
A teljes rendezvényből a kegyelet, Péter, Papp Ádám, Bartha 
megilletődött figyelem hangulata Szabolcs, Ferkovics Gábor, Noha a világháborúban elesett 
áradt. Mindenki ennek hatása alatt Demjén Sándor, Farkas Fruzsina, alsózsolcai hősök sírján nincs 
tért haza.Sebe Emese, Antal Petra és Kazár „egy tenyérnyi zöld sem”, az itteni 

Judit adtak. Az irodalmi részle- emberek szívében emlékük örök.
tekből és az ezeket összefűző Másnap délután az „Alsózsolcai 
zenei blokkokból készült össze- honvédek a Don-kanyarban 1943- Farkas Ferenc
állítás hatása szívszorító volt, s ezt 2013” c. kiállítás megnyitására nyílt nyugd.isk.ig., helytörténet-kutató
még fokozta a háború korabeli lehetőség a Közösségi Házban. Ezt 
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Emlékezés a doni katasztrófa 70. évfordulójára



Az Alsózsolcai Táncbarátok Köre 
2009-ben  t e t t e  meg  e l ső  
néptánclépéseit. Azóta eltelt 4 év, 
amelynek során más alsózsolcai 
fiatalt is magával ragadott a 
néptánc szeretete. Többek között 
ez vezetett el ahhoz, hogy az ATK 
és az Ifjúsági Táncklub egye-
sülésével létrejött a Ritmus 
Táncegyüttes.  2012 nyarán 
tánccsoportunk komoly döntésre 
szánta el magát. Csoportveze-
tőink javaslatára beneveztünk a 
„Népek tánca, népek zenéje” junknak óriási élmény volt fontos szerepet játszik az éle-
című többfordulós, országos színpadra lépni. A nagy izgalmak tünkben. Köszönjük Éva néninek 
lebonyolítású amatőr versenyre. a kitartó és türelmes munkát, ellenére a fellépés jól sikerült. 
Az elődöntőt Mezőkövesden Zsuzsa néninek és Rózsika 
rendezték meg, ahonnan nagy Este „pihenésképpen” körsétát néninek a szeretetet és biztatást. 
örömünkre és meglepetésünkre tettünk Szeged városában és Klári mamának, aki testi és lelki 
bejutottunk a szegedi közép- megnéztük közösen a Dóm téri támaszt nyújtott a csoport mindent 
döntőbe. Mindezek után nagy karácsonyi vásárt is. Nagyon hideg tagjának, és köszönjük Gyöngyi 
lelkesedéssel készültünk a követ- volt, fújt a szél, hordta a havat, mi néninek a gyönyörű fellépő-
kező megmérettetésre. A szegedi mégis csodálatosan éreztük ruhákat. Köszönjük szüleinknek a 
középdöntő során számos színvo- magunkat! támogatást, a türelmet, a megértést 
nalas produkciót láttunk, így nem és a rengeteg ruhakeményítést és 
számítottunk arra, hogy a Az eredményhirdetésre másnap vasalást.
csoportot beválogatják a döntőbe. délelőtt került sor. Mindenki 
Miután megkaptuk a jó hírt, feszülten várta a verseny végered- Köszönetet mondunk Alsó- 
azonnal belevetettük magunkat a ményét, bár nem számítottunk zsolca Város Önkormányzatnak, 
gyakorlásba, hiszen tudtuk, hogy dobogós helyezésre. Rendkívül Polgármester Asszonynak és az 
a döntőben már nálunk jóval boldogan fogadtuk a bejelentést: Összefogással Alsózsolcáért 
tapasztaltabb néptáncosok is az alsózsolcai Ritmus Táncegy- Egyesületnek a támogatásért, az 
megmérettetik magukat. Hibáink üttes arany minősítést kapott a anyagi segítségért. Nélkülük talán 
kijavítására alig egy hónap állt szakértő zsűritől! Nyereményünk: el sem jutottunk volna Szegedre. 
rendelkezésünkre. Ez az időszak támogatás egy erdélyi köruta- Rendkívül büszkék vagyunk arra, 
rengeteg gyakorlással telt. záshoz. Nem csak egy arany hogy segítségükkel településünk, 

minősítéssel lettünk gazdagabbak, Alsózsolca jó hírét vihettük az 
És elérkezett az idő! 2012. de a tánccsoport az együtt eltöltött ország egy távoli nagyvárosába, s 
december 8-án hajnalban buszra idő és közös élmények során – ha hogy az ott fellépő csoportok, 
szálltunk és kezdetét vette a szegedi lehet – még jobban össze- zenészek, énekesek között meg-
kaland. A hosszú út után nagy volt a kovácsolódott. álltuk helyünket.
sürgés-forgás szálláshelyünkön, a 
középiskolai kollégiumban: haj- Szeretnénk megköszönni mind- Szeretettel várunk minden  
fonás, csizmafényesítés, harisnya, azoknak, akik támogatásukkal, kedves érdeklődőt az április 20-án 
alsószoknyák, szoknya, kötő, „hol a biztatásukkal és szeretetükkel megrendezésre kerülő Ritmus 
kalapom, hol a keszkenőm?”, hozzásegítettek minket ezekhez az Gálára, amelyen tánccsoportunk 
„szedd le a szemfestéket!” „kinél élményekhez. Először is a mi Anci számos színes produkcióval 
van a CD?”. S miközben hordta a néninknek, aki az első tánclé- kedveskedik a közönségnek. 
havat az időközben feltámadt szél, péseket tanította nekünk, és akinek 
elindultunk a verseny helyszínére. az emlékére az első Anna-bált Batka Dalma és Sebe Emese
A szegedi Kisszínházban mindnyá- Ritmus Táncegyüttesmegrendeztük. A néptánc azóta is 
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Óvoda, ahol mindenki udvarias a betérővel

Beszélgetés Fazekasné Baksi 
Piroskával, a Fekete István 
Óvoda és Bölcsőde vezetőjével.
A Fekete István Óvodába és 
Bölcsődébe öröm betérni. A 
vezető érkezéséig mindenki 
kedvesen köszönt és megszólít, 
érdeklődnek, vajon miben 
segíthetnének. Egy intézmény 
imázsához ez is hozzátartozik –  
vallja Fazekasné Baksi Piroska 
intézményvezető. Bár apróság, 
de mégis kellemes benyo-
másokat szerezhet ezzel a 
figyelmességgel az először ide 
érkező.
Korábban 120 főre tervezték, de 
ma már ezt  a  létszámot 

mindennapok. A hónap elején mokat, hanem gondoskodnak a túlhaladták. Mégsem tűnik 
ortopédiai vizsgálaton vehettek nevelőtestület és a szülők zsúfoltnak az intézmény a sok 
részt a kicsik 4 éves kortól. A szabadidős elfoglaltságáról is. apró, ötletes megoldásnak 
vizsgálat során a szülők hasznos Márciusra budapesti kirándulást köszönhetően. 

A kellemes színek végigkísérik a tanácsokat kaptak és lehetőséget terveznek, a Parlament megte-
látogatót. A csoportszobák arra is, hogy a helyszínen hozzá- kintését és egy színházlátogatást 
tágasak, ízlésesen berendezve, jussanak a gyermekük számára a Padlás című előadásra.

javasolt cipőhöz. Január hónap- Az óvodában továbbsétálva díszítve, látni, hogy igényes, 
jában a nagycsoportosok és a elérkezünk a Bölcsődéhez.kreatív óvodapedagógusok 

A gondozó nénik üzennek a középsősök korcsolyaoktatáson dolgoznak.
leendő bölcsődéseknek: – A fejlesztő szoba, sószoba, vehettek részt, ahol megtanul-
Bölcsisek várunk benneteket tornaterem kihasználtsága maxi- hattak biztonságosan haladni a 
szeretettel „bölcsődenézőbe”, mális, megállapítva a kiszűrődő jégen, szinte szórakozva, játé-
hozd magaddal anyát, apát! Egy hangokból. kosan sajátították el a korcso-

A családok és a gyermekek délelőttre kipróbálhatod milyen lyázást. Természetesen vannak 
igényeit maximálisan igye- velünk egész nap játszani, hétről-hétre ismétlődő tevékeny-
keznek teljesíteni. Nagyon sok ségek is, mint például a játékos játszani, játszani! Kérd meg 
gyermek és felnőtt programot angol, ahol dalokkal, zenével, szüleidet, előtte telefonon 
szerveznek, amivel színesítik mozgással ismerkedhetnek a egyeztessenek időpontot!
közösségük életét. nyelvvel. Zeneóvoda, ahol 

Ezzel óvodai sétám végére A nyitott ajtókon keresztül felszabadultan énekelhetnek, 
értem. Örömmel búcsúztam el a bepillanthattunk a programokba. zenélhetnek, táncolhatnak. 
kicsiktől és nagyoktól, akiket Néhány csoportban már a Játékos testnevelés, ami töretlen 

farsangi mulatság zajlik zenével, már izgatottan vár az iskola.lelkesedéssel csalogatja a 
tánccal, van ahol az „utolsó gyermekeket minden héten a 

Vig Györgynésimítások” zajlanak a mulat- tornaterembe.
szerkesztősághoz. Februárban nemcsak a Nemcsak a gyermekek számára 

farsang jegyében telnek a biztosítanak változatos progra-



Amióta a Városüzemeltetést sikeresnek nyilvánítanám a 
vezetem, nem titkolt vágyam, próbálkozást és szívesen aján-
hogy kipróbáljuk a lehetőségét lom a 2013. évre is, hiszen 
annak, hogy az Önkormányzat gyakorlatilag semmilyen vegy-
tulajdonában lévő, és mező- szert nem használtunk, „trendi” 
gazdaság i  megműve lés re  kifejezéssel élve organikus 
alkalmas területeken saját termékek kerülhettek a Központi 
magunknak termeljünk zöld- Konyhánkba, ahol az asszonyok 
séget és gyümölcsöt. finom ebédeket főztek belőlük.

A vető burgonyát adományként 
A 2012-es évben lehetőség A fentieket 44 fő közmunkás kaptuk és 725kg termést 
nyílott rá, hogy kísérleti közreműködésével, illetve a takarítottunk be belőle. 
jelleggel megpróbálkozzunk a Karbantartó Műhely dolgo-
mezőgazdálkodással. Ahogy zóival kiegészülve végeztük.

Amennyiben jövőre is bizalmat arról már korábban beszámol-
kapok, szeretném bővíteni a tam, bele is vágtunk 2 terület 
termékek palettáját, és a meg-megművelésébe. Mivel elér-
művelt földterületek nagyságát, keztünk az év végéhez, itt az 
hogy még több finomság kerül-alkalom, hogy mindenkivel 
hessen az asztalunkra.megosszam, a végleges betaka-

rítás eredményét.
És mivel véget ért a 2012-es év, 
kezdődik egy új esztendő, A legjobb eredményt a cukkíni- Csemegekukoricát is ültettünk, 
amikor mindenki elszámo-vel és a céklával sikerült amiből kaptak az óvodásaink 
lásokat végez, az el- illetve elérnünk. Cukkíniből összesen csövesen, meg főzve, de hála a 
beszámolás mellett, minden-2197,5 kg-ot sikerült megter- nagylelkű Alsózsolcaiaknak, 
kinek szeretnék köszönetet melnünk, ami sokak örömére a morzsolás és darálás után is 
mondani.  Köszönet azoknak, Központi Konyhára került, az került belőle a konyhára.
akik vetőmaggal ajándékoztak összes többi, általunk meg-
meg bennünket, annak, aki termelt zöldséggel együtt. Ezek A sütőtök magját is adomány-
társadalmi munkában felszán-a termékek a közétkeztetésben ként kaptuk, amiből összesen 
totta a területeinket, azoknak a lettek felhasználva. 194 kg termett. Ültettünk még 
közmunkásoknak, akik ültettek zöldbabot, amiből összesen 162 
és munkájukkal hozzájárultak, kg-t szüreteltünk le. A leggyen-
hogy ez a „kísérlet” sikeres gébben a zöldborsó termett. 
legyen, és nem utolsósorban a Sajnos az időjárás nem ked-
Konyha dolgozóinak, akik vezett neki, de ezt ki-ki otthon a 
finomakat főztek a megtermelt saját kertjében is tapasztalhatta. 
zöldségekből.Ebből csak 32 kg került a 

konyhánkba.
Parádi Julianna

Városüzemeltetés vezetőA cékla is jó termést adott, össze- Ha mindent összeadok, akkor 
sen 1069 kg termett, és a konyhán 4914,5 kg terményt sikerült 
a lányok már többször csináltak betakarítanunk, ami kísérletnek 
belőle finom cékla salátát. nem rossz. Összességében, 
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Tájékoztató a kutyák mikrochipes megjelöléséről

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2012. december 13-án, 2012. december 28-án, 

2013. február 7-én megtartott testületi ülésén megalkotta a

Tisztelt ebtartók! tehát ha bárki felkeresi a A veszettség elleni 
védőoltásról 2013. évbenwww.petvetdata.hu internetes 

Hatályos jogszabály  értelmében honlapot és ott a keresőbe beüti 
Veszettség elleni védőoltást általánosan kötelezővé vált a kutyája chipszámát, ellenőrizni 
csak chippel rendelkező kutya kutyák mikrochipes megje- tudja, hogy a kutya szerepel-e a 
kaphat!lölése.  Minden felnőtt, illetve nyilvántartásban. Amennyiben 

minden 4 hónapos kort elért nem talál ja ,  tájékoztassa 
A jelenlegi előírások nem kutyát mikrochippel kell ellátni. állatorvosát a hiányosság pótlása 
engedik meg a mikrochip érdekében. A nyilvános oldal 
behelyezés összevezetett módon A mikrochipről csak a kutya adatait mutatja meg, 
történő elvégzését. (Ez a ami elegendő arra,  hogy 
nagymértékben megnövekedett A chip rizsszem nagyságú megtudjuk, a keresett kutya 
adminisztráció miatt technikai szövetbarát üvegkapszula, szerepel-e a nyilvántartásban. A 
nehézségeket is okozna.) Így  a amely a beültetés helyén marad gazda adataihoz csak az állat-
chip behelyezését csak az állat és egy 15 számjegyből álló orvos és a hatóság jogosult 
tartási helyén, vagy állatorvosi 

kódot tárol. Ha a kutya elcsa- hozzáférni.
rendelőben (Felsőzsolca, Hősök 

varog, befogása után a megfelelő tere 1.) lehet elvégeztetni. 
M i  a  k u t y a t u l a j d o n o s  leolvasó eszköz segítségével Alsózsolcán az állattartók jelen 

állatorvosok, menhelyek dolgo- teendője? időpontig csekély számban 
zói le tudják olvasni az eb azono- végeztették el a chip beültetést, 

- Amennyiben kutyája még nem sítóját, így az állat rövidesen ezért várhatóan a településen 
rendelkezik mikrochippel, kérje visszakerülhet gazdájához. idén tavasszal  nem lesz  
a chip beültetés elvégzését. szervezett, összevezetett ebol-
-Amennyiben kutyája rendel-A mikrochip behelyezése mini- tás, minden eb a tartási helyén 

mális fájdalmat okoz a kutyának, kezik mikrochippel, nézze meg a kapja majd meg a kötelező 
nem több, mint egy védőoltás www.petvetdata.hu kereső- védőoltást.
beadása. A chip a kutyát élete jében, hogy szerepel-e a nyilván-
végéig azonosítja. tartásban, ha nem találjuk, minél Bejelentkezés a 30/309-7880 

számon.előbb kérjük meg a beültető 
Kérem a beavatkozás időpont- Nyilvántartó rendszer állatorvost, hogy vezesse be az 
jára készítsék elő az eb oltási adatokat a nyilvántartásba.
könyvét!Az országos internetes chip- -A tulajdonos adataiban történő 

nyilvántartás neve jelenleg változást (lakcím, telefonszám) 
Dr. Zwillinger AndrásPETVETDATA. Az adatbázis mielőbb jelentsük be az állat-

állatorvosmindenki számára hozzáférhető, orvosnak.
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T A R T A L O MT A R T A L O M

Önkormányzat hírei • Közérdekű információk • Egyházi hírek

Közösségi ház hírei • Rendeletek • Recept • Rejtvény

Új feladványunk:
Mikor van a Doni csata emléknapja?

Nyeremény:
A helyes megfejtők – ezúttal hárman – a Kaja tanya

ételbár egy-egy óriás pizzáját kapják.

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

REJTVÉNY
Előző megfejtésünk:

Hit, remény, szeretet és béke.
A helyes megfejtő:

Kazár Judit (internetes megfejtő).
Nyeremény:

A Boszi Szalon kozmetikai felajánlása.
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FELHÍVÁS

Hozzávalók 4 személyre: lágy tésztát dagasztunk. (Ez egy kész. Az utolsó 10 percben a 
50 dkg kenyérliszt, 1 dl tej, 1 kenyér alaptészta, géppel is lehet megmaradt sajtot rászórjuk.
csapott teáskanál cukor, 1 d a g a s z t a t n i . )  A m í g  k e l ,  

Jó sör- és borkorcsolya, de akár teáskanál só, 2 dkg vaj v. előkészítjük a rakományt: egy 
második fogás is. A feltétet margarin, 1/3 friss élesztő, mély tálba az apróra vágott 
variálhatjuk fantázia, pénz és langyos víz =a tészta. Feltét: 1 szalonnát, az apróra vágott 
igény szerint.nagy pohár tejföl, 5 dkg reszelt sonkát, a felvágott hagymát és a 

füstölt sajt, 2 fej közepes reszelt sajt 3/4 részét, valamint a 
*A makóiak kenyérsütéskor, a vöröshagyma, 5 dkg szalonna, 10 fűszereket beletesszük, s annyi 
maradék tésztát használták erre, s dkg sonka, fűszerek: őrölt bors, tejföllel keverjük össze, hogy 
azt tettek rá, ami éppen volt. A morzsolt majoranna ízlés szerint. olyan legyen az állaga, mint egy 
legegyszerűbben úgy készült, sűrű lekvár.
hogy még a nyers tésztát Elkészítés:

A szobahőmérsékletű lisztbe egy megkenték zsírral, megszórták A megkelt tésztát közepes méretű 
kis fészket, mélyedést képezünk. bőven vöröshagyma karikákkal, s tepsibe igazgatjuk úgy, hogy 
Ebbe beletesszük a vajat és a sót. k i sü tö t ték .  (Kis  tú lzássa l  legyen kb.1 cm pereme. Az 
A tejet meglangyosítjuk, a cukrot mondhatjuk: ez volt a „makói elkészített keveréket rásimítjuk, s 
belekavarjuk, s megfuttatjuk rajta pizza.”)kicsit kelni hagyjuk, míg a sütőt 
az élesztőt. A mélyedésbe öntjük, előmelegítjük. Kb. 15 perc után 

Farkas Ferencné Pásztor Ilonas a langyos víz adagolásával nem betehetjük sülni.40 perc alatt lesz 

Makói hagymáslepény

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Alsózsolca Város Képviselő-testületének döntése alapján 
2013. február 08-tól a fizikoterápiás kezelések, valamint a labor szolgáltatásai ingyenesek.

Alsózsolca, 2013. 02. 08.
Zsiros Sándorné

polgársmester
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A Közösségi Ház képekben

Várható rendezvények

                 TOR-TÚRA

Hagyományőrző disznóvágás és disznótor a    
parkolójában a fogópálinkától a sültkolbászig

       NŐNAPI RENDEZVÉNYEK

„Így látunk s alkotunk mi” címmel a Diósgyőri  
 Stúdió '76 Női Tagozatának kiállítás megnyitója

Március 9.    Vetélkedő, süteményverseny
18.00 ABBA Show

    MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS

16.30 Koszorúzás az 1848-49-es emlékműnél
17.00 Ünnepi megemlékezés a Közösségi Házban

Március 2. Közösségi Ház

Március 8. 17.00 Képzőművész

15.00

Március 14.

Megemlékezés a Don-kanyarban elesett katonákra, 2013. január 11.

Magyar Kultúra Napja, 2013. január 25.

VII. helytörténeti vetélkedő, 2013. január 31.


