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Köszöntõ „A Sajó vize összeköt”

Ezzel a verssel kívánunk minden édesanyának – Képviselő-testületünk az általam tett javaslat 
alapján elhatározta, hogy hagyományteremtő utólag is – nagyon sok boldogságot, s szeretettel 
szándékkal 2013 nyarán, Alsózsolcán megrendezi a köszöntjük a pedagógusokat is.
„Sajó víz összeköt” kulturális fesztivált.
A találkozóra július 20-án (szombaton) kerül sor, Sík Sándor – Mosolygó gyermek
melyre meghívást kap minden település, melynek 
közigazgatási területét érinti a Sajó egészen a 

A nyári busz fullasztó melegében, Szlovákiai Rejdovától Kesznyétenig.
Kék-bóbitás sapkája keretében, A felhívásunkra érkezett néhány visszajelzés, ezért 
Anyja mellére békén odabújva, elkezdődött a szervezés.

Szemben velem egy esztendős fiúcska. Eddig 5 szlovák és 3 szomszéd település jelezte 
felém részvételi szándékát.
A települések elhozzák művészeti csoportjaikat, Szeme azúrját kerekíti tágra,
akik fellépésükkel színesítik majd a rendezvényt. Úgy néz a furcsa idegen világra,
Ezen kívül a tájak jellegzetes ételét is elkészítik, Ami én vagyok, aki mostan boldog
melyet a helyszínen megvásárolhatunk és elfo-Gyönyörűséggel arcába mosolygok.
gyaszthatunk.
Emellett a településekről népi árusok, készművesek 

Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig, és egyéb mesterek jönnek majd, hogy bemutassák 
Míg szirom arca gömbölyűre válik, termékeiket.
Ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, Bízunk abban, hogy ezzel a rendezvénnyel hagyo-
És édesdeden visszamosolyog rám. mányt teremtve elősegítjük a Sajó menti települések 

kapcsolatának értékeinek megismerését.
A rendezvényre Alsózsolca minden lakóját Egy új emberke, ki nem is beszél még,
szeretettel várjuk.Hogyan érti meg mosolyom beszédét?
Legyen példaértékű ez a rendezvény, ezért kérjük, Hogy érzi meg, – hisz csak egy éve ember! –
hogy minél többen vegyenek részt rajta.

Hogy a szeretet szólítja szememben!

Zsiros Sándorné 
Ó milyen titok, milyen csodaszép ez!

Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni

S a mosolyra vissza tud mosolyogni!

Ó, ha lehetne, hogy az, aki Atyja
Minden mosolynak, nekem is megadja,

Olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek:
Friss antennája minden szeretetnek.

Hőfer Gyulánét 90. születésnapja alkamából
köszöntöttük
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Együtt az időskorúakért

A Nyugdíjas Klub vezetősége szerint pontosabb ismereteket Várjuk Önöket, kedves nagy-
rendkívül fontosnak tartja a kapunk ennek a korosztálynak a szülők. Kérjük, hozzák el 
településen élő idős emberekkel problémáiról és igényeiről. unokáikat. Töltsünk együtt egy 
való törődést. Hatékony segítséget nyújtani kellemes délelőttöt, amelyen 
Ezért szorgalmazták a helyi csak úgy tudunk, ha látjuk a beszélgethetünk Alsózsolca 
Idősügyi Tanács megújulását, szükségleteket. Mindemellett múltjáról, játékos ismeret-
amely a személyi változások és szeretnénk, ha mindazok az idős terjesztő vetélkedőkön vehetünk 
egyéb sajnálatos körülmények emberek, akiknek egészségi, részt és nem utolsó sorban 
miatt az utóbbi időben nem tudta fizikai állapota engedi aktívan értéket teremtünk, gazdagítjuk a 
ellátni feladatát. bekapcsolódnának a közösségi település történeti emlékeit.
Az újonnan delegált tagokkal Természetesen nemcsak a programunkba.
kiegészült Tanács az elmúlt Tervezzük, hogy rendszeresen nagyszülőket, hanem minden 
hetekben több megbeszélést filmvetítéseket és egyéb talál- idős korú alsózsolcait szívesen 
tartott. Elhatározták, hogy a kozókat szervezünk. Az idei első látunk. Idézzük fel közösen 
Nyugdíjas Klub és a Gondozási rendezvényünk a ,,Nagyszülők  Alsózsolca egykori lakóinak 
Központ segítségével felmérést Napja” lesz, melyre június 26-án életét!
végeznek településünk 60 éven (szerdán) kerül sor a Református 

Zsíros Sándornéfelüli lakosságának körében. Templom szomszédságában lévő 
polgármesterEzzel a felméréssel reményeink Helytörténeti Gyűjteményben.

Megkezdődöt t  az  Idősek  
Napközi Otthonának a felújítása.
Mint arról korábban hírt adtunk, 
Önkormányzatunk sikeres 
pályázatának eredményeképpen 
megújul az épület, amelyre 
ugyancsak ráfért már egy belső 
korszerűsítés.
A beruházásnak köszönhetően 
emellett bővül az épület, így a 
demens részleg kialakításával 
növekszik az ellátások köre.
A beruházás szeptember köze-
péig tart, melynek idejére az 
intézmény a Közösségi Ház pin-
céjében kapott otthont. Bízunk 
abban, hogy ez a gondozottak 
körében nem okoz kellemet-
lenséget, mivel itt is biztosítottak 
a zavartalan működéshez szük-
séges feltételek.

Zsiros Sándorné
polgármester

Megújul a
Gondozási Központ

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2013. március 21-én megtartott testületi ülésén 

megalkotta a

- 7/2013. (IV.26.) önkor- 2012. évi pénzügyi terv végre-
mányzati rendeletét, mely a hajtásáról szól.

- 3/2013. (III.22.) számú térítési díj, tandíj és hangszer-
használati díj összegének rendeletét, mely az intézményi 
megállapítására és kifizet-térítési díjról szóló 17/2005. 
ésének szabályaira vonatkozó (VIII. 30.) önkormányzati 
6/2007. (IV.19.) számú önkor-rendelet módosításáról szól,
mányzati rendelet hatályon 

- 4/2013. (III.22.) önkor- kívül helyezéséről szól,
mányzati rendeletét, mely a 

- 6/2013. (III.22.) önkor-szociális ellátásokról szóló 
mányzati rendeletét, mely az 26/2005. (XII.22.) önkormány-
önszerveződő közösségek és az zati rendelet módosításáról szól,
Alsózsolcáért tevékenykedő 

- 5/2013. (III.22.) számú magánszemélyek pénzügyi 
rendeletét, mely a fenntar- támogatásának rendjéről szóló 
tásában működő iskolában a 4/2005./II.15./ sz. KT rendelete 
művészeti oktatásért fizetendő módosításáról szól.

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2013. április 25-én megtartott testületi ülésén 

megalkotta a
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A polgármesteri hívatásról – női szemmel

Az elmúlt hetekben a Türr István emberek többet is „kiolvasnak”, közönség előtti népszerűségét, 
Képző Központ által szervezett mint amelyről az ténylegesen szól. addig ezt én nőként nem igazán 
központi rendezvényre, egy Azt soha nem éreztem, hogy a engedhetném meg magamnak.
esélyegyenlőséggel kapcsolatos munkám során a polgármester De félre a tréfával!

A fenti konferencián sok szó esett konferenciára kaptam meghívást. kollégáimmal szemben valamiben 
az önkormányzatok esélyegyen-A szervezők felkértek arra, hogy is hátrányos helyzetbe kerületem 
lőségi terveinek aktualizálásáról és tartsak egy előadást „A polgár- volna. Azt viszont el kellett 
elkészítéséről, melyre június 30-ig mesteri hívatásról női szemmel”. mondanom ezen a konferencián – 

Az előadás során beszéltem a ezzel kisebb derültséget okozva a van lehetőségünk. A rendezvény 
munkámról, a munkánkról. hallgatóság körében – hogy azért a egy országos programsorozat része 
Polgármesterségem ideje alatt férfi társaimnak több lehetősége volt, melyet elsősorban önkor-
rendkívül sok ismeretet, tapaszta- van a lobby, kampányolás terén és mányzati munkatársak részére 
latot szereztem az önkormányzati- néhány ügyet könnyebben meg szerveztek, ezért számomra meg-
és a település-igazgatás terén. tudnak beszélni, elintézni „egy sör tiszteltetés és egyben a munkám 
Ennek a tisztségnek a megfelelő mellett”. Hát ezen a téren még nem elismerése is, hogy felkértek ennek 
ellátásához nem elég az elhiva- érvényesül az esélyegyenlőség, az előadásnak a megtartására.
tottság, szükség van a környezet, a mert amíg egy férfi esetében 

Zsiros Sándornémunkatársak, a lakosság és nem mindenki számára természetes, 
polgármesterutolsó sorban a család támo- hogy bemegy a kocsmába és fizet 

gatására. A polgármester élete egy kört a haveroknak, ismerő-
nyitott könyv, amelyből néha az söknek, ezzel is növelve a törzs-

Emlékezzünk a Vaykról!

Mottó: „Azon nemzet, amely dandártábornok, a vállalkozó protestáns vallás és az egyházak 
emlékeit veszni hagyja, saját főúr. Felesége, az okos és művelt mellett az osztrák önkényuralom 
síremlékét készíti…” (Ipolyi Adelsheim Johanna 130 éve idején. Báró Vay Miklós kiállt. 
Arnold) távozot t  az  é lők sorából .  Máday Károly evangelikus püs-

Méltatásuk kitehetne egy tudo- pökkel együtt, akit ezért a bíróság 
Alsózsolca története évszáza- mányos emlékülést. elé állították, hivatalából felfüg-
dokon át összekapcsolódott a gesztették és bebörtönözték. 
Vay-családdal, melynek több Mindannyiuk közül kiemelkedik Ferenc József császár haragja Vay 
tagja jelentős szerepet játszott a báró Vay II. Miklós, (1802-1894) Miklóst már előbb elérte. Őt is 
vármegyék és az ország törté- akire a Vay-év kapcsán külön bebörtönöztette. Pályaívét ez nem 
netében is. Az meg, hogy mint rendezvényen is emlékezni fogunk. törte meg.
Zsolca földbirtokosai a falu Hosszú élete során a kiváló főúr 
korabeli életét meghatározták, (természetesen nem egyszerre) 30 A hosszú és gazdag életút 
teljesen természetes. világi és egyházi tisztséget töltött ismertetésére és méltatására a 

be. Számos veszélyeset és nagyon közeljövőben előadás keretében 
A népes családnak voltak kiemel- nehezet. Nem lehetett egyszerű és kerül sor.
kedő személyiségei, akiknek a hálás feladat az 1831-es, több 
közelmúltban volt, vagy lesz, Mindenki érdeklődésére számí-megyét érintő koleralázadást 
illetve ebben az évben van tunk, és valamennyi helytörténetet lecsillapítani, és az 1847-es galíciai 
valamilyen kerek évfordulója. szerető és pártoló alsózsolcait éhséglázadás résztvevőit meg-

szeretettel várunk.nyugtatni. Királybiztosnak lenni 
I. Dániel császári, királyi kamarás Erdélyben 1848-ban, amikor 
215 éve halt meg. József szep- Farkas Ferencfegyverrel fordultak a románok a 
temvír 261 éve született. Jövőre nyugd.isk.ig., helytörténet kutatómagyarok ellen, – kifejezetten 
lesz 190 éve, hogy meghalt I. nehéz és veszélyes volt.
Miklós, császári, királyi kamarás, Karakánságnak számított kiállni a 
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Hogy kerül a csizma az asztalra?

Bocsánat, rosszul tettem fel a lombos fa vagy szép növésű ág. divatos, mindenféle „haza-
kérdést: „Hogy került a zászló a A legények éjszaka vágták ki az fiasnak és nemzetinek” mondott 
májusfára?” erdőn, és hajnalra állították fel a hamis érzésekkel és érzelmekkel 

helyi szokásnak megfelelően szemben megvédeni.Bizony Alsózsolca néhány 
minden lányos ház elé együt-utcájában ez a látvány fogadta a Persze bizonyára sokan legyin-
tesen, vagy mindenki a maga járókelőket május elsejének tenek, hogy ez kis ügy, nem ezzel 
szeretője háza elé. Sok helyütt reggelén (néhány háznál még kellene foglalkozni, mert ettől 
csak a bíró és a pap háza, esetleg napokkal a jeles esemény után is). vannak fontosabb feladatok és 
a templom előtt állítottak fel nagyobb problémák is. Ez is Az egyszerű, a hagyományokat 
egyetlen magas májusfát, a igaz, de ha minden felett szemet valamennyire is ismerő emberek 
lányos házak udvarán kisebb fa hunyunk, mindent elfogadunk, ezen kicsit meglepődtek, mert a 
d ísze lge t t .  A májusfákat  akkor ne a település vezetőit zászló (legyen az nemzeti-, 
szalagokkal, zsebkendőkkel, tegyük felelőssé a kialakult uniós- vagy éppen települési) 
virágokkal, teli üveg borral, helyzetért.valami egészen mást szim-
hímes tojással stb. díszítették bolizál. Úgy látszik, hogy azt a Szintén a május elseje „terméke” 
föl, mielőtt a földbe beásták, csoportot – mert vélhetően a az is, hogy a Herman Ottó 
vagy a kapufélfára, kútágasra „nagy tettet” közösen hajtották Általános Iskola udvarán lévő 
felszögezték volna. végre – ez egyáltalán nem mérleghinta ülőkéjét valaki 
Manapság aki nem állít fát, az zavarta, vagy éppen fogalmuk vandál módon megrongálta azzal, 
május kosarat szokott köttetni. sem volt eme jelképek jelen- hogy fűrésszel majdnem teljesen 
Ez egy nagyobbacska kosár teli téséről, helyes alkalmazásáról. átfűrészelte. (Csak feltételezni 
ajándékkal, színes virágokkal, Történt ami történt, május 2-án a tudom, hogy itt zajlott az előzetes 
szalaggal átkötve. délelőtti órákban, amikor a stratégiai megbeszélés a fiatalok 

Városüzemeltetés dolgozói Szép dolog a hagyományok között arról, hogy miképpen 
megpróbálták „begyűjteni” az ápolása, de csak akkor, ha azzal hajtsák végre a májusfa állítást.) – 
ünnep előtt a villanyoszlopokra nem okozunk kárt másoknak. A Ugyan mire is lehetne gondolni 
kirakott zászlókat, meglepődve más erdőjéből, területéről enge- akkor, amikor ezek a fiatalok 
tapasztalták, hogy a Felüljárótól dély nélkül kivágott fák már focizás címén rendszeresen 
a Baksa-sarokig 6 nemzeti, 5 soha nem nőnek meg. A kivágott bemásznak a zárt iskolaudvarra, 
települési és 1 uniós zászló fa helyett egy nagyobb faággal is megrongálják az eresz csatornát, 
eltűnt. A zászlókat a munkások ugyanazt a hatást lehet elérni, a játékokat, letapossák a kerítést. 
létrára mászva helyezték el, higgyék el, a kiválasztott lány Nem hiszem, hogy általánosan 
mivel a zászlótartók elég akkor is ugyanúgy örült volna. A elfogadott viselkedési norma az, 
magasan vannak. Ezért ahhoz, hagyomány attól hagyomány, hogy valaki fűrésszel jár barát-
hogy valaki, valakik ezt leszed- hogy azt „nem írjuk át”. Bár kozni, kikapcsolódni. Márpedig a 
jék, minimum egymás vállára lehet, hogy valakinek a szerelme fűrésznek ott kellett lennie, mert a 
mászva, egyéb ügyes attrakcióra nem egy leány, hanem például a hinta annak esett áldozatául.
volt szükség. Megtették. A Zöld Ász Söröző, merthogy ott is Elmúlt az ünnep. Reméljük, 
zászlókat egyszerűen ellopták, napokig díszelgett egy nagyobb hogy a zászlók egy halvány 
majd azok egy része új életre kelt fácska azzal a bizonyos uniós bocsánatkérés mellett vissza-
valamely leány májusfáján zászlóval együtt. Ilyenkor kerülnek a Városüzemeltetésre. 
(esetleg sörösüveg kíséretében, felvetődik a kérdés bennem, És talán a kiszemelt leányok is 
ahogy az a hagyományokhoz hogy vajon jól neveltük-e ezeket egy kicsit el tudnak gondolkozni 
híven dukál), viszont pár darab- a fiatal felnőtteket, mert két- azon, hogy vajon éppen az lesz 
nak nyoma veszett. ségem nincs felőle, hogy Ők már számukra az „igazi”, aki ilyen 

mindnyájan nagykorúak. Vajon Engedjék meg, hogy így utólag „hősies” cselekedettel mutatja ki 
gyermekként odahaza jó példát egy kis néprajzi ismeretet hódolatát.
mutattunk-e nekik, hogy miként nyújtsak Önöknek. A Magyar 
kell a hagyományokat valóban Néprajzi Lexikon szerint: A Zsiros Sándorné
ápolni és miként kell a nemzeti májusfa sudár,  a törzsén polgármester
jelképeinket – a ma oly nagyon gallyaitól megtisztított, hegyén 
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Általános iskolás diákok Pénzügyi Kiállítása Alsózsolcán

A pénz beszél... Te érted? nincs hozzá akkreditáltatott 
címmel pénzügyi kiállítást tankönyv, tehát elsősorban a 
szerveztek a Herman Ottó pedagógus találékonysága,  
Általános Iskola és Alapfokú személyes ambíciói, a téma iránti 
Művészetoktatási Intézmény elkötelezettsége a döntő a szakkör 
pénzügyi szakkörös diákjai szervezése során.

„Pénzügyi projektünk össze-Alsózsolcán.
állítása során elsősorban arra 

Kiállításunkat, melyet „A pénz törekedtünk, hogy gyermekeink 
beszél... TE érted?” címmel élményszerűen tanuljanak.  
rendeztünk meg, az éves Programunkat úgy építettük fel, 
munkánk megkoronázásának hogy a gyerekek változatos 
szántuk, s nem titkolt célunk tanulási módszerekkel ismer-
volt, hogy gyermekeink tovább-kedhessenek a pénzügyi világ 
adhassák tudásukat. Rövid kifejezéseivel. A K&H Bank 
nyitóünnepségünkkel a szülői Vigyázz! Kész! Pénz! című 
közösséget és leendő szakkörös vetélkedője jó motiváló erő volt 

Az új Nemzeti alaptanterv már diákok csábítását céloztuk meg fiataljaink megmérettetéséhez, 
az általános iskolai tanulók mindamellett, hogy hasznos ezen kívül rendkívüli tanulmányi 
pénzügyi intelligenciájának pénzügyi jó tanácsokkal is kirándulást szerveztük a  Magyar 
fejlesztését is előírja. elláttuk a résztvevőket.N emz e t i  B a n k  L á to g a tó  
Eddig ilyen jellegű képzést nem 

Központjába Budapestre, pénz-
kaptak az alapfokú iskolában Terveink szerint a következő ügyi társasjátékkal fejlesztettük 
tanuló gyermekek, csupán az tanévtől „Jó gyakorlatként  őket, kiállítást készítettünk 
otthonról hozott minta és a szeretnénk megosztani progra-szakköri tevékenységeikből. 
későbbi személyes tapasztalatok munkat más iskolákkal, hiszen Mindezt úgy tettük, hogy iskolánk 
segítettek későbbi életük folya- az az igazi tudás, amit át tudunk korszerű infokommunikációs 
mán pénzügyi döntéseikben. adni másoknak is.” – nyilatkozta  eszközeit mindennapos használati 2013. szeptemberétől az új NAT  

 Kissné Gulyás Erzsébet,             eszközként építettük be a tanulási előírásai szerint a pénzügyi és 
a szakkör vezetője.folyamatba.gazdasági kultúra alapjait a 

fiatalok akár önálló tantárgyi 
keretek között is elsajátíthatják a 
t íz  százaléknyi szabadon 
választható órakeret terhére.

A Herman Ottó Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alsózsolcán úttörő-
ként kezdett a diákok ilyen 
jellegű fejlesztéséhez, amikor a 
2012/2013-as tanévben már 
másodszor szervezett pénzügyi 
szakkört a 7. évfolyamos 
tanulóknak.
Újszerű kezdeményezés, melynek 
igazából még nincs kidolgozott 
hivatalos oktatási segédanyaga, 

”
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Serdülő Szivárvány

Ebben az évben a Szivárvány 
Vegyeskar farsangi bálja kettős 
ünnepet jelentett számunkra, 
hiszen a múlt év végén lettünk 15 
évesek. Nagy örömünkre, ezen a 
jubileumi bálunkon nagyszámú 
vendégsereg ünnepelt velünk 
együtt. Közöttük volt Zsíros 
Sándorné polgármesterasszony, 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselőasszony, és Alsózsolca 
város képviselőtestületének több 
tagja is. Ezúton is köszönjük, 
hogy figyelemmel kísérik, és 
lehetőség szerint segítik műkö-
désünket! Az önkormányzaton 
kívül vállalkozók, magánsze-
mélyek is  szponzorálnak 
bennünket alkalmanként, pl. 
Fazekas József, aki már a kórusból sajnos már ketten Zsuzsannának, aki a lehető-
kezdetektől támogatta a kórust. elhunytak, néhányan távoztak, ségekhez képest igyekszik 
Szeretnénk, ha a jövőben is meg- és jöttek új tagok. 2006-ban mindenben segíteni a műkö-
tartanák jó szokásukat, és esetleg férfiak is csatlakoztak hozzánk, désünket. 
mások is érdemesnek tartanának Jelenleg 16 főből áll a tagsá-így alakultunk át vegyeskarrá. 
arra, hogy támogassanak! gunk, 12 nő és 4 férfi. Szeret-Vezetőink is cserélődtek, Orosz 
1 9 9 7 .  n o v e m b e r é b e n  nénk, ha a jövőben valamelyest Zsoltné távozása után 2005-től 
Szivárvány Asszonykórusként bővülne ez a létszám, ezért sok Dolhai Miklósné vezette a 
alakultunk 17 fővel, Orosz szeretettel várunk énekelni kórust a múlt év szeptemberéig. 
Zsoltné vezetésével. Az évek szerető ifjakat, vagy ifjú lelkű Magdinak és Ircsinek hálás 
során számos helyen énekeltünk férfiakat, nőket sorainkba! köszönettel tartozunk, mert 
már. Városunk különböző 

mindkettőjüknek nagyon nagy 
rendezvényeinek szinte állandó Szabó Zsuzsannarésze volt az eddig elért 
szereplői vagyunk, valamint a kórusvezetősikereinkben. Külön köszönettel 
környékbeli  és  távolabbi  

tartozunk anyaintézményünk-
települések dalostalálkozóin is 

nek, a Közösségi Háznak, és 
rendszeresen részt veszünk. 

vezetőjének, Szaláncziné Somos
Énekeltünk Szlovákiában is, és 
amire nagyon büszkék vagyunk, 
2000-ben Párizsban is dalol-
hattunk. A 15 év alatt több mint 
száz fellépésünk volt. Népdal-
csokrainkkal a különböző 
megmérettetéseken eddig egy 
ezüst és három arany minősítést 
szereztünk. 
Az elmúlt években termé-
szetesen történtek változások is 
a kórus életében. A régi asszony-

Hálás köszönetet mondunk 
minden kedves támogatónknak 
és a Ritmus Gálán résztvevő 
valamennyi vendégünknek. 
Segítségükkel közelebb jutot-
tunk az erdélyi körutazáshoz, 
melyhez a lehetőséget a „Népek 
tánca, népek zenéje” versenyen 
nyertük el.

Ritmus Gála
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„Kézzel-lábbal-dallal-tánccal” – egy sikeres pályázat

A Közösség i  Ház  2012 .  jutottak el Budapestre a Madách ségét is tudtuk fejleszteni, 
szeptemberétől 2013. augusz- Színház egyik előadására, melynek során fényképező-
tusáig újabb lehetőséget kínál az betekinthettek a Miskolci gépet, videókamerát, projektort, 
alsózsolcai általános- és közép- Nemzeti Színház kulisszái mögé vetítő-vásznat, multifunk-
iskolás gyerekeknek szabad- is, továbbá meglátogatták a cionális színes fénymásoló-
idejük hasznos eltöltéséhez – Herman Ottó Múzeum Képtárát, nyomtató-szkennert, hordozható 
ezúttal különböző szakkörök a Miskolci  Galéria és a CD lejátszót,  fejgépeket,  
ke re t ében  – ,  ame lyek  a  Színészmúzeum gyűjteményét, mikroportokat, diktafonokat és 
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012- részt vettek a Nemzetközi kiállítási paravánokat vásárol-
0105 számú „Kézzel-lábbal- Formációs Táncfesztiválon, tunk. Mindezek az eszközök 
dallal-tánccal” – Alsózsolca bepillantottak a Zsolca Tánc- nagy segítséget jelentenek a 
fiatalságának ismeretszerzése a együttes és a Ködmön TSE Közösségi Ház rendezvényeinek 
kreatív ipar különböző szeg- próbáira, valamint látogatást lebonyolításához és a jövőben 
menseiben című pályázat tettek a Fügedi Márta Népmű- olyan foglalkozások megtartása 
keretein belül valósulnak meg. A vészeti Egyesületnél is. is lehetővé válik, melyekre eddig 
pályázaton elnyert 26.950.814,- Nyáron sem maradnak program nem volt lehetőség.
Ft összegből 113 gyerek teljes nélkül a szakkörös gyerekek. A M i n d e z e k r ő l  a  p á l y á z a t  
körű szakköri részvételét tudtuk szövés szakkör résztvevői Buda- keretében létrehozott honlapon 
biztosítani. pesten tesznek majd látogatást a (www.kezzellabbal.hu) és 
Összesen hét  szakkörben Néprajzi Múzeumban és a kü lönböző  k iadványokon 
fejleszthetik, fejleszthették Szépművészeti Múzeumban. keresztül tájékozódhatnak az 
készségeiket a gyerekek: a Végül pedig augusztusban érdeklődők.
grafika, a festészet, a dráma- valamennyi szakkör összes 
játék, a társastánc és a néptánc résztvevője Nyíregyházán vehet Huszár Anita
szakkörök már befejeződtek, a részt egy négynapos táborban. projektmenedzser
kerámia szakkör jelenleg is A pályázat által elnyert összeg-
zajlik, a szövős foglalkozásokra ből olyan eszközöket is tudtunk 
pedig napközis táborként vásárolni, amelyek szükségesek 
júliusban kerül sor. A szakköri voltak a szakkörök lebonyolí-
foglalkozások nemcsak arra tásához és eddig nem álltak a 
adtak lehetőséget a gyerekek- Közösségi Ház rendelkezésére: 
nek, hogy különböző művészeti szövőszékeket, szövőkereteket, 
á g a k b a n  k i p r ó b á l h a s s á k  fazekas korongokat, valamint a 
magukat és gyarapíthassák foglalkozásokhoz szükséges 
tudásukat, hanem úgynevezett jó valamennyi anyagot a pályázat 
gyakorlatok keretében ellátogat- segítségével vásároltuk meg. 
hattak különböző rendez- Továbbá a Közösségi Ház és 
vényekre, intézményekbe is. Így Könyvtár technikai felszerelt-

Alsózso lca  Város  Önkor- arányban részesül. Az elnyert fórumokat, képzéseket, infor-
mányzata a miskolci MINŐIES összegből napközis táborokat, mációs előadásokat valamint 
Alapítvánnyal konzorciumban erdei iskolát, nyári gyermek- munkaerőpiaci tanácsadást is 
44.726.976,- forintot nyert a foglalkozásokat szervezhetünk, megvalósítunk. Ezen kívül eszkö-
TÁMOP - 2.4.5-12/3-2012-0038 folytathatjuk a munkát az előző zöket, anyagokat vásárolhatunk, 
Innovatív kezdeményezések, TÁMPOP pályázat segítségével de jut belőle a Közösségi Ház 
kapcsolatépítés Alsózsolca elkezdett néhány szakkörben. A nyílászáró cseréjére is.
városában című pályázaton. konzorciumi taggal közösen 
Ebből településünk mintegy 2/3 különböző célcsoportok számára 

MINŐIES

A dráma szakkör résztvevői a 
Miskolci Nemzeti Színházban
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A Közösségi Ház eseményei képekben

II. Tor-túra
2013. március 2.

Versmondó gála általános iskolásoknak
a költészet napja alkalmából

2013. április 9.

„Női Szeszély” – a nőnapi rendezvények keretében
a Diósgyőri Képzőművész Stúdió '76
Női Tagozatának kiállítás-megnyitója

2013. március 8. 

„Szép Szó” kistérségi irodalmi vetélkedő
a költészet napján

2013. április 11.

„A zene az kell!” megyei zenei tehetségkutató
verseny zsűrije és helyezettjei

2013. április 6.

A Ritmus Táncegyüttes gálaműsora
2013. április 20.
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Pünkösdi pingpong parádé
2013. május 18.

Eredmények
Általános iskolás korosztály

I. Balog Krisztofer
II. Horváth Márk

III. Szikszai MÁté
 

Nők
I. Szabó Zsuzsanna

II. Balázs JUdit
III. Zsiros Sándorné

 
30 év alatti férfi

I. Tóth Dániel
II. Sefcsik Viktor
III. Barna József

 
30 év feletti férfi
I. Dolhai Miklós
II. Gulyás István
III. Szabó LÁszló

Kerekes-Menyhért
kézilabda torna

Idén már másodszor adott otthont a Sportcsar-
nokunk a megyei torna kétfordulós lebonyolítá-
sának. A selejtezőket február 24-én, a döntőket 
március 3-án játszották.

A résztvevő csapatok

A csoport női
Miskolc VSI Junior 

Nyíregyházi Főiskola SE
MEAFC

A csoport férfi
Szepa Alsózsolcai KSC 

Sárospataki TC 
Kazincbarcikai KSE

B csoport női
Miskolc VSI II. 
Szerencs VSE

Szepa Alsózsolcai KSC

B csoport férfi
MEAFC

Nyíregyházi Főiskola SE 
Mezőkövesdi KC II.
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Győzelem a Sajó Kupán

Asztalitenisz bajnokság Ajakon

Immár hagyományként szerepel a zsolcai ping-
pongosok életében az ajaki bajnokság. Idén április 
13-án került sor a versenyre, melyen Polgármester 
Asszony kíséretében vett részt a csapat nagy 
sikerrel. 

Jövőre is megyünk!

Május 3-án a helyi Sportcsarnokban került 
lebonyolításra a Sajó Kupa Labdarúgó Torna.
Nagy örömünkre a helyi általános iskolák 
csapata pontveszteség nélkül végzett az első 
helyen, így a kupát elnyerték. A torna legjobb 
játékosa Kiss Bálint 4. osztályos tanuló lett, aki 6 
gólt szerzett.

Gratulálunk a fiúknak!

A győztes csapat: Bóna Gergő, Hankó Julián, 
Csömör Krisztofer, Rontó Krisztofer, Kiss 
Bálint, Balog Máté, Rendes Kristóf, Vadász 
Roland, Tóth Roland

Árpád Jenő

Pünkösdi gyermekdélután képekben
2013. május 19.
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JÁTÉKOS KÉZMŰVES TÁBORJÁTÉKOS KÉZMŰVES TÁBOR
ÜGYESKEDNI SZERETŐ LÁNYOKNAK, FIÚKNAK

2013. JÚLIUS 1-5-IG A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A FOGLALKOZÁSOK 9.00-15.00 ÓRÁIG TARTANAK

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉS

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15.
JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

NYÁRI GYERMEKFOGLALKOZÁSOK  NYÁRI GYERMEKFOGLALKOZÁSOK  

A KÖZÖSSÉGI HÁZBANA KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
JÚLIUS: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.

AUGUSZTUS: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22.

A FOGLALKOZÁSOK 9.00-12.00 ÓRÁIG TARTANAK

VÁRJUK A JÁTSZANI, ÜGYESKEDNI

SZERETŐ GYEREKEKET!

MOZOGNI SZERETŐ FIÚKNAK ÉS LÁNYOKNAK 2013. JÚNIUS 24-28-IG

A SPORTCSARNOKBAN A KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZÉSÉBEN
FOCI, KÉZILABDA, SORVERSENYEK, KERÉKPÁRTÚRA, GYALOGTÚRA, ÚSZÁS, VADASPARK LÁTOGATÁSA

A FOGLALKOZÁSOK NAPONTA 9.00-15.00 ÓRÁIG TARTANAK

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉS

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 10.
JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

SPORTTÁBORSPORTTÁBOR
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Alsózsolca Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal - 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

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

Önkormányzat hírei • Közérdekű információk • Közösségi ház hírei

Intézményi hírek • Pályázatokról • Sport • Recept • Rejtvény

Új feladványunk:
Ki volt településünk híres személye, aki

30 fontos tisztet töltött be hosszú, tartalmas pályája során?
Nyeremény:

A helyes megfejtők A Közösségi Ház
meglepetés ajándékát kapják.

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

REJTVÉNY
Előző megfejtésünk:

A Doni csata emléknapja január 12-én van.
A helyes megfejtő:

Bodnár Miklósné, Miklós Róbertné, Szabó Zsuzsa
Nyeremény:

A  Kaja-Tanya felajánlása, 3 pizza.
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FIGYELEM!

Party kenyér

- 50 dkg kenyérliszt nünk, én most kacsazsírral kentem magot és lenmagot szórtam rá.
- 1,5 dl tej meg, és liszttel megszórunk. Az előmelegített sütőben kb. 20-
- 1,5 dl víz A golyókat a pihentetés után 25 perc alatt megsütjük. Pár percet 
- 0,5 dl olaj átgyúrjuk, és elhelyezzük a pihentetjük a formában, majd 
- 2 ek cukor formában. kivesszük és rácson kihűtjük.
- 2 tk só
- 2,5 dkg élesztő Kelesztés jön: 50 fokos sütőben Tépve fogyasztandó.

10 percig kelesztjük, majd a 
A hozzávalókat összedagasztjuk, sütőből kivéve még 10-15 percig 
egy órát kelesztjük; vagy a kelesztjük letakarva, míg a sütő 
kenyérsütőgép üstjébe tesszük a 165-170 fokosra melegszik. A 
hozzávalókat, és rábízzuk a melót. sütőben elhelyezett víz párolog-

tatásával ropogós lesz a kenye-
A tésztát a kelesztés után lisztezett rünk héja.
deszkán átgyúrjuk, 16 részre 
osztjuk, és golyókat formálunk A megkelt bucik tetejére tetszés 
belőlük. A tésztagolyókat leta- szerint reszelt sajtot, magokat 
karva 10 percig pihentetjük. teszünk. Én most cheddar sajtot 
Közben egy tortaformát kike- reszeltem rá, és tökmagot, szezám-

Kedves Lakótársak! kérjük juttassa el a kijelölt tetés segítségét, munkanapokon, 
 gyűjtőhelyre. A gyűjtőhely a reggel 8.00 és délután 14.00 óra 
A tavaszi metszések során, a Nevelőotthon háta mögött, a között a 06 (46) 520 030 
kertekben jelentkező fa hulla- „kistó”-nál lévő földút mellett telefonszámon.
dékot, ha valaki fel kívánja van .  Amennyiben  va lak i   
ajánlani a településnek, hogy az nagyobb mennyiséget szeretne Parádi Julianna
aprítékkal működő kazánokhoz ide juttatni, a sorompó felnyi- Városüzemeltetés vezető
felaprítsuk és eltüzeljük, akkor tásához kérje a Városüzemel-


