IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2012. JÚNIUS

Közösségi Ház hirdetése
Számtalan programmal várja a Közösségi Ház
és a Sportcsarnok nyáron a gyerekeket.
Figyeljék a hirdetéseket!

JÚNIUS 23-ÁN 10.00- 16.00 ÓRÁIG A SPORTPÁLYÁN
/ESŐ ESETÉN A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN/

LÉGVÁR - BŰVÉSZ - BOHÓC - GOKART - MOZDULJ! ARCFESTÉSAKADÁLYPÁLYA GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK ANYUKÁKNAK,
NAGYMAMÁKNAK SÜTEMÉNY- ÉS TORTAVERSENY
GYERMEKZSÛRIVEL.
A VERSENYMÛVEKET A GYEREKEK JÓÍZÛEN ELFOGYASZTJÁK!
JÓL KIFÕZZÜK! - FÕZÕVERSENY CSALÁDOKNAK,
BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK, INTÉZMÉNYEK CSAPATAINAK
- BÜTYKÖLDE A HERMAN OTTÓ
ISKOLA DIÁKJAIVAL, PEDAGÓGUSAIVAL
NÉPI JÁTÉKOK ÉS MÉG SOK MÁS ÉRDEKESSÉG
BELÉPŐ: GYEREKEKNEK 300,- FELNŐTTEKNEK: 400,- FT
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IN MEMORIAM
Tóth Sándorné,
Szatmári Judit

DRÁGA JUTKA!
Nehéz szavakat találni egy olyan
barát, munkatárs sírjánál, akit
nagyon szerettünk, akivel nap mint
nap együtt dolgoztunk, ismertük
egymás gondolatait, mozdulatát,
akivel együtt örültünk és együtt
sírtunk.
Mindössze 6 év volt az, amit
családgondozóként az alsózsolcai
emberekért tettél, de Te ettől sokkal
többet segítettél azoknak, akik
elesettek voltak, vagy vígaszra
szorultak.
Mindenütt ott voltál, ahol szükség
volt Rád és erőt, fáradtságot,
lehetetlent nem ismerve hittel, odaadással végezted a munkádat.
Szerencsésnek mondhatja magát az
olyan ember, aki örömét leli a
mindennapi munkájában, és Te
közéjük tartoztál. Mások gondjait is a
válladra véve fáradhatatlannak
tűntél, és boldog voltál, ha bármilyen kicsi eredményt elértél.
Szerettem, amikor beléptél az ajtón,
és tettre készen mondtad az aznapi
terveidet és elintézni valókat, ahogy

mindenre gondod volt, és ahogy apró
cetlikre mindent feljegyeztél, délután
pedig elégedetten mentél haza, hogy
otthon is elvégezd a tennivalók sorát.
Szeretnélek még így látni, de Te már
egy másik ajtón léptél be, ami
számunkra ismeretlen. Szeretnénk
hinni, hogy ott az égi hazában is
megtalálod a gyengéket és az
oltalomra szorulókat.
Amikor szabadságra mentél, alig
vártuk, hogy visszagyere dolgozni,
mert hiányoztál nekünk. Most is ezt
várjuk, ezt érezzük, de tudjuk, hogy
többé már nem ülsz le az íróasztalod
elé. Fizikailag nem vagy ott, de
tovább élsz a megkezdett dolgaidban, a jegyzeteidben, a számodra
kedves idézetekben, és az általad
teremtett hagyományokban, amit
ígérünk, hogy folytatni fogunk.
Végezetül azzal az idézettel búcsúzunk, amit az íróasztalodra ragasztva
találtunk.
Legyen ez a Te üzeneted mindenkinek, akik most itt vannak, hogy végső
búcsút vegyenek Tőled:
„Tartsd magad közelébe azokat,
akiket szeretsz, akik
neked a
legfontosabbak, és súgd a fülükbe,
mekkora szükséged van rájuk. Bánj
velük jól, jusson időd arra, hogy azt
mondd nekik: sajnálom.., kérem..,
köszönöm.., bocsáss meg. Mondd ki
a szavakat... A SZAVAKAT, mert
senki sem fog emlékezni rád a
gondolataidért.”
Mi az egész lényedért hálásak
vagyunk, és szívünkben őrizzük
emlékedet!

Isten Veled, nyugodj békében!
Búcsúzik Tőled a Gondozási
Központ és az Önkormányzat
minden dolgozója.

2012. június

Pedagógusnapra
Osváth Erzsébet: Tanítóinknak
Tanító nénik!
Tanító bácsik!
Egy kisdiák
áll előttetek.
Kisdiák a sok százból,
ezerbőlJóságotokat
hadd köszönje meg!
Hadd köszönjem
azt az igaz kincset,
amelyet ti
adtatok nekünk.
S amely bűvös
erejével annyi
új titokra
nyitrotta szemünk.
Neonfénynél is
szebben világít
a tudás, mit
kaptunk tőletek.
Szeretetünk
sugárzik felétek.
Ragyogja be
Szép ünnepetek!
„Szűrővizsgálatokkal a korai
felismerésért és megelőzésért”
2012. márciusában pályázatot
nyújtottunk be a Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány felhívására,
melyet az Alapítvány kuratóriuma
támogatásnak érdemesre talált. A
támogatásból a Védőnői Szolgálat
iskola és ifjúság egészségügyi
munkáját tehetjük még színvonalasabbá azáltal, hogy a szűrésekhez
szükséges eszközöket szerezhetünk
be 358.070 Ft értékben.
Tisztelt alsózsolcai lakosok,
vöröskereszt tagok!
Május hónaptól gyűjtjük a 2012.
évre szóló Magyar Vöröskereszt
tagdíjakat. Aki szeretne csatlakozni,
illetve továbbra is tag lenni, az
kérjük, jelentkezzen a Családsegítő
Szolgálatnál (Alsózsolca, Kossuth
Lajos u 104). Az éves díj aktív
dolgozóknak: 600 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 300 Ft.
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Építsünk játszóteret?!
Településünk lakói közül sokan –
különösen a kisgyermekes szülők –
felvetették már, hogy miért nincs
településünkön egy olyan játszótér,
ahová a Gyesen lévő anyukák
gyermekeikkel el tudnának menni.
Sajnos gyakran kapunk ezért
bírálatot, de sajnos ez ideig sem
sikerült megfelelő módot találni a
probléma megoldására.
Bizonyára még sokunk előtt
emlékezetes az a játszótér, amely a
Fekete István óvodával szemben
hosszú évekig működött. A rendszerváltás azonban felülírta az élet
kialakult rendjét. A terület privatizáció révén magántulajdonba került.
A tulajdonosok megengedték, hogy a
területet továbbra is játszótérként
használjuk. Az önkormányzat kísérletet is tett a terület megvásárlására,
de az eladó által felajánlott magas
vételárat nem tudtuk elfogadni.
Később aztán – az Európai
Unióhoz való csatlakozásunk idején
– olyan jogszabályi változások
következtek be, melyek megszigorították és különböző tanúsítványokhoz kötötték a játszótéri eszközök
használatát. Miután a közterületekre
kihelyezett játékok nem feleltek meg
az előírásoknak - a korábban évtizedeken át alkalmazott konstrukciók az
új jogszabály által innentől kezdve
veszélyesnek lettek minősítve -

azokat haladéktalanul le kellett
szereltetni.
Ekkor kezdtük keresni annak
lehetőségét, hogy a település mely
részén lehetne egy játszóteret
kialakítani. Azt Önök is láthatják,
hogy Alsózsolca belterületén nem
sok közterület van. Ezek közül sem a
korábbi sem pedig a jelenlegi
Képviselő-testület tagjai nem találtak olyan helyet, amely ideális lenne
egy játszótér kialakításához (csendes, kevésbé forgalmas, nem zavarja
a környezetben élőket). Egy több
milliós játszótér kialakítása során
még az sem elhanyagolható körülmény, hogy olyan helyen legyen
felépítve, ahol az állagmegőrzése
biztosított és nincs kitéve a randalírozó gyerekek, fiatalok rongálásainak, amelyet sajnos napjainkban
is gyakorta tapasztalunk! Talán ez az
a szempont, ami miatt a legnehezebb
ma Alsózsolcán egy jó helyszín
megválasztása.
Az előző önkormányzati ciklusban
felvetődött a lehetősége annak, hogy
vásárolja meg az önkormányzat a
Közösségi Ház melletti zöldterületet
– a volt olajkút helye – ami
magánkézben van. Sajnos az eladó itt
is olyan, számunkra irreálisan
elfogadhatatlan árat javasolt, amely
miatt meghiúsult ez a terv is.
Ma a képviselő-testület nem ismer

olyan belterületi önkormányzati
ingatlant, ahol egy igazi, minden
igényt kielégítő játszótér felépülhetne, bármennyire is elismeri ennek
az igénynek a jogosságát.
Jelenleg egy lehetőség mutatkozik,
amely vélhetőleg enyhíteni fogja ezt
a hiányt. Ez pedig az Idősek Napközi
udvara illetve a Gyermekjóléti
Szolgálat ingatlana melletti terület. A
Gyermekjóléti Szolgálat udvarán
már jelenleg is van néhány játék. Így
annak most sincs akadálya, hogy
kicsi gyermekek szigorúan szülői
felügyelet mellett nap közben
felkeressék azt. A jelenleg üresen álló
ingatlanra el fogunk helyezni még
néhány játszótéri eszközt és így a
kisgyermekes szülők és gyermekek
részére biztosítva lesz a játék
lehetősége. A kihelyezendő eszközök
állagának megőrzése és a gyermekek
biztonsága érdekében ezt azonban
szintén csak szülői felügyelet mellett
lehet majd használni. Úgy véljük,
hogy az óvodás, iskolás gyermekek
részére napközben az intézményekben biztosítva van a játéklehetőség megfelelő udvari játékokkal, így
az itt kialakítandó játéksziget elsősorban a kicsi gyermekek igényének
a kielégítését szolgálja majd.
Zsiros Sándorné
polgármester

Báró Vay Béla: Az én pénzeim
Báró Vay Béla, aki településünk
szülötte volt, nagyon szerette a régi
pénzeket és érméket, rendkívül nagy
gyűjtő volt.
110 évvel ezelőtt, 1902-ben a
Franklin Társulat nyomdájában
készült el báró Vay Béla: Az én
pénzeim című műve.
Régi nemesi szenvedélyének
hódolva a báró a 2334 darabból álló
numizmatikai gyűjteményének
leírását rendszerezett összefoglalásban közzétette.
A báró nem történelmi munkának
szánta művét, hanem az általa
gyűjtött pénzek és egyéb érmék
leírásával gyűjteménye fennmaradását és a fiatalokban az éremgyűjtés
iránti szeretetet, kedvet próbálta
felébreszteni.

Az érmék bemutatása során a
történelmi és a geográfiai rendszerhez alkalmazkodott. Gyűjteményének legrégebbi darabja a római
császárság idejéből, Kr.e.217-ből
való. Gyűjteményében fellelhetők
voltak Szent István királytól Ferenc
Józsefig származó érmék, vagy
éppen a pénzverő grófok és bárok
pénzeitől a világ minden tájáról
gyűjtött pénzek. A könyvben a szerző
bemutatja az emlék-érmeit és a
birtokában lévő papírpénzekre is
kitér.
A híres érmegyűjtemény egy része a
miskolci Herman Ottó múzeumban
található.
Báró Vay Béla 1848-ban a Kossuth
bankók nyomásához szükséges
nemesfém fedezetként felajánlott

egy rendkívül értékes II.Lipót arany
koronázási érmét 15 dukát súlyban.
Sokan talán nem is tudják, de báró
Vay Béla családjához fűződik
Lillafüred elnevezésének a története.
Erzsébet lányának – miként a Vay
családban minden Erzsébetnek –
Lilla volt a beceneve. A névadás Vay
Elemérnek, Lilla fivérének, a
Borsodi Bükk Egylet akkori
elnökének javaslatára született
1881–1882 körül. Az apropó az volt,
hogy Lilla kezét ebben az időben
kérte meg Pejacsevich Tivadar
(1855–1928) horvát bán. A távolra
került Lilla állítólag részt vett a
Palotaszálló átadási ünnepségén –
inkognitóban.
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Hõsök napja
Május utolsó vasárnapja 1924 óta a
Hősök emlékünnepe. Szüleink közül
még néhányan emlékeznek az 193040-es évek ünnepeire, amikor az
iskolák tanulói hetekkel a nagy
esemény előtt készültek az ünneplésre. Ilyenkor virágokat helyeztek el
a hősök emlékműveinél, verseket
szavaltak, énekeltek, így tették
ünnepélyessé a napot.
1945. után sajnos méltatlanul
mellőzték ezt a napot, nem is
beszéltek róla. Néhány éve azonban
újra kezdik feleleveníteni a megemlékezés napját.
Ezen a napon fejet hajtunk a
virágháborúk hősi halottainak,

katonai és polgári áldozatainak
emléke előtt. A magyarság ezer
esztendeje alatt fegyverrel vagy
fegyvertelenül harcoló összes férfi és
nő aki a magyar haza védelmére kelt,
tettével kiérdemli a tiszteletteljes
megemlékezést ezen a napon. Tetteik
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
fennmaradt a magyar nemzet, a
magyar állam. Ezért kötelességünk
tisztelettel adózni mindazok emléke
előtt, akik vérüket ontották és
életüket kockáztatták vagy áldozták
Magyarországért.
Alsózsolcán ehhez a naphoz
kapcsolódva évek óta helytörténeti
vetélkedővel összekapcsolt akadály-

versenyt rendezünk iskoláink tanulói
számára. A csapatok, amelyek
különböző korosztályú gyermekekből állnak a település főbb nevezetességeit felkeresve szellemi és ügyességi feladatokat oldanak meg. A
felnőtt kísérők segítik a csapatokat a
feladatok megoldásában és hasznos
információkkal látják el a tanulókat.
Ilyenkor a gyerekek minden emlékműnél, emlékhelynél virágokat
helyeznek el és mécsest gyújtanak a
hősök emléke előtti tiszteletük jeléül.
Ebben az évben a hősök napi
programot június elején az iskolák
sportnapjával is összekötik és így
emlékeznek a hősökre.

START közfoglalkoztatási program indult Alsózsolcán
A Miskolci Kistérség Többcélú
Társulása – melynek Alsózsolca város
is tagja – közösen nyújtott be
pályázatot a Start Közmunka-program
keretében történő foglalkoztatásra. A
benyújtott pályázatunk igazi kuriózumnak tekinthető, mivel egy nagyváros – Miskolc – és a környező települések közül 29 település pályázott,
amely az országban egyedülálló
összefogás. A felzárkózásban a
munkába való visszautat segíti a
program azok számára, akik régóta
nem jutottak munkához.
Év elejétől várjuk ezt a lehetőséget,
hiszen településünkön több száz ember
vár arra, hogy ily módon munkához
juthasson. Sajnos a munkaerőpiacon
nagyon nehéz az elhelyezkedés, ezért
sok ember számára ez az egyetlen
lehetőség arra, hogy kereső tevékenységet folytasson.

A Start munkaprogram első
ütemében 738 közmunkás kezdett el
dolgozni és ebből a létszámkeretből 51
fő foglalkoztatására kapott lehetőséget
Alsózsolca. Közülük 40 fő a mezőgazdasági termesztésben, a földterületekhez kapcsolódó munkálatokban,
11 fő pedig a belterületi vízrendezésben fog tevékenykedni. A program
ugyanis szakaszosan indul be, jelenleg
a mezőgazdasági és az árvízhez
kapcsolódó belvíz elvezetési tevékenységek kaptak támogatást.
A jelenlegi mezőgazdasági foglalkoztatás célja, hogy az önkormányzati
mezőgazdasági művelésre alkalmas
területeken zöldségtermesztésbe vagy
haszonnövények termesztésébe kezdjenek az önkormányzatok. Alsózsolca
Önkormányzata – miután az 1990-es
években a termőföldek privatizációjában nem vett részt aktívan - kevés

művelésre alkalmas földterü-letekkel
rendelkezik. A területek egy részének
művelésre való előkészítése már
korábban megtörtént, de munkaerő
híján csak egy részén kezdhettük el a
gazdálkodást.
Sajnos az örömbe egy kis üröm is
vegyült, hiszen ez a program május 24én kezdődhetett el, így már eléggé
korlátozott lehetőségeink vannak a
mezőgazdasági termelésre. Azokat a
növényeket tudjuk majd gondozni,
amelyek elültetését korábban el tudtuk
végezni. Emellett a földterületek
gyomtalanítását, parlagfű mentesítését
és a belterületen lévő zöldfelületek,
parkok gondozását fogják majd
elvégezni.
Zsiros Sándorné
polgármester

Virágosítás – nagy érték, kevés pénzből
Amint a települést járjuk, szembetűnik, hogy az idén az önkormányzat
munkatársai a közterületek parkosításánál nem a drágán beszerzett
virágpalántákat részesítették előnyben, hanem az általuk elültetett
virágmagokból kikelt palántákat vagy
éppen a lakosságtól ajándékba kapott
növényeket.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói
már kora tavasszal elültették a virágmagokat a hivatal előtti virágágyásokba. A Városüzemeltetés munkatársai szintén időben gondoskodtak
róla, hogy elegendő egynyári virágpalánta álljon majd rendelkezésre, ha

elérkezik majd a virágok kiültetésének
ideje. Emellett az intézményeinkben is
a dolgozók ültettek magokat és
szaporították a meglévő növényeket.
Szerencsére a lakosságtól is többféle
virágpalántát, virágtövet kaptunk, így
csupán néhány muskátlit és jegecskét
kellett vennünk.
Egész évben fogadjuk és köszönettel
vesszük a felajánlásokat, amelyek a
településünk szebbé tételét hivatottak
segíteni.
Ezúton is kérjük, hogy akinek
feleslegessé vált vagy olyan mennyiségű virága van, amelyet fel kíván
ajánlani, jelezze a Városüzemeltetés

Bocskai úti telephelyén vagy a
Polgármesteri Hivatalban. Mi érte
megyünk és elhozzuk. Szívesen
fogadnánk különféle tavaszi hagymás
növényeket, melyeknek augusztusszeptember a kiültetési ideje. Kérjük,
hogy támogassák a virágosítási
munkálatainkat tulipán, nárcisz, jácint
vagy egyéb tavaszi virághagymákkal.
Ezúton köszönjük mindazok
támogatását, akik az általuk felajánlott
növényekkel idén is gazdagítják
Alsózsolcát.
Zsiros Sándorné
polgármester
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Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2012. március 22-i, 2012. április 26-i és május 24-i képviselő-testületi ülésén
megalkotott rendeletekről
- 12/2012.(III.23.) önkormányzati
rendeletét, mely az intézményi térítési
díjról szóló 17/2005. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
szól,
- 13/2012.(III.23.) önkormányzati
rendeletét, mely a fenntartásában
működő iskolában a művészeti
oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj
és hangszerhasználati díj összegéről és
kifizetéséről szóló 6/2007.(IV.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól,

- 14/2012.(IV.26.) önkormányzati
rendeletét, mely az önkormányzat
2011. évi költségvetésről szóló
2 / 2 0 11 . ( I I . 2 5 . ) ö n k o r m á n y z a t i
rendelet módosításáról szól,
- 15/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról szól,
- 16/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendeletét, mely az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szól,
- 17/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendeletét, mely a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kap-csolatos
hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2002.
(XII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól,
- 18/2012.(V.25.) önkormányzati
rendeletét, mely egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartá-sokról
szól.

Változás a szabálysértési eljárásban
2012. április 14-el megszűnt a
Polgármesteri Hivatalokban az
általános szabálysértési hatóság. Ezt
követően általános szabálysértési
hatóságként működnek a megyeifővárosi Kormányhivatalok, illetve a
Rendőrség és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, elzárással is büntethető
szabálysértések tekintetében a bíróság.
A jegyző április 14. után csak az addig
elkövetett szabálysértési ügyekben
járhat el, illetve a már elbírált,
végrehajtási szakban lévő ügyekben
tud intézkedni.
2012. május 31-ig a képviselőtestület hatályon kívül kellett hogy
helyezze az eddigi önkormányzati
rendeletben meghatározott szabálysértési tényállásokat. A képviselőtestület felhatalmazást kapott arra,
hogy meghatározza a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartási normákat, valamint az ezzel kapcsolatos
eljárási rendet, ennek eleget téve a
Képviselő-testület megalkotta a
18/2012.(V.25.) rendeletét. Az
önkormányzati rendeletben meghatározott tényállás nem lehet az
Alaptörvénnyel, vagy más jogszabály
rendelkezéseivel ellentétes, annak
normaszövegét nem ismételheti. A
képviselő-testület az alábbiakban
határozta meg azokat a magatartási
normákat, amelyek elkövetése esetén
szankciót helyez kilátásba.
A rendelet 5.§. a)-tól g.) pontjáig
meghatározásra került:
• az állattartásról szóló helyi
rendelet,
• város címeréről és zászlajáról és
annak használatáról szóló helyi
rendelet,

• a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló rendelet,
• közterülethasználatról, valamint a
köztisztasággal, környezetvédelemmel összefüggő helyi rendelet,
• a települési szilárd- és folyékonyhulladékkal kapcsolatos helyi rendelet,
• temetőkről és temetkezésről szóló
helyi rendelet,
• vízi közműről szolgáltatott ivóvízés csatornadíjakról szóló helyi rendelet
megsértésének esetei, amelyek
korábban mint önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok
megsértéseként kerültek szankcionálásra.
Fenti rendelkezések alapján pl. be
kell tartani az állatok tartására,
elhelyezésére vonatkozó helyi
szabályokat, külön fejezet szól az
ebtartásról, az egyes közszolgáltatások
igénybevételének szabályairól,
valamint a temető rendjének betartásáról.
Továbbá a képviselő-testület az
alább felsorolt magatartásokat minősítette a büntetendő tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartássá:
• zöldterületre járművel ráhajt, vagy
azon parkol,
• közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, vagy élő növény részeit
engedély nélkül begyűjti,
• az ingatlantulajdonos vagy az
ingatlant más címen használó, aki
belterületi ingatlanának rendbentartásáról, tisztántartásáról nem
gondoskodik, ingatlanán hulladékot
raktároz, mellyel a rovarok, rágcsálók
elszaporodását elősegíti,
• a közterületre kihelyezett

hulladékgyűjtő edényből guberál,
• a zöldterületek használata esetén
nem gondoskodik a növényzet
védelméről, a környezet eredeti
állapotának helyreállításáról, a település közigazgatási területén lévő
vízpartokon gépjárművet mos,
• az a szülő, akinek 14 év alatti
gyermeke 20 óra után felnőtt
felügyelet nélkül a település utcáin
tartózkodik és a közösség által
elfogadott társadalmi és viselkedési
szabályokat megszegi.
Ezen magatartások elkövetőjével
szemben a kiszabható legalacsonyabb
igazgatási bírság mértéke 5000 Ft, míg
a legmagasabb összeg 150.000 Ft,
valamint megrovás is alkalmazható.
Mindkét szankció tekintetében
figyelemmel kell lenni az elkövetett
cselekmény súlyára, az elkövetés
összes körülményeire.
A fentiekben megfogalmazottakról a
www.alsozsolca.hu honlapon bővebb
információ áll rendelkezésre, valamint
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
A jövőben lehetőség nyílik a
mezőőrök által kiszabható helyszíni
bírság alkalmazására, melynek
szabályozása még folyamatban van.
Ilyen szabálysértési cselekmények
lehetnek pl. vadászati, halászati,
legeltetési tilalom megszegése, mezei
szabálysértés elkövetése, felhívással
szembeni engedetlenség elkövetése,
vízszennyezés elkövetése és korlátozott mértékben tulajdon elleni szabálysértések elkövetésekor.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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FELHÍVÁS
Várjuk azok jelentkezését, akik megváltozott munkaképességű személyek!
Jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) Koczka Imréné
ügyintézőnél azzal az igazolással, melyet a szakhatóság állított ki megváltozott munkaképességéről.
Az önkormányzat intézményeinél történő alkalmazás esetén előnyt élvez az a
megváltozott munkaképességű személy, aki a Munkaügyi Központnál regisztrálva van.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Közösségi Ház hírei képekben

Táncünnep

Táncünnep

Versmondó gála

Berregi Erzsébet kiállításának megnyitója

FELHÍVÁS
A Gondozási Központ Családsegítő
Szolgálata kéri, hogy ha van a háztartásban
feleslegessé vált használt ruha, lábbeli
vagy játék, ne tegyék a kukába, hanem
juttassák el a Családsegítő Szolgálathoz
(Alsózsolca, Kossuth L. út 104.), annak
érdekében, hogy kulturált körülmények
között átadhassuk azoknak a családoknak,
akiknek szüksége van erre a segítségre.
„Kalandozások” kistérségi nyelvi-irodalmi vetélkedő
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S P O R T - F O C I
Kiválóan szerepelt a helyi általános
iskolák IV. korcsoportos /7.-8.
osztályos/ labdarúgó csapata a
2011/12. évi diák bajnokságban. A fiúk
megnyerték a körzeti, a városkörnyéki
valamint a megyei elődöntőt, s az
iskolák történetében első alkalommal
eljutott a megyei nagydöntőig. Az
Alsóbereckiben rendezett tornán
sajnos csak a 4. helyet sikerült
megszerezniük Kazincbarcika, a Jókai

Iskola és Tiszaújváros csapatai mögött,
Füstös József, a diákszövetség
vezetője azonban dícsérettel illette a
zsolcai fiúkat, hiszen mindössze16
hónapos felkészülés után sikerült ezt a
kiemelkedő eredményt elérniük. Két
tehetséges játékost, Dócs Attilát
továbbá Balog Dominikot a Borsod
Volán csapata leigazolta. Dócs Attila
iránt a Budapest Honvéd első ligás
csapata is érdeklődést mutat. Az

eredményesen szereplő csapat
névsora: Rontó József, Tóth Dániel,
Szegő Dominik, Erdélyi Roland,
Vadász Erik, Turóczki Richárd, Balog
Róbert, Balog Dominik, Roha Roland,
Erdei Nagy Richárd, Dócs Attila, Bódi
Krisztofer, Rontó Márió, Rontó
Sándor, Macsuga Péter, Vadász
Benjámin, Molnár Márk.
Árpád Jenő

A könyvtár újdonságaiból
Guillaume Musso:
És azután…
Nathan Del Amico
sikeres munkajogász, az egyik
legnagyobb erre
szakosodott New
York-i ügyvédi iroda
vezető beosztású

munkatársa. A férfi azonban látványos
karrierje ellenére boldogtalan: nemrég
hagyta el Mallory, aki gyermekkori
szerelméből lett a felesége, s magával
vitte kislányukat, Bonnie-t. Nathan
depressziós, szürke hétköznapjait egy
váratlan látogatás töri meg: felkeresi
egy Garrett Goodrich nevű orvos, de
munkajogi tanácskérés helyett csak
titokzatos, kétértelmű kijelentéseivel

árasztja el őt.
Hamarosan kiderül, hogy Goodrich
felső hatalmak üzenetét közvetíti a
férfinak, akit sorsa legfontosabb
feladatára igyekszik rávenni,
rávilágítva, hogy egy kisgyermekkori
halálközeli élmény miatt Nathan
"más", mint az átlagos földi halandók...
Huszár Anita
könyvtáros

Diákolimpiai siker Alsózsolcáról
A napokban vesz részt Zwillinger
Márton Budapesten a Nemzetközi
Diákolimpia kémiai selejtezőjén,
melynek jutalma a washingtoni
olimpián való részvétel.
Ennek kapcsán faggatom a Földes
Ferenc Gimnázium végzős diákját
eredményeiről, terveiről, indíttatásáról.
Ma is előttem van az a kisdiák, aki a
Herman Iskolánk ötödikes tanulójaként egy Ki-Mit-Tudon is a kísérleteivel indult, s ragadta magával a
közönséget - szerkesztő.
- Már az általános iskolában kezdődött a kémia iránti érdeklődésem,
melyet Csanádiné Mercs Flóra
tanárnőm tovább élesztgetett, versenyekre indított, s osztályfőnököm
Antal tanbá- ahogy mi hívtuk-, mindig
támogatott.
Aztán jött a gimi, ahol Kémia
tagozatos lettem, itt is kiváló pedagógusra leltem, Endrész Gyöngyi
személyében.
A tanulás, a kitartó munka számos
eredményt is hozott. Már az álatalánosban is indultam országos
versenyen. Majd a középiskolában
tavaly is részt vettem a Diákolimpián,
ahol 8. lettem. Az idén a KÖKÉL
levelezős versenyén 4., a kazasztáni
Mengyelejev Olimpián csapatban is és

egyéniben is 2. lettem. Az OKTV-n
szintén 2. helyet szereztem a tagozatos
versenyzők között. /tudni kell, hogy
ezeket a versenyeket mindig komoly
selejtezők előzik meg, s a döntőbe már
csak a legjobb 10-15 fiatal kerülhet be./

A Diákolimpián is így történik közel
30-an indultunk a kétszer két hetes
selejtezőn. Közben elméleti és
gyakorlati oktatást is kapunk
mentorainktól, akik maguk is
versenyeztek, s komoly szakmai
karrier van mögöttük. Izgatottan
készülök a döntőre, mely, ha sikerül ,
mehetek Washingtonba. Itt tudnám
kamatoztatni a nyelvtudásomat is,
hiszen már van egy felsőfokú
nyelvvizsgám
angolból, melynek
felkészülésében Mándokiné Kertész
Katalin tanárnő volt a segítségemre.
- Ki finaszírozza az utakat?
- Az eddigi külföldi utazásokat a
gyógyszergyártó cégek, Washingtont
az állam.

- Terveim? Haladok az érettségivel, s
készülök az ELTE kémia szakára, ahol
később vegyész szakirányt szeretnék
választani.
- Mire jut még időd?
- Szeretek fotózni, gitározni és
szívesen segítek itthon is. Egyébként is
szeretek itthon lenni a családdal,
szüleimmel, s testvéreimmel, ha ők is
hazajönnek az állatorvosi Egyetemről.
- Köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést. Kívánok minden jót, szerencsét a versenyeidhez s a terveid
megvalósulásához. Szorítunk, hogy
kijusson egy alsózsolcai a Diákolimpiára a tengeren túlra. Azt hiszem
minden szülő álma lehetne egy ilyen
Gyerek, nekik is szívből gratulálunk.
Vig Györgyné
szerkesztő
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MOZI
….. „Hallod-e, Rozika,te,/gyerünk,a
moziba be,
Tudok egy olyan mozit,/ hogy valami
csuda!”….
A Kalmár Tibor szövegére komponált
„nóta” Rátonyi Róbert színművész
előadásában akkora siker volt az
1950-60-as években, és csaknem
annyiszor hangzott el a Kossuth és a
Petőfi Rádióban, (-a vezetékes rádió
adása azonos volt a Kossuth
Rádióéval,-) mint ma a legnépszerűbb
együttesek és slágerénekesek dalai a
különféle sávokon. Nem véletlenül.
A városokban már sokkal korábban is,
a falvakban évtizedes késésekkel a
Lumiere-fivérek csodatalálmányának
továbbfejlesztett változata, Heltai Jenő
„keresztapaságának” köszönhetően a
MOZI lett a szenzáció Alsózsolcán is.
Mielőtt érdekes működéstörténetét
taglalnánk, tegyünk egy parányi kitérőt
keletkezéstörténetére!
A két világháború között itt, a faluban
számos egyesület, mai szóval civil
szervezet működött. Többségük
népművelő, kulturális céllal. Ezeket
1945 után vagy radikálisan, vagy lassú
agóniára ítélve országosan megszüntették. Vagyonuk, ha volt állami
tulajdonba került. Közéjük tartozott a
Gazdakör is. Ennek épületét szemelték
ki mozinak. (Ez ma a MARTEK
üzletház.) Jó választás volt. Csaknem 4
évtizeden át itt szórakozott a lakosság.

Működéséről egyik egykori vezetőjével, a most 84 éves Vincze Jánosné
Juci nénivel beszélgettem, aki érthető
nosztalgiával idézte fel a történetet. Így

emlékszik vissza:
-A keletkezés pontos körülményeit
nem ismerem, de azt biztosan tudom,
hogy kezdetben Csíger Barna volt a
mozigépész. Ő még keskeny filmeket
vetített. Tőle 1956-ban a férjem vette át
a feladatot 3 évre. Ekkor őt kinevezték
Borsod megye összes mozija műszaki
ellenőrének. Így léptem én az örökébe.
1960-ban nagy tisztesség ért
bennünket: filmszínházunk szélesvásznú lett. Falun abban az időben
ilyen filmeket látni óriási élmény volt.
A mozi nálunk és mindenütt, ahol volt,
nagyon fontos szerepet töltött be a
lakosság kulturális életében. Bátran
állítható, hogy ebben a korban ez volt a
legkedveltebb szórakozási és
művelődési forma falun. Televízió
1959-ig egyáltalán nem volt, utána is
csak lassan terjedt. (Kezdetben a
lakosság nagy része az iskola egyetlen
televízióját nézte évekig.) A filmek
iránt óriási volt az érdeklődés. Szerda
kivételével minden nap volt előadás.
Némely napon kettő is. A celluloid
szalagok megtaláltak minden
korosztályt. A kisgyerekeknek volt
mesemozi, a nagyobbaknak ifjúsági
filmeket vetítettünk. A műsoridő
legnagyobb része természetesen a
felnőtteké volt. Ekkor még nem
létezett disco, bál is csak ritkán volt. A
fiatalok viszont igényelték a társas
együttlétet. A mozi az érzelmi
együttlét, és a romantika lakhelye volt
egyszerre. A filmek tartalma a
nézők korosztályához igazodott. A
korhatárokhoz kötöttséget a politika és
a társadalom szigorúbban megkövetelte. (Ma ez nem érvényesül elég
jól.) Ha egy filmben a szerelmesek
megcsókolták egymást, azt már 16
éven aluliak nem látogathatták. A 180
férőhelyes nézőterünk legtöbbször
megtelt. A kínálat sokszor átbillent
ugyan a szovjet filmek oldalára, de
nagyon sok értékes, művészi magyar
filmet is láthatott a közönség, más
országokét is. A kor legkiválóbb
színházi színészei ha filmszerepet
kaptak, -márpedig kaptak, -a
filmvásznon is ugyanolyan magas
művészi teljesítményre törekedtek,
mint a színpadon. Ha szerepelt a két
Latabár, Kis Manyi, Ruttkai Éva,
Latinovits Zoltán, Pécsi Sándor, stb…
sorolhatnánk vég nélkül a kor
színészóriásait, a siker nem marad-

hatott el: táblás házat vonzott. E
történelmi korszak sajátos jellemzője
volt a verseny. A mozik a nézettségi
mutatók javításáért „mérkőztek meg”
egymással. Alsózsolca Rákóczi Filmszínháza, (mert ez volt a neve,) sokszor
állt dobogós helyen e versenyben.
A filmek tömegre gyakorolt hatását a
politika irányítói jól ismerték. Ezért a
legtöbb helyen sokat tettek a mozik
fennmaradása és tartós működése
érdekében. A mozidolgozók szakmai
képzésére, a működési tapasztalatok
kicserélésére is nagy gondot
fordítottak. Ilyen rendezvényekre
jutottam el Szegedre, Debrecenbe,
Zalaegerszegre, de Pécsett is jártam.
Megbecsülni sem tudom, hány
tízezer/százezer(?) azoknak a mozilátogatóknak a száma, akik működésünk alatt a filmszínházat látogatták.
1983-ban azzal az érzéssel mentem
nyugdíjba, hogy csaknem 3 évtizeden
át jó ügyet szolgáltam. Hogy mennyire
így volt, azt bizonyította az a szeretet,
kedvesség, amit munkatársaimmal
együtt úton-útfélen tapasztalhattunk.
Ma is melengeti a szívemet.
A mozi, mint kulturális iparág
zuhanórepülésbe kezdett kb. 1984 óta.
A nagyvárosok egykor népszerű és
nagynevű filmszínházai sorra bezártak. Helyükbe léptek a plázamozik. A
mozi „virágkorának” fiataljai, ma már
idősödő emberek, a régi idők
mozilátogatásának romantikus emlékét összekötik az elszállt ifjúsággal…
Sajnálom, hogy a mostani tizenhuszonévesek életéből ez a szép
élmény kimarad.
Megköszönöm Jucika néninek a volt
mozilátogatók és az olvasók nevében
is az elénk vetített emlékeket, jó egészséget kívánunk neki .
A zárógondolathoz csak annyit fűzök,
hogy aki a régi filmkedvelők közül a
MARTEK boltban vásárol, biztos
rátéved a tekintete a vetítő-vászon
helyére, (ahol most áruval teli polcok
tornyosulnak,) s eszébe jut az Állami
Áruház c. film néhány kockája, ahol
Latabár Kálmán huncutul egy gipszgólyát akar eladni, -mert már minden
áru elfogyott.
Farkas Ferenc
nyugalmazott iskola igazgató
helytörténet kutató
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A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát –medencei döntőjének I. helyezettje Simkó Kinga.
Aki a Herman Ottó Általános Iskola és AMI 8. b osztályos tanulója- felkészítő tanára
Nagy Sándor Béláné. A versenyt Budapesten az ELTE Gólyavárában rendezték meg május 26-án.
Az eredményhez gratulálunk.
Szerk.

Szabadság, szerelem
Erdélybe utaztak a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és tanárai
Petőfi Sándor halhatatlan verse
adta a vezérfonalát annak a
háromnapos tanulmányi kirándulásnak, melyet egy újabb, sikeres
pályázaton nyertünk.

Intézményünkből mintegy félszáz
hetedik osztályos tanuló utazhatott el
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett „HATÁRTALANUL!”
program keretében Erdélybe, hogy a
pályázati kiírás értelmében bővítse a
határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteit.
Célunk az volt, hogy bejárjuk
azokat a helyeket, ahol a költő
megfordult 1846-47-ben, és méltóképpen tisztelegjünk emléke előtt.
Határtalanul bolyongtunk térben és
időben, megelevenedett előttünk a
múlt, felidéztük egy gyönyörű
szerelem megszületését és beteljesülését.
Szatmárnémetiben egy rövid
ünnepély keretében megkoszorúztuk
Petőfi szobrát, majd a református
Láncos templom, a Székesegyház, a
zsinagóga, a Városháza megtekintése kapcsán elgondolkodtunk azon,
mi minden megfér egymás mellett!
Nagybányán a híres festőiskola
múzeumában barangoltunk, a
csodálatos impresszionista képekben

gyönyörködtünk. Emlékezetes
marad számunkra az Aranysas
fogadó épülete, mely szállást adott
Júliának és költőnknek, amikor
nászútjukra menet keréktörést
szenvedtek.
Élményekkel tele, kissé fáradtan
érkeztünk Koltóra, ebbe a festői
környezetben elterülő, gyönyörű
faluba, ahol vendégszerető,
kedves emberek fogadtak
szálláshelyünkön.
Teleki Sándor gróf koltói
kastélyában megelevenedett a
múlt, időutazásunk során
megértettük, megéreztük a
költőóriás érzékeny lelkivilágát.
Kirándulásunkon oldott, baráti
kapcsolatot sikerült kialakítanunk a
helyi általános iskola
tanulóival, pedagógusaival.
Bemutattuk lakóhelyünket,
apró ajándékokkal, könyvekkel kedveskedtünk
nekik, ők pedig vidám táncházi programmal oldották a
hangulatot.
A Máramarosi havasokban a szédítő magasságok és
mélységek, különös formájú vonulatok mindenkit
elkápráztattak. A hegyi
falvakban mesébe illő, fából
készült házakat, lenyűgöző székelykapukat és népviseletben járó
embereket láttunk. Megnéztük a
deszei fatemplomot, amely ma már a
világörökség része, a legkisebb zugot
is beöltő ikonosztázai egyedülállóak. Igazi meglepetés volt
Szaplonca, ahol a vidám temető
különleges sírfeliratait Csaba, a
kedves idegenvezetőnk fordította le.
A fárasztó és hosszú út után a

diákjainknak még maradt energiájuk
egy barátságos foci és kosárlabda
mérkőzésre a koltói diákokkal.
Utolsó napunk reggelén fájó
szívvel, de a viszontlátás reményében búcsúztunk vendéglátóinktól és
Adyfalvára, eredeti nevén Érmindszentre vettük az irányt. A ma már
mindössze 180 lelkes faluban
megnéztük Ady szülőházát, és az
Ady kúriát, koszorúztunk, verset
mondtunk, játékos vetélkedőt
rendeztünk. Jó hangulatú délelőtt
volt. Utunk utolsó állomása Nagykároly városa volt, ahol ebéd előtt
még bejártuk a közelmúltban
felújított grandiózus Károlyi kastély
szemet gyönyörködtető épületét.
A felejthetetlen élmények során a

földrajzi távolságot legyőzte a közös
nyelv, közelebb kerültünk a határon
túl élő magyar emberekhez.

Diákjaink értékelésének summája: „Vissza szeretnénk
menni!”
Herman Ottó Ált. Isk. és AMI
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Felnőttorvosi szolgálat
Dr. Majoros Géza

Dr. Székely Aranka

Dr. Kese Melinda

Rendelési idő:
08.00 - 12.30
12.30 - 17.00
08.00 - 11.00
12.30 - 17.00
08.00 - 12.30
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 520 - 245
Lakás telefon
46/ 407 - 043
Mobil telefon
30/ 965 - 3047

Rendelési idő:
08.00 - 12.30
12.30 - 17.00
08.00 - 11.00
12.30 - 17.00
08.00 - 12.30
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 520 - 244
Lakás telefon
46/ 520 - 206
Mobil telefon
30/ 955 - 8543

Rendelési idő:
13.30 - 18.00
08.15 - 12.15
14.00 - 18.00
08.15 - 12.15
08.00 - 12.30
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 406 - 203
Lakás telefon
46/ 348 - 230
Mobil telefon
30/ 963 - 0377

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Fogászati rendelés
1. Körzet - Dr. Péterffy Lajos
(Bejelentkezés időpont egyeztetés nélkül is !)

2. Körzet - Dr. Péterffy Pál
Rendelési idő:
08.00 - 12.00
14.00 - 18.00
08.00 - 12.00
14.00 - 18.00
08.00 - 12.00 (iskolafogászat)
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 406 - 959
Mobil telefon
30/ 303 - 9114

Rendelési idő:
12.00 - 18.00
08.00 - 13.00
12.00 - 18.00
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00 (iskolafogászat)
07.00 - 11.00
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 406 - 959
Mobil telefon
20/ 555 - 3645

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gyermekorvosi Szolgálat

Gyógyszertár

Dr. Hercegh Enikő gyermekorvos

Szilvia Gyógyszertár

Rendelési idő:
08.00 - 11.00
13.30 - 16.30
08.00 - 11.00
13.30 - 16.30
08.00 - 11.00
Elérhetőség:
Rendelői telefon 46/ 406 - 427
Lakás telefon
46/ 406 - 986
Mobil telefon
30/ 625 - 4190
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Nyitvatartási idő:
Hétfő
08.00 - 16.30
Kedd
08.00 - 16.30
Szerda
08.00 - 14.00
Csütörtök
08.00 - 16.30
Péntek
08.00 - 16.30
Szombat
Zárva
Vasárnap
Zárva
Ebédidő
12.30 - 13.00
Elérhetőség:
Telefon
46/ 406 - 216

Polgármesteri Hivatal
Alapadatok:
Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
46/ 520 - 020
46/ 520 - 021

Megnevezés:
Levélcím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

polg.hiv@alsozsolca.hu

Hétfő
Szerda
Péntek

Ügyfélfogadás:
07.30 - 12.00
07.30 - 16.00
07.30 - 12.30

Orvosi ügyelet
Rendelési idő:
Naponta

17.00 - 07.00
Elérhetőség:

Cím
Telefon

3561 Felsőzsolca,
Rákóczi u. 27 - 29.
46/ 584 - 055

A szolgáltatást a Mobil - Med Kft.
biztosítja.

Vezetõk
Név
Zsiros Sándorné
Csöbör Katalin
Urbánné Lengyel
Zsuzsanna
Marcsikné Orosz
Emese

Beosztás
Polgármester

Telefon
Ügyfélfogadás
46/ 520 - 020 Szerda 8.00 - 15.00
Előzetes bejelentkezés alapján, a
Alpolgármester 46/ 520 - 020
20 / 4056 - 113-as telefonszámon.
Jegyző

46/ 520 - 020 Szerda 8.00 - 15.00

Aljegyző

46/ 520 - 020 Szerda 8.00 - 15.00

A nyitvatartások ismertetését folytatjuk.
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RECEPT
Kókuszos-diós kocka
2 tojásfehérje,
5 dkg kókuszreszelék,
citrom – v.narancshéj

Hozzávalók a tésztához:
30 dkg liszt,
20 dkg darált dió,
25 dkg margarin,
12 dkg cukor,
2 tojássárgája,
2-3 evőkanál tejföl,
1 cs.sütőpor,
1 teáskanál fahéj,
pici só
Töltelék:
kis ü.lekvár, (ennek hiányában
reszelt alma ízlés szerint édesítve,)
10 dkg darált dió,
10 dkg porcukor,

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk.
(Lehetőleg gyorsan dolgozzunk,
hogy a margarin ne olvadjon el.)
Letakarva hűtőbe tesszük legalább 1
órára. (Akár előző nap is elkészíthetjük eddig a fázisig, mert csak
használ neki a hideg.)
Lisztezett gyúrótáblán a tészta 2/3-át
elnyújtjuk, s sütőpapírral bélelt
közepes nagyságú tepsibe simítjuk. A
lekvárt és a darált diót /reszelt almát

összekeverjük, ízesítjük narancs-v.
citromhéjjal. Ezt a masszát a tésztára
egyengetjük. A maradék 1/3
tésztából a tetejét berácsozzuk. A
tojásfehérjét félig felverjük, majd a
cukorral édesítve tovább verjük. Ha
kész, belekeverjük a kókuszreszeléket. Ebből az ízesített habból
kiskanál vagy díszítőzsák segítségével a tésztarácsok közé nyomunk
egy-egy halmocskát. Előmelegített
sütőben világosra sütjük. Langyosan,
a rácsok mentén felvágva tálaljuk.
Farkas Ferencné

Menetrend
Jelmagyarázat
munkaszüneti napokon
szabadnap kivételével naponta
a hetek első munkanapján
tanszünetben munkanapokon
iskolai előadások napján
a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon
munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
szabad- és munkaszüneti napokon

REJTVÉNY
Előző megfejtésünk:
Előző megfejtésünk: 7 méterről dobják a büntetőt a kézilabdában.
A helyes megfejtő: Perjésiné, Jutka / internetes megfejtő/
Új feladványunk:
Mikor zárt be Alsózsolcán a Mozi?
Nyeremény: A Boszi Szalon felajánlása, ezúttal egy fodrászati kezelés.
A megfejtéseket interneten/ beres.klara@citromail.hu/ vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.

T A R T A L O M
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Rendeletek • Receptek • Rejtvény • Sport • Kifestő • Menetrend • Nyitvatartások
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
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