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Újabb szépkorúakat köszöntöttünk
Varga Istvánné

Csipkés Lajosné

Varga Istvánnét és Csipkés Lajosnét családja körében virággal köszöntötte Zsiros Sándorné polgármester asszony.
90. születésnapjuk alkalmából szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk.

Ismét szépül a településünk
A közeljövőben megszépült
környezetben fogadhatjuk azokat
az idős embereket, akik a
Gondozási Központban a nappali
ellátást veszik igénybe.
Az Új Széchenyi Terv keretében
megjelent a Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
című pályázati kiírás, mely
lehetőséget nyújt a már működő
ellátások infrastrukturális fejlesztésére, valamint új szolgáltatások
infrastruktúrájának megteremtésére.
A Képviselő-testület támogatta a
pályázat benyújtását, mely kedvező
elbírálásban részesült, így
55.100.000 Ft támogatást nyertünk.
Mindannyiunk előtt ismeretes a

tény, hogy a ma Gondozási
Központként működő intézmény a
maga korában nem arra a célra
épült, hogy idős emberek ellátását
szolgálja. Ennek megfelelően nem
akadálymentesített, a lépcsők az
idők múlásával megrogytak,
balesetveszélyessé váltak.
Felújításra szorul a vizesblokk,
hiányzik a dolgozói öltöző. Az épület
rendkívül nagy belmagassággal
rendelkezik, melynek csökkentése,
valamint a megújuló vagy alternatív
energiaforrás felhasználása nagyban
segíti energiatakarékossági törekvéseinket.
Mint intézményvezetőnek azonban
van egy másik fontos törekvésem

is, nevezetesen az idősek nappali
ellátásán belül a demens betegek
nappali ellátásának vállalása.
Mindennapi munkám során tapasztalom, hogy milyen nagy szükség
van erre az ellátásra, melyet az is
mutat, hogy a megyében
egyedülálló szolgáltatásként
jelenik majd meg a demens betegek
nappali ellátása.
A pályázat elkészítésével és
benyújtásával lehetőségünk van az
elhelyezés feltételein, az ellátás
színvonalán és tartalmán a
szükségletekre építve javítani.
Oroszné Verba Júlianna
intézményvezető
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Az első termés
Amióta a Városüzemeltetést
vezetem, titkos vágyam, hogy a
település kihasználatlan földjein
termesszünk valamilyen zöldséget,
gyümölcsöt, amit a konyha
felhasználhat, és olyan alapanyagból főzhetünk, amit mi
termeltünk magunknak és tudjuk,
hogy mit eszünk.
Gulyás István Alsózsolcai vállalkozó még 2011 őszén felszántotta
és idén tavasszal el is boronálta azt
a két területet, amit kiszemeltünk
megmunkálásra, de sajnos, hiába
kértük, nem kaptunk közmunkásokat egészen május 24-ig.
Tehát: „magad Uram, ha szolgád
nincsen”.
Aki élt és mozgott a Városüzemeltetésen, mindenki szerszámot
ragadott és vért izzadva próbáltuk
meg ellátni a mindennapi feladatainkat és előkészíteni a két
földterületet az ültetéshez. Kapált
és gereblyézett a lakatos, a villanyés a gázszerelő is. Május 24-től
aztán megérkezett a „felmentő
sereg”, közmunkások képében,
amit a START munkaprogramon

keresztül a Miskolci
Kistérség biztosít a
számunkra, és végre
elkezdhettük a rendes
veteményezést. Igen, ez
már elég késői időpont,
de hátha jól imádkozunk! Egy próbát megér.
Jótét Alsózsolcai
emberek megsegítettek
azzal, hogy jelentős
mértékben hozzájárultak a vetőmagjainkhoz. Bán néni a Gagarin utcából
sütőtök maggal, Zsíros László vetőburgonyával, Matusz István tök- és
uborkamaggal ajándékozott meg
bennünket és nagyon siettünk, hogy
mielőbb földbe kerüljön minden.
Vásároltunk még hozzá zöldborsó,
zöldbab, cékla, cukkini és
csemege-kukorica magot is.
Szorgalmasan kapálunk, gazolunk,
lessük az eget lesz-e eső, és hogy
mikor jelennek meg az első virágok
a mi kis „kertünkben”. Későn
veteményeztünk, kevés eső esett, de
2012. július 06-án
meglett az első szüret és
nem kis büszkeséggel
jelenthetem, hogy 499,5
kg cukkinit arattunk le,
amit a Központi
Konyhára szállítottunk
feldolgozásra.
Ez az év a kísérletezés
éve. Ahogy már említettem, későn kezdtük,
nem volt eső, volt viszont

hőségriadó, nem is egyszer. A
zöldborsó felsült, a nyuszik
megrágták a zöldbabot, de az első
cukkini főzelék, amit a konyhán
főztek nekünk a lányok, nagyon
finom volt és ezt még fokozta a
tudat, hogy mi ültettük, gondoztuk,
és permetszert még távolról sem
látott.
Külön köszönetet szeretnék
mondani minden közreműködőnek,
aki önként vagy kötelezően, de részt
vesz ebben a mi „kísérletünkben”.
Köszönjük a munkát, a hozzájárulást
mindenkinek! Reméljük, a további
betakarítások és Szabóné Tündiék
finom főztjei arra fognak ösztökélni
bennünket, hogy a 2013-as évtől
kezdődően már egyre nagyobb
területet ültessünk be és gondozzuk,
a település érdekében.
Alsózsolca, 2012. július 11.
Parádi Julianna
Városüzemeltetés vezető

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2012. június 21-i közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén és
a 2012. július 5-én megtartott rendkívüli testületi ülésén megalkotta a:
- 19/2012.(VI.22.) önkormányzati
rendeletét, mely a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló
27/2005.(XII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól,
- 20/2012.(VII.06.) önkormányzati

rendeletét, mely az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló
9/2012.(II.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól,
- 21/2012.(VII.06.) önkormányzati
rendeletét, mely a vízi közműből

szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók
vízhasználatának mértékéről szóló
24/2003.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól.
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Cimbora Játszóház
Az alsózsolcai Gyermekjóléti
Szolgálat 2012. 07. 02. és 13.
között nyári szabadidős
tevékenységeket szervezett
„Cimbora Játszóház” néven.
Ezzel a két héttel szerettünk volna
azoknak a szülőknek a segítségére
lenni, akik a szünidő alatt nem
tudták megoldani gyermekeik
napközbeni elhelyezését. A tábor
szervezésekor egyeztettünk a
település más intézményeivel,
akik szintén rendeztek nyári
táborokat, elfoglaltságokat a
csemetéknek, hogy ne essenek
ugyanazon időpontra. Ezzel
szinte egész nyárra megoldottá
vált a gyermekek napközbeni
felügyelete. A szülők nyugodt
szívvel hagyták nálunk csemetéiket, hiszen a szabadidő hasznos
eltöltése mellett a Központi
Konyha közreműködésével a napi
kétszeri étkezését is megoldottuk
a gyerekeknek.

A játszóház programjait
igyekeztünk úgy összeállítani,
hogy azok a gyermekek minden
igényét kielégítsék. A Megyei
Vöröskereszt által kiírt pályázat
eredményének köszönhetően
lehetőségünk adódott sokféle
kézműves technikával megismertetni a gyerekeket, melyek
készítését velük együtt mi is
nagyon élveztük. A Vöröskereszt
nemcsak anyagi támogatást
nyújtott, hanem eljöttek hozzánk,
és az elsősegélynyújtás leg-

a gyerekeknek szabadtéri
foglalkozásokat.
Két alkalommal
messzebbre is kimozdultunk a játszóház falai
közül, egy napot a
kazincbarcikai strandon
töltöttünk, a másik
alkalommal pedig
Lillafüredre mentünk
kisvonattal.
fontosabb tudnivalóival is
megismertették a gyerekeket.
Szeretnénk ezt a gyümölcsöző
kapcsolatot a jövőben is
fenntartani a megyei
szervezettel, ezért szeretettel hívogatunk és várunk
mindenkit a tagjaink közé.
A különféle tevékenységek mellett sok
szabadtéri mozgásos
játékot játszottunk, de a
társasjátékokat is
szívesen elővették
a gyerekek. A
néptánc alaplépéseivel és
a kosárfonás alapjaival is
megismerkedhettek a
résztvevők, az ehhez
nyújtott segítséget
köszönjük szépen.
A nagy melegben a Sajó
part és a Kompház
nyújtotta árnyékban kerestünk
menedéket, így ott is szerveztünk

A gyermekekkel együtt mi
felnőttek is rendkívül élveztük ezt
a két hetet, és jó érzés volt erre a
rövid időre nekünk is újra

gyermekekké válnunk. Reméljük,
jövőre ismét ilyen sikerrel és
tartalommal megtöltve szervezhetjük meg a „Cimbora
Játszóházat” szülő és gyermek
örömére egyaránt.
Alsózsolca, 2012-07-23
A Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói
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Óvodavezetők kinevezései
A Képviselőtestület a következő öt évre is bizalmat szavazott és megválasztotta a Fekete
István Óvoda és Bölcsőde élére Fazekasné Baksi Piroskát, valamint Takácsné Szabó
Zsuzsannát a 2. Számú Óvoda élére. Gratulálunk és további sok sikert munkájukhoz.
szerk.

60. éves a Fekete István Óvoda
Örömmel tájékoztatjuk, hogy
ebben a nevelési évben ünnelte
az alsózsolcai Fekete István
Óvoda fennállásának 60.
évfordulóját.
Ez alkalomból
Nagy Családi Napot szerveztünk
volt és jelenlegi óvodásainknak
és hozzátartozóiknak
2012. június 02-án,
a Fekete István Óvoda udvarán.

Ovisok vidám tánca
/Alexandra Stan: Mr. Saxobeat/

Majd mindenki otthon
rápihenhetett az esti programra!

Családi kézműveskedés,
népi játékok készítése,
hagyományőrző játékok
megismerése, kipróbálása,
ugrálóvár

Jubileumi Retro DISCO az
elmúlt 60 év nagy slágereivel a
Közösségi Házban.

Felnőtteknek vércukor- és
vérnyomásmérés az "Erzsébet
Fürdő" támogatásával.

Menü: zsíros kenyér
lilahagymával, szódavízzel

Csiri-biri együtessel közös
muzsikálás
Gulyásparty
Szülinapi torta
felvágása
A PROGRAMOKBÓL
A gyermekek köszöntötték az
egybegyűlteket

6 színű virág rajzolása közösen
az óvoda udvarára, amelynek
közepéből felengedtük a hatvan
évet szimbolizáló 60 lufit.

Zeneovisok dalos
hangulatébresztője

Zumba Fitness közösen
Country Táncbemutató

Fazekasné Baksi Piroska
intézményvezető
szülinapi köszöntője

A délelőtti program zárásaként
kihirdettük a sütikészítő verseny
győzteseit.

Anyukák meglepetés műsora

Egész este Koktélbár állt
rendelkezésre a hangulat
fokozására.
A rendezvényben segítségünkre
voltak a szülői közösség tagjai,
társintézmények lelkes
pedagógusai, alkalmazottai.
Az Óvoda Vezetősége,
Munkatársai, Szülői Közössége
és Alapítványunk Kuratóriuma.

Játszótér
Nagy örömünkre szolgál, hogy
Alsózsolca Város Önkormányzatának sikerült megvásárolnia a
Petőfi út végén található üres
telket, így sok dolgos kéznek
köszönhetően elkészült a tereprendezés és folyamatban van egy
nagyszerű játszótér kialakítása.

Hiánypótló játszóhely lesz ez a
település gyermekei számára,
hiszen régóta vágyott szolgáltatás
válhat valóra a birtokba vételével.
Mivel az új játszótér a Gyermekjóléti Szolgálat közvetlen
szomszédságában készül, így az
intézmény udvarán található

játékokat is használhatják a
gyerekek, életkori sajátosságaiknak és ügyességüknek
megfelelően.
Oroszné Verba Júlianna
intézményvezető
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A Közösségi ház programjaiból
Minden korosztálynak!

Nagy volt a nyüzsgés az elmúlt
hónapokban a Közösségi Házban
és a hozzá tartozó intézményekben.
Az óvodásoktól a nyugdíjasokig
számtalan rendezvényen vehettek
részt a kicsik és nagyok.
Május végén és június elején az
iskolások vették birtokba a
Helytörténeti Gyűjteményt és a
Sajó-parti Pihenőházat, ismertebb
nevén a kompházat, hogy
honismereti táborokban, erdei
iskolákban gyarapítsák tudásukat.
Még tartott a tanév, amikor a
sportnapon különböző spotágakban mérhették össze ügyességüket az alsó és felső tagozatos
diákok.

A szünidőben sincs csend a
Közösségi Házban, hiszen minden
szerdán és csütörtökön játékos és
kézműves foglalkozások várják a
gyerekeket. Az óvodások és az
iskolások egyaránt remekül érzik
magukat ezeken a délelőttökön,
együtt játszanak, ügyeskednek.
Időnként egy-egy szülő is
betéved, s ők is szívesen fűzik a
gyöngyöt, tömik liszttel a lufikat,
ragasztják a papírvirágokat.
Akiket inkább a sport érdekel,
azok sporttáborban tölthettek el
egy hetet. Itt szintén nagy volt
korosztálybeli különbség. Amíg
az óvodások és kisiskolások
labdáztak, pingpongoztak, népi
gyermekjátékokkal szórakoztak,
addig a nagyobbak fociztak,
kézilabdáztak. A sorversenyekben
és az akadálypályán együtt

küzdött kislány és nagyfiú. A
kerékpártúra során az egymásra
figyelést, a helyes közlekedést is
gyakorolhatták. A bükki kirándulást sajnos elmosta az eső, de
reméljük, jövőre duplán bepótolhatjuk majd.
Nemcsak a sport miatt tartottuk
fontosnak, hogy bekapcsolódjunk
a Világharmónia Futásba, mely az
emberiség legnagyobb civil
kezdeményezése a békéért, s
amely máig több mint 140
országba jutott el.
A Világharmónia Futás olimpiai
stílusú váltófutás, amelyhez bárki
csatlakozhat. A harmóniát
jelképező fáklyát egy nemzetközi
futócsapat viszi országról
országra. Ehhez a váltóhoz
lakóhelyén, lakóhelyéhez
közel bárki csatlakozhat egy
pár lépésre, néhány utcahosszra vagy akár kilométerekre is. A Világharmónia
Futás ugyanakkor jóval több,
mint egy sportrendezvény. A
futókat minden településen
ünnepséggel köszöntik.
Ezeken a kis ünnepségeken a
zene, a tánc, az irodalom, és a
képzőművészet eszközeivel
fejezhetik ki a helyi közösségek a
harmónia iránti törekvésüket és
elkötelezettségüket. A Világharmónia Futás így tulajdonképpen
egy ünnep sorozat, amely
végigvonul megyéken, országokon és földrészeken, az egész
világon. Útján reményt,

barátságot, és örömöt hirdet. Ez a
hatalmas rendezvény különféle
kultúrájú, bőrszínű, politikai és
vallási meggyőződésű embereket
kapcsol össze, akik úgy érzik,
hogy a világ egy napon az egység,
és a harmónia otthona lehet.
Június 24-én Alsózsolcára is
eljutott a fáklya, s a helyi felnőttek
és gyerekek is bekapcsolódhattak
ebbe a nagyszerű kezdeményezésbe. A nemzetközi futócsapatot
a település Miskolc felőli végénél
fogadtuk, végigfutottunk velük a
Közösségi Házig, ahol a Herman
Ottó Iskola Pöttöm Kórusának kis
műsorával köszöntöttük őket. Egy
kis közös játék és némi frissítő
után a futók továbbindultak, szép
élményeket hagyva a helyi
résztvevőkben. Reméljük, ők is
kellemes emlékeket vittek
magukkal Alsózsolcáról.
Nem sokat pihenhettek a Ritmus
Táncegyüttes táncosai és vezetői
az elmúlt hónapokban. Az
Alsózsolcai Ifjúsági Táncklub és a
Táncbarátok Köre egyesüléséből
létrejött tánccsoport a Táncünnepen szerepelt először ezen a
néven, jóllehet már hosszabb idő
óta dolgoznak ebben a felállásban. A sokféle táncműfajt
felvonultató rendezvényen,
melyen számos tánccsoport
mutatkozott be, az új bécsi
keringő koreográfiával és a
néptáncos produkciókkal
egyaránt nagy sikert arattak
fiataljaink, akik néhány héttel
később a pelsőci falunapon
képviselték Alsózsolcát. A
szlovákiai testvértelepülésen
a bodrogközi lakodalmasból
mutattak be részleteket a
fiatalok. Közben már
elkezdődött a felkészülés a
hagyományos Anna napi
lakodalmas bálra, amelyen
ezúttal szatmári lakodalmas
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keretében házasítottuk össze a
csoport két táncosát: Biankát és
Gabit. Az Anna bál hagyományai
közé tartozik a bál szépe választás
is. Ebben az évben az Anna bál
szépe Dudás Adrienn lett,
udvarhölgyei Hancsák Nikolett és
Papp Eszter.
Nem tétlenkedtek a Nyugdíjas
Klub tagjai sem az elmúlt
időszakban. Először a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei
és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége által
szervezett kistérségi dalos
verseny társrendezőiként
tevékenykedtek, majd
kulturális gálán látták
vendégül a környező
településekről érkező
szépkorú táncosokat, énekeseket,
versmondókat. A Klub hagyományos rendezvényére szívesen
fogadják a meghívást a társklubok, hiszen mindig színvonalas, jó hangulatú program
részesei lehetnek.
Baráti kapcsolatot ápol a
Nyugdíjas Klub a pelsőci
nyugdíjasokkal is, akikkel időről
időre meglátogatják egymást,

Alsózsolcai
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közös programokat szerveznek.
Júliusban a szlovákiai klubtagok
jöttek Alsózsolcára, s töltöttek el
egy kellemes napot a helyi
nyugdíjasok társaságában, akik a
meghívást elfogadva hamarosan
viszonozzák a pelsőciek látogatását.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna
intézményvezető

Könyvajánló
Izgalmas nyomozás indul, melynek
résztvevői aznap megfordultak a
doktornál, mégis úgy tűnik, senki sem
tud semmit. Nem várt fordulat
következik be, ugyanis az egyik hölgy
megtörten vallja be tetteit. De ez persze
nem elégíti ki Mr. Holloway-t, így addig
kutakodik, míg az igazság birtokába nem
jut. A gyilkos vajon tényleg a csöndben
várakozó orvos?“
„Mr. Holloway, a megöregedett
nyomozó barátja unszolására ellátogat
egy kínai csodadoktorhoz, bár
megfutamodik az akupunktúrás
kezeléstől. Később tudja csak meg, hogy
aznap, előtte nem sokkal egy hölgy is
ellátogatott a rendelőbe, de már csak a
hulláját találták meg a rendőrök.

Ezúttal egy alsózsolcai fiatal könyvét
ajánlom. Kiss Adrienn „A téglaház titka”
címmel írt izgalmas regényt. A mű
keletkezését egy budapesti utazás során
látott rejtélyes ház ihlette. Bár Adrienn
reál pályára, anyagmérnöknek készül,
érdeklődése szerteágazó. Szereti az
irodalmat, nyelveket-testvérével

foglalkozásokat tartanak kicsiknek a
Közösségi Házban. Szívesen sportol,
kedvence a bicikli, a futás és a lovaglás.
Mindig szeretett történeteket kitalálni.
Ennek a könyvnek az alapgondolata két
óra alatt született meg, s egy nyár alatt
kész is lett a 130 oldalas művel. Azóta
már újabbal is elkészült. Ezúttal kiadót
keres, s reklám, valamint terjesztési
lehetőséget.
- Miért az álnév? - kérdezem. /Salome
Cardonalle/
- Jobban illett a témához,s talán kicsit
érdekesebb, mint a Kiss Adrienn.
- Nos, nekünk akkor nem árt
megjegyezni! További sok sikert!
Vig Györgyné
szerkesztő

Kedves Alsózsolcaiak!
Lapunkban is tájékoztattuk Önöket, hogy Alsózsolca újabb testvértelepüléssel gazdagodott. Az erdélyi
Szentmátéval alakítottunk ki kapcsolatot. Nemrégiben a Képviselő-testületet látták vendégűl az ottaniak
rendkívül szívélyesen. A napokban hozzánk érkezik Szentmátéról 21 gyermek néhány napra. Ellátásukról
egyik cégünk gondoskodik. A Közösségi Ház és az intézmények dolgozói segítségével megismerkednek
településünkkel és a környékkel. Gazdag programmal várjuk őket. Hogy itt tartózkodásuk még
emlékezetesebb legyen, apró ajándékkal szertenénk meglepni a gyerekeket. Ezért kérünk mindenkit, aki
apróságokkal /ajándéktárgyak, kulcstartó, sütemény, gyümölcs, bármi, ami kedveskedést jelent/ tudna
segíteni, hogy jutassa el a Polgármesteri Hivatalba, vagy a Közösségi Házba. Előre is köszönjük.
szerk.
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Csónakon az iskolába
Rokonokkal, ismerősökkel ha
találkozunk, gyakran szóba kerül
az iskola. Egyikük, aki már
elhaladta a hetvenedik életévét,
egyszer ezt a meglepő kijelentést
tette: „- Tudod, mi csónakon
jártunk iskolába…”
- C s a k n e m Ve l e n c é b e n
végeztétek az elemi iskolát? kérdeztem tréfásan.
- Á, dehogy. A mi lagúnánk a Sajó
volt. Annak a túlpartján feküdt a
Haller-birtok, közepén az Istvántanyával. Itt 10-12 család lakott,
mindegyikben jónéhány gyerek.
Ezek mind az alsózsolcai iskolába
jártak, bátyámmal, Jóskával én is.
A falu és a tanya közötti vízi
forgalmat komp és a hozzá tartozó
csónak (ladik) bonyolította. A
komp (Zsolcán „csányesz”) csak
nagyobb terheket szállított, a
csónak személyeket. Ha már a
lagúnát így szóba hoztad, - utalt rá
vissza beszélgetőpartnerem, - az
én édesapám volt a „gondolás”,
akarom mondani a révész. Ő és
későbbi utódai hozták-vitték a
tanyai gyerekeket.
Az iskolába rendesen kellett járni,
mulasztás, késés nélkül. Ennek
igazolására elmondok egy
történetet.

A tanyán, a dinnyések háza
közelében volt egy szabad
kemence. A gazdasszony abban
sütötte a család kenyerét. A
befűtés után a megmaradt hamut
és pernyét halomba kaparta. Idő
multán ezekből szép kis domb
keletkezett. Egyik kora hajnalon a
dinnyés felesége megsütötte a
kenyeret, s utána kitakarította a
kemencét: a hamvakat a kupac
tetejére húzta. Második osztályos
voltam, reggel néhányad
magammal kimentünk játszani.
Már beköszöntött a meleg,
mezítláb jártunk. Amint a
kemence mellett megláttam a
hamuhegyet, felkiáltottam: Enyém a vár! - és zsupsz!,
ráugrottam a tetejére. Kevés
várvédő vitéz
jutott akkora
fájdalom árán a végvárakon
diadalra, mint amit ott,akkor én
éreztem. A forró hamuban
mindkét lábfejem és talpam
összeégett. Édesanyám napraforgó olajjal átitatott rongyba
bugyolálva gyógyítgatta hetekig.
A csónakig, no meg a túlparttól a
templom melletti iskoláig a
bátyám a hátán hordott, mert
mulasztani nem lehetett.
- No és télen?

- Akkoriban nagy telek voltak, a
Sajó sokszor befagyott. Szüleink
előbb meggyőződtek arról, elég
vastag-e már a jég. Ha olyannak
találták, s őket is megbírta, már mi
is bátran átmehettünk rajta. A
parton lévő ismerős fák és bokrok
mutatták nekünk a helyes irányt.
Egyszer mégis nagyon féltem.
Amíg mi iskolában voltunk, a
Sajón jeget vágtak, hogy feltöltsék vele a községi jégvermet.
Nem tudom már miért, de akkor
egyedül kellett volna hazamennem. A folyóhoz érve láttam,
hogy sok a lék, s ezekben különös
hangon bugyog a víz. Nem volt
tapasztalatom, egyedül nem
mertem volna átkelni. Szerencsére jött a jáger (erdész), aki
szintén a túloldalra tartott. Ő
kézen fogott, s baj nélkül
átsétáltunk.
Visszagondolva az iskolás évekre,
ezek az élmények mind hozzátartoztak a boldog gyermekkoromhoz.
A történetet elmondta:
Zsíros Klára, Kanyó Istvánné
Lejegyezte és közreadta:
Farkas Ferenc
nyugd.isk.ig., helytörténet-kutató

VAKÁCIÓKÖSZÖNTŐ GYERMEKJUNIÁLIS
Június 23-án a Sportpályán jó
hangulatban köszönthették kicsik
és nagyok a szünidő beköszöntét.
A gyerekeknek volt légvár, bohóc,
bűvész, gokart, bütykölde, népi

játékok és még sok más
érdekesség.
A felnőttek
süteménysütésben, főzésben,
tálalásban, díszítésben mérték
össze a tudásukat. Aztán
persze a finomságokat jó
hangulatban fogyaszthatta el mindenki,
megkínálva barátot,
ismerőst, kollégát. Kár,
hogy gyorsan elszállt az a
pár óra, mint ahogy a nyár
is! De a hátralévő napokat még
használjuk ki, legyünk sokat a
szabadban, bográcsozzunk,
grilezzünk esténként a kert-

ben. Hogy legyen mire gondolni a
borongós, zord őszi-téli estéken.
szerk.
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Felhívás - Ebösszeírás

Hírek

Tájékoztatom a tisztelt alsózsolcai lakosokat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Átv.) 42/B. § (1)-(3) bekezdéseiben
foglaltak alapján, Alsózsolca Város területén az önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel kérdezőbiztosok útján ebösszeírást hajt végre.
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik az ebösszeírás alkalmával nem tartózkodtak
otthonukban, hogy az ebekre vonatkozó bejelentésüket a postaládákban elhelyezett adatlap
kitöltésével és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára történő eljuttatásával, vagy emailben az eb nevének, fajtájának, ivarának és színének megjelölésével a
polg.hiv@alsozsolca.hu e-mail címen tehetik meg.
Amennyiben valaki több ebet tart, akkor mindegyik ebről köteles adatot szolgáltatni.
Az új eb tulajdonba kerülését, a már meglévő eb elvesztését, elhullását, tulajdonosának
megváltozását szintén köteles az ebtartó a Polgármesteri Hivatal felé jelezni.
Tájékoztatom, továbbá a lakosságot hogy az Átv. 42/B. § (5) bekezdésében
meghatározottak szerint, az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az
összeíró által kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az Átv. 43. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti vagy annak nem tesz
eleget, ötezer forintról százötvenezer forintig terjedő állatvédelmi bírságot
köteles fizetni.
Alsózsolca, 2012. augusztus 8.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

FIGYELEM!!!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nagy gondot fordítsanak házaik, értékeik
védelmére! Sajnos településünkön a nyár folyamán is előfordultak betöréses lopások. A
tolvajok tudomást szereztek arról, hogy az egész család örömteli rokoni összejövetelen
vesz részt. A lakástelefont többször megcsörgetve megbizonyosodtak, hogy „szabad a
pálya“. És amíg a tulajdonosok gondtalanul szórakoztak,
kipakolták a lakást.
Ha elutaznak otthonról - lehetőség szerint - ezt előre ne tudassák csak a legszűkebb
rokonsággal! Gondoskodjanak arról, hogy éjszaka valaki vigyázzon az otthonukra! Utazási
terveiket ne közöljék a közösségi oldalakon! Ezzel csak felhívják a figyelmet, hogy
értékeik őrizetlenül maradtak.
Vegyék igénybe a szomszédok segítségét, akik a gyanús személyeket udvariasan, de
határozottan elküldik a porta környékéről.
Sajnálatos, hogy ilyen bizalmatlan tényezőkkel kell számolni, de ilyen időket élünk.
Akinek nem inge, úgysem veszi magára.
szerk.
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Keszthelyi kirándulás
Mindannyian nagyon boldogok
voltunk, amikor kiderült, hogy mi
lehetünk azok a szerencsések,
akik elmehetnek Keszthelyre két
napra kirándulni. Hogy ne
legyünk teljesen felkészületlenek,
megnéztük az interneten, mit
lehet tudni erről a városról, milyen
nevezetességei vannak.
Amikor eljött az indulás napja,
már mindenki nagyon izgatott
volt, nagy várakozásokkal ültünk
fel a buszra, de csak akkor fogtuk
fel igazán, hogy elkezdődött a
kalandunk, amikor a busz nagy
szuszogással végül kigördült az
iskola kapuja elől.
Az első állomásunk Budapest
volt, sétáltunk a történelmi
nagyjainkat ábrázoló szobrok
előtt a hatalmas Hősök terén,
bóklásztunk a forgalmas utcákon.
N em k is meglepetés ün kr e
egyszer csak egy ismerős arcot
fedeztünk fel a tömegben:
Pokorni Lia volt, a színésznő, akit
gyakran látunk a televízióban.
Ettől az élménytől felvidulva
folytattuk az utunkat, és
hamarosan meg is érkeztünk
Keszthelyre.
A kempingben a helyfoglalás
után az első utunk rögtön a
Balatonhoz vezetett. Festői

érdekes vasútmodell gyűjteményt, fantasztikusan pontosan
megmunkált, apró mozdonyokkal, szerelvényekkel.

képpel fogadott minket a magyar
tenger, sokáig néztünk a nyílt
vízen tükröződő nyári fényeket és
a vitorlásokat.
A vacsoránkat a kemping
éttermében fogyasztottuk el, ahol
nagyon kedvesek voltak az
emberek és nagyon finom volt az
étel is.
Vacsora után tanárainktól
kaptunk egy kis feladatot: az
utazással kapcsolatos néhány
kérdésre kellett válaszolnunk, és
egy tréfás versikét faragni az
élményeinkről. Mindenki jókat
mulatott a sánta rímeken és vicces
sorokon. Ennyi élménnyel telve
nehezen aludtunk el, sokáig
beszélgettünk.

Székesfehérvár volt az utunk
következő állomása, ahol a
főtéren állt meg a buszunk. A
székesegyház hatalmas, égbe
nyúló épülete csodálatos látványt
nyújtott, kicsit el is csendesedtünk. Ezen a történelmi helyen sok
magyar királyt koronáztak és
temettek el, és a gondolat, hogy
micsoda emberek mentek végig
egykor ezen a téren, mindanynyiunkat elgondolkodtatott.
Nagyon tetszett a vörös márványból készült szökőkút is, ami az
országalmát ábrázolja, melyet
négy oroszlán tart.
Élményekkel gazdagon és
fáradtan szálltunk fel a buszunkra,
és hazaérve mindent elmeséltünk
a családunknak és a barátainknak.
Gál Réka 7. o.
Benedek Elek Tagiskola

Másnap reggeli után újra útnak
indultunk, délelőtt két kiállítást
néztünk meg Keszthelyen. Az
egyiken a vadászattal kapcsolatos
tárgyakat, eszközöket láttunk, a
másikon pedig egy nagyon

Első kirándulásom intézményvezetőként
26 év alatt sokat kirándultam
együtt főleg alsó tagozatos
gyerekekkel, de ez a júniusi két
nap számomra is felejthetetlen
marad. Antalné Zsuzsa igazgató
asszony telefonon értesített a jó
hírről, hogy elvihetek 17 tanulót
iskolánkból Keszthelyre. Nem is
gondoltam először arra, hogy
milyen nehéz lesz kiválasztani 17
elsősorban felső tagozatos
gyermeket. A nehézséget az
okozta, hogy örömömre még
mindig jóval több jutalmazásra

érdemes tanuló jár a Benedek
Elek Tagiskolába, mint 17 fő.
A kirándulás alatt újra
bebizonyosodott, hogy a
pedagógusi hivatásnak még ma is
van szépsége, értéke. A tanulók
olyan pozitív személyiségjegyeit
fedezhettem fel, ami az iskola
megszokott belső életében nem
jött, vagy nem is jöhetett elő még a
diákokból. A főleg hátrányos
helyzetű tanulók közül, akik részt
vettek a teljesen ingyenes
kiruccanáson, voltak olyanok,

akik először látták a Hősök terét,
nem is beszélve a Balatonról.
Köszönettel tartozunk Csöbör
Katalin alpolgármester
asszonynak, és Szentpéteri István
úrnak, kedves feleségének, akik
segítségével valósult meg a
sokaknak álomszerű kirándulás. A
gyermekek felügyeletében és a
programok megszervezésében
Gál Viktória tanárnő segített.
Dojcsák Lászlóné
tagintézmény vezető
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Kedves Fiatalok!
Várunk minden sportolni vágyót a sportpályára.
17 és 21 óra között a Sportcsarnok mellett gördeszkázni lehet, a füves pályán pedig
mindenféle más sporttevékenység gyakorlására van lehetőség.
Nyitvatartások
Posta

Magyar Posta zRt. Alsózsolca
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-12.00, 12.30-15.30
Kedd
08.00-12.00, 12.30-15.30
Szerda
08.00-12.00, 12.30-15.30
Csütörtök 08.00-12.00, 12.30-15.30
Péntek
08.00-12.00, 12.30-15.30

Cím
Telefon
Web

Elérhetőség
3571 Alsózsolca,
Kossuth L. u. 77.
felvétel: 46/ 406-808,
postabolt: 46/ 406-438
www.posta.hu

Sportcsarnok
Hétköznap

Cím
Tel./fax
E-mail

Nyitvatartás
07.00-22.00,
illetve igény szerint
Elérhetőség
3571 Alsózsolca,
Ilona út 4.
46/ 406-319
zsolcacsarnok@vipmail.hu

Vezető
Szaláncziné Somos
06-30/ 228-1774
Zsuzsanna

Takarékszövetkezet

Felsőzsolca Takarék
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-16.00
Kedd
08.00-16.00
Szerda
08.00-17.00
Csütörtök 08.00-16.00
Péntek
08.00-15.00

Cím
Telefon
Web

Elérhetőség
3571 Alsózsolca,
Kossuth Lajos u.
46/ 406-016,
46/ 520-202
www.felsozsolcatakarek.hu

Intézményeink elérhetőségei
Gondozási Központ
Kossuth u. 104.
telefon: 46/ 406-607
Iskolák
Herman Ottó és AMI
Kassai u. 23.
telefon: 46/ 520-278
Benedek Elek Tagiskola
Kossuth u. 164/166.
telefon: 46/ 406-032

Közösségi Ház és Könyvtár
Görgey út 1.
telefon: 46/ 406-432
Óvodák
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde
Fekete I. u. 7.
telefon: 46/ 406-605
II. Számú Óvoda
Kossuth u. 168.
telefon: 46/ 406-038
Rendőrség: 107

Felsőzsolca, Rendőrőrs
Kassai u. 30.
telefon: 46/ 383-400
Alsózsolca KMB Iroda
Kossuth u. 178.
telefon: 46/ 406-388
Polgárőrség
/csak szolgálat esetén/
telefon: 06-30/ 595-570

Tájékoztatás
Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos
szabadságon lesz augusztus 6-tól augusztus 24-ig.
Helyettesíti Dr. Magyar Erzsébet
minden nap 11 óra 30 perctől 12 óra 30 percig.

Folytatjuk
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ÉLÉSKAMRA = KINCSES KAMRA

Pár négyzetméter gondozott fűszer- és konyhakert, egy kis
odaszánt figyelem, időráfordítás, s az éléskamra télen „kincses
kamra.”A hozzátartozók hálásak lesznek a friss ízekért télen, s a
vendégek csodálatát is kivívhatjuk a zamatos fűszerek
használatával. Lehetőség a gasztroajándék, mint örömforrás
kivitelezésére. Amit felhasználunk, az bio, adaléktól mentes,
egyetlen „adaléka” a szeretet, amivel készült.
1. Kerti fűszerek eltevése több módon:
- Jégkocka-tartóba:
A megmosott, leszárított, hibátlan minőségű fűszereket
lecsipkedem a szárról, apróra metélem, majd egy kis tálkában
összekavarom pár kanál hideg vízzel. Teáskanállal
belekanalazom, kicsit meggyömöszölve az üregekbe. Utána
beteszem a fagyasztóba. Másnap előveszem, a tároló hátuljára
óvatosan meleg vizet csorgatok, a kipottyanó fűszerkockákat
gyorsan zacskóba teszem, megcímkézem, s visszahelyezem
felhasználásig a fagyasztóba. Kaptam „figurás” jégkocka
tartókat, ezeket is felhasználom. Pl.: szív alakú a mentás
jégkocka, lóhere alakú a citromfüves, hal alakú a kapros, s
hagyományos alakú a petrezselymes.

- Kapor mézben:
A kaporleveleket előkészítjük, azaz megmossuk, leszárítjuk, s
apróra vágjuk. Kis űrtartalmú befőttes üvegeket kimosunk. A
mézet majdnem forráspontig hevítjük. A kaporleveleket
beletömködjük az üvegekbe, s kis szedőkanállal lassan
rácsorgatjuk a forró mézet. (Azért, hogy az üveg fala átvegye a
hőmérsékletet.) Fél óráig nem kötjük le, hogy a méz minden
üreget jól kitöltsön. Ha úgy ítéljük meg, hogy nincs levegő már
a kaporlevelek között, befőző fóliával borítjuk, rácsavarjuk a
tetejét, szárazdunsztban hagyjuk kihűlni. Másnap mehet a
végleges helyére.(Tartósítószer nincs benne, eláll anélkül
is.)Télen édes túrós töltelékekbe,felfújtakba,pudingokba
használhatjuk,számításba véve,hogy a méz már kicsit édesít.
- Fűszerrel töltött paprika:
A hozzávalókat megmossuk, lecsepegtetjük. Nagyobb üreges
paprikákat kicsumázunk, mintha „igazi” töltött paprikát
szeretnénk főzni. Minden paprika „orrába” dugunk 1 szem érett
koktélparadicsomot. A maradék helyre csokrot készítünk ízlés,
lehetőség és felhasználási szándék szerint. Pl. zellerszár+
petrezselyemzöld+lestyánlevél; vagy borsikafű+bazsalikom+

REJTVÉNY

Előző megfejtésünk:
A Mozi 1984/1985 fordulóján zárt be.
A helyes megfejtő: Szemán Ákos.
Nyeremény: A Boszi Szalon felajánlása,
ezúttal egy fodrászati kezelés.

zeller; vagy zsálya, petrezselyem, zöldhagyma stb… Szorosan
betöltjük a paprika hasába, bezacskózzuk, felcimkézzük, s
mehet a fagyasztóba. Télen előveszünk 1 db paprikát, -s minden
fűszert frissen benne találunk, amire szükségünk van,
konyhakész, rögtön mehet az ételbe.

2. Gasztroajándékok a kamrából:
- Fűszerolajok:
Tiszta, kis csavaros üvegekre lesz szükségünk. Először a
fűszereket készítjük elő. Amit kell megmosunk, leszárítunk,
amit kell meghámozunk, feldarabolunk. A fűszereket
tetszetősen elhelyezzük a száraz üvegekben. Pl.: erőspaprikát+
borsikafüvet; fokhagymát+majorannát; zsályalevelet,
csilipaprikát és borsot; -a kombinációt csak az ízlés és a
lehetőség határolja be. Fontos, hogy a fűszerek csak az üveg
1/3–át töltsék ki. Felöntjük jó minőségű olajjal, lezárjuk, s 3-4
hétre sötét helyre állítjuk. (Van olyan kombináció, ami színezi
az olajat, - annál egzotikusabb lesz a végeredmény.)
Pácolajként, saláták adalékaként is alkalmazható. Koncentrált
ízű, kevés kell belőle.
- Fűszeres ecetek:
A lépések megegyeznek az előbbiekkel, de olaj helyett 10%-os
ecetre vagy almaecetre lesz szükségünk. Itt is a fűszerek
kerülnek az üveg aljára, de itt lehet szó tárkonyról, levenduláról, rozmaringról, mint ízről. Ez esetben jó, ha időnként
megrázogatjuk az üvegeket, így inkább később kerüljenek a
kamrapolcra.
3. Szárított fűszerek:
Ennek fázisai annyira közismertek, hogy inkább arra hívnám
fel a figyelmet, hogy ha ajándéknak szántuk, készíthetünk
egyedi vászonzacskókat a megajándékozottnak. Hímzéssel kis
mintát, textilfestéssel valami motívumot varázsolunk rá, s
máris csak ránk jellemző lesz a meglepetésünk, s bio. Ha nem
vagyunk ennyire kreatívak, egyforma (bébiételes, nescafés)
üvegekkel is dolgozhatunk, persze a régi címke leáztatása után
legalább saját kezűleg írjuk meg az új címkéket. Nemcsak
fűszerzsákot, hanem moly elleni levendula-párnácskát is
barkácsolhatunk.
Farkas Frenencné, Ilonka

Új feladványunk:
Mikor alakult Alsózsolcán az első óvoda?
Nyeremény: A helyes megfejtő az alsózsolcai új százas,
a Goods Market bolt ajándékcsomagját kapja.
A megfejtéseket interneten /beres.klara@citromail.hu/
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.
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