X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

2013. JÚLIUS

Alsózsolcai

Hírek

2

2013. július

„A Sajó vize összeköt”
Képviselő-testületünk elhatározta, hogy hagyományteremtő
céllal 2013. nyarán (július 20-án
szombaton) megrendezi a Sajómenti települések Fesztiválját.
A Sajó a Szlovákiában lévő
Rejdova település határában ered
és több tucatnyi szlovák és
magyar települést átszelve a
Magyarországon lévő Tiszaújváros határában torkollik a
Tiszába. Így bennünket „A Sajó
vize összeköt”. Ezt a mottót
választva határoztuk el, hogy
ezentúl minden évben megrendezzük ezt a találkozót. A
rendezvény sikeres lebonyolításához azonban elengedhetetlen,
hogy minél több település
kapcsolódjon be és vegyen részt a
rendezvényen.
Alsózsolca több évtizedes
testvér települési kapcsolatot ápol
a Szlovákiai Pelsőc (Plesivec)
településsel. A találkozó ötletét
megosztottuk velük és elképzeléseink szerint ennek a rendezvénynek közös gazdái lennénk.
Ennek megfelelően az évente
megrendezésre kerülő fesztivál-

nak egyik évben Alsózsolca, a
következő alkalommal pedig
Pelsőc (Plesivec) adna otthont.
Az egy napos fesztivál során
bemutatkozási, fellépési lehetőséget kapnak a jelentkező települések néptánc csoportjai, népzenei
együttesei, szólóénekesei, énekkarai.
A rendezvényt népművészeti
kirakodóvásár teszi színesebbé,
ahová szeretettel várjuk a településünk árusait, népi iparművészeit a termékeikkel.
Emellett természetesen a gasztronómia sem marad ki, a
résztvevők magukkal hozhatják
településük, tájegységük jellegzetes ételeit, melyet a helyszínen
szabad tűzön is el lehet készíteni
és árusítani.
Úgy véljük, hogy ez a rendezvény a maga nemében egyedülálló és alkalmas lesz arra, hogy a
résztvevők megismerhessék
egymást, egymás kultúráját és
gyümölcsöző kapcsolatokat
alakítsanak ki.
Az idén öt szlovák és számos
magyar település jelezte, hogy

részt kíván venni ezen az eseményen. Mivel ez az első alkalom, úgy véljük, hogy ennyi
résztvevővel sikerül teljesíteni
majd ezt a vállalásunkat.
A rendezvény akkor lesz
valóban sikeres, ha azon nemcsak
a meghívott vendégek, hanem
Alsózsolca lakói is részt vesznek.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy
minél többen jöjjenek ki ezen a
napon a Sportpályára, ismerkedjenek a szomszédos Szlovákiából
érkező emberekkel, a Sajó menti
települések lakóival vagy éppen
találkozzanak a szomszédos
települések lakóival, ismerőseikkel! Ismerjék meg az általuk
készített tárgyakat, eszközöket,
kóstolják meg hagyományos
ételeiket! Legyenek részesei egy
olyan kulturális eseménynek, ahol
egymás népzenei kultúrájával
ismerkedhetnek!
Szeretettel várjuk Önöket a
rendezvényre!
Zsiros Sándorné
polgármester

Falunap Pelsőcön
A hagyományokhoz híven az
idén is megrendezték testvértelepülésünkön a Falunapot. Alsózsolcát egy nagyon kis létszámú
küldöttség képviselte. A három
fellépőnket nagy szeretettel és
lelkesedéssel fogadták. Palocsai
Eszter és Urbán Boglárka furulya

játéka tetszett a pelsőcieknek.
Rigó Marika musical betétdalokkal kápráztatta el a közönséget. A
fellépő gyermekeket Zsíros
Sándorné polgármesterasszony és
az egyik szülő kísérte el az útra.
Köszönjük a pelsőcieknek a
szíves fogadtatást és a felénk

irányuló tiszteletet. Bízunk
abban, hogy ez a kapcsolat még
sok-sok évtizedig megmarad és
erősödik a két település lakói
között.
Zsiros Sándorné
polgármester

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2013. május 23-án
megtartott testületi ülésén megalkotta a
8/2013. (V.24.) önkormányzati rendeletét,
mely közterületeken történő dohányzás
tilalmáról szól.

9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendeletét,
mely a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról
szól.
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Takarékszövetkezetünk jelene és jövője
Néhány nappal ezelőtt, június
28-án volt 55 éve annak, hogy a
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetet első tagjai az
akkor 100 Ft-ot érő részjegy
lejegyzésével megalapították. A
Takarékszövetkezet alsózsolcai
kirendeltsége immár 44 éve áll a
lakosság és a vállalkozók
szolgálatában.
A jeles évforduló alkalmából
kérdeztük Fazekasné Göndör
Anita kirendeltség vezetőt.
-Milyennek látja a Takarékszövetkezet jelenét, jövőjét, mik
azok az értékek, amelyek
büszkeséggel töltik el, és milyen
kihívásokkal kell még szembenézni?
Fazekasné Göndör Anita:
Számomra nagy megtiszteltetés,
hogy a Takarékszövetkezet helyi
kirendeltségét vezethetem immár negyedik éve. A pénzügyi
szektort az elmúlt évek válsága
kiemelten érintette, ugyanakkor a
mi takarékszövetkezetünk az
elmúlt években is töretlenül
fejlődött, sőt, aktivitása bővült.
Takarékszövetkezetünk változatlan szervezeti formában
működik 55. éve, ez hatalmas erő
és érték, párját ritkítja Magyarországon,de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egész Európában!
Tagjaink hűségesek, ügyfeleink
bizalma töretlen – bízom benne,
hogy az is marad. Hiszen komoly
részesedésünk van a helyi lakosság és a kisvállalkozások finanszírozásában, betétállományunk
folyamatosan bővül, egyre több
ügyfél nyit nálunk számlát,
használja a Takarékszövetkezet
által kibocsájtott kártyákat, veszi
igénybe a sokrétű szolgáltatásunkat.
Ezen a tavaszon alapos, átfogó
ellenőrzést tartott nálunk a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete. A vizsgálati jelentésük alátámasztotta, hogy

Takarékszövetkezetünk a törvényeknek megfelelően, szabályosan működik, ezzel is
erősítve ügyfeleink belénk vetett
bizalmát.
-Hogyan működik a kirendeltség?
Fazekasné Göndör Anita:
Három munkatársammal dolgozunk együtt, kis csapatunk helyben élő, jól felkészült pénzügyi
szakemberekből áll, ismerjük,
értjük az itt élő emberek, vállalkozások problémáit, felismerjük a
lehetőségeket, és szakmai tudásunk legjavát az ügyfeleink
pénzügyi igényeinek maximális
kiszolgálására fordítjuk. Folyamatosan képezzük magunkat,
hogy megfeleljünk a mindennapi
kihívásoknak, és hogy a legjobbat
tudjuk adni ügyfeleinknek.
Nagyon fontos számunkra a
hitelesség, a bizalom megerősítése, megtartása, hiszen ügyfeleink a munka után szomszédaink
az utcából, a településről vagy
barátaink, rokonaink is esetleg,
így a „bőrünkön” érezzük minden
jó tanács felelősségét.
Megkérdeztük Alsózsolca település régi, megbecsült polgárát
Nagy Imrét is, aki a Felsőzsolca és
Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának1990-től tagja.
-Sok hír hallatszik a takarékszövetkezeteket érintő törvényi

változások kapcsán. Hogyan
érinti, érintheti ez Önöket?
Nagy Imre:
Mi, vidéki emberek az egyszerű,
biztonságos és megfizethető
szolgáltatásokat kedveljük, szeretjük a kiszámíthatóságot. Ebben
a mi Takarékszövetkezetünk
verhetetlen. A jövő viszont
vidéken is a fiatalságé, akik
igénylik a változatosságot, erre is
kiváló termékeink vannak. A
takarékszövetkezeti szektor most
induló átalakításához a Kormány
egy hatalmas, 100 Milliárd Ft
összegű támogatást nyújt. Ennek
a befektetésnek lesznek természetesen feltételei, amelyek még
most vannak alakulóban, a
szakmai kihívásoknak azonban
Takarékszövetkezetünk jól képzett vezetői, munkatársai mindenben megfeleltek eddig is, és
ezután is így lesz ez.
-Mit üzennek a tagságnak a
változások?
Egyszerűen fogalmazva: jó helyen van a részjegyük! A
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet tagjai - több százan
vagyunk – magyar, vidéki
emberek. Vigyázunk az értékeinkre! Arra törekszünk, hogy a
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet fejlődése – bármilyen
változások is jöjjenek - az üzleti
érték növelését eredményezzék.
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A pályázatokról
Mindig nagyon örülünk, ha
kedvező elbírálást kap valamely
beadott pályázat, de a számunkra
komoly feladat éppen ekkor
kezdődik. A támogatási szerződés aláírását többnyire jó sok
adminisztratív munka előzi meg,
sokszor értetlenül állunk, mert
nem látjuk a logikáját a korábban már beadott dokumentumok
újbóli bekérésének. Természetesen eközben a napok, hónapok
telnek és sajnos legtöbbször az
eredetileg benyújtott pályázatunk megvalósítás ütemezése
szerint már el is kellene felejteni
a pályázatot, ezért határidő
módosítással kell kezdeni a
pályázat indítását. Sajnos eléggé
bürokratikus a rendszer, mert
nem hajlandó befogadni semmilyen életszerű módosítást.
Jelenleg is van megvalósítás
alatt lévő pályázatunk. Folyik az
Idősek Napközi Otthonának
bővítése, fejlesztése. Két –
túlnyomó részt – közösségi
programokból álló pályázat
zajlik Alsózsolcán a Közösségi
Ház gondozásában.
Sikeresen megvalósult a
térfigyelő kamera-rendszer beruházása, a kazánprojekt során
új aprítékkal működő kazán
került beépítésre, a Központi
Konyhára.
A 2. Sz. Óvoda közösségi
programjaira, továbbképzésre
elnyert támogatás szerződésének előkészítése folyamatban
van.
A komplex-telep program
pályázatunk közel 145 M Ft.
támogatást nyert. Ennek az
előkészítése, megvalósítása
igazi nagy fejtörést okoz, mert
ennek lebonyolítása komoly
szervezést, apparátust igényel.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat dolgozóira újabb több-

letmunka hárul majd. Ezért
lenne jó, ha a pályázatok benyújtásának módját, mikéntjét
állandóan bírálók némi önkritikát gyakorolnának és bekapcsolódnának a munkába már az
előkészítés során. Ez sokkal
hasznosabb lenne Alsózsolca
közössége számára, mint az
állandó akadékoskodás és
vádaskodás és az utólagos
számonkérés.
A pályázatok megjelenéséről
és benyújtásának szándékáról
minden esetben tájékoztatom a
Képviselő-testület tagjait, így –
amennyiben valóban a megfelelő pályázati anyag benyújtása és nem a látványosabb
lejárató akadékoskodás lenne
néhány képviselő célja – mindenki kivehetné a részét a
munkából. Sok esetben nem
csak a testületi ülésen szóban,
hanem e-mail útján is küldök
tájékoztatást vagy kérést, de
ezekre a legtöbb esetben választ
sem kapok. Ugyanakkor semmi
nem akadályozza ezen képviselőtársaimat, hogy egy-egy
pályázatot megfelelően megírva, előkészítve javasolják
annak beadását, ha annyira
szívükön viselik Alsózsolca
sorsát, mint ahogyan azt úton
útfélen hirdetik. Nem utólag
kellene egy-egy elferdített
információt kiragadva kritizálni,
hanem a valódi munkából
kellene kivenni a részüket.
A pályázatok nagy része
utófinanszírozású. Valamennyi
előleg lehívására van ugyan
lehetőség, de a pályázaton
elnyert támogatás nagy részét
nekünk kell megfinanszírozni és
csak jóval a pályázat lezárása
után, hónapokkal vagy akár 1
évvel is később történik meg a
pénzügyi rendezés. Ez egy

nagyobb pályázatnál azt jelenti,
hogy több 10 millió forintunk
„áll benne”, amely szerencsés
esetben nem okoz likviditási
gondot önkormányzatunknak.
Mindezek mellett továbbra is
pályázunk és várjuk a beadott,
folyamatban lévő pályázataink
kedvező elbírálását, és csak
reménykedni tudunk abban,
hogy legalább képviselőtársaim,
kollégáink részéről nem bírálatot, hanem támogatást kapunk.
Az Önkormányzatok túlnyomó része örül annak, ha kiírásra
kerül egy-egy pályázat, amely
valamely települési fejlesztésre
nyújt lehetőséget. Az önkormányzatok többsége él is ezzel a
lehetőséggel, mert a többletforrásnak mindenki örül. Sokszor azonban nem a tényleges
szükségletek, hanem a lehetőségek határozzák meg, hogy
mire nyújtunk be pályázatot.
A nagyobb fejlesztésekre legtöbb esetben akkor is benyújtjuk
a pályázatot, ha az már a
benyújtáskor is egyértelmű,
hogy a támogatandó pályázatok
számából ítélve minimális a
„nyerési esélyünk”. Így aztán
sorra készítjük a pályázatokat és
várjuk a kedvező elbírálást.
Természetesen igyekszünk saját
magunk megírni ezeket a
pályázatokat, azonban még ha a
pályázat megírásáért nem is kell
fizetni külső pályázatírónak,
minden pályázat beadása költségekkel jár. Terveztetni kell,
különböző szakhatósági engedélyeket, nyilatkozatokat kell
beszerezni, tulajdoni lapot és
egyéb igazolásokat kell csatolni,
melyekért mindenütt fizetni kell.
Nagyobb, bonyolult eljárású
pályázat megírásához nincs
megfelelő apparátusunk, ezért
örülünk annak, hogy a legtöbb
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pályázatírással foglalkozó cég
nem kér előre pénzt, hanem a
jövőbeni együttműködés reményében számunkra is kedvező
feltételekkel vállalja s pályázat
megírását.
Jelenleg is számos beadott
pályázatunk vár elbírálásra,
vagy éppen forráshiány miatt
tartaléklistán van, ami azt

jelenti, hogy ha valamely
pályázatból szabadul fel pénzösszeg, lehetőségünk nyílhat a
megvalósításra. Jelenleg forráshiány miatt a Benedek Elek
Tagiskolánk felújítására, a sokat
bírált Szociális célú város
rehabilitációra és a Védőnői
szolgálat akadálymentesítésére
benyújtott pályázatunk van

Hírek

forráshiány miatt tartaléklistán.
Azért továbbra is várjuk újabb
pályázatok megjelenését és
erőnkhöz, tehetségünkhöz
mérten sorra készítjük el a
benyújtandó pályázatokat a
sikeres elbírálás reményében.
Zsiros Sándorné
polgármester

Jól vizsgázik a térfigyelő kamera-rendszer
Az elmúlt hónapban beüzemelésre került az Alsózsolca
város közterületeit felügyelő
térfigyelő kamera rendszer. A
beruházás a Belügyminisztérium
által meghirdetett pályázaton
elnyert mintegy 8 M Ft támogatás
és az önkormányzat által biztosított 2,5 M Ft-nyi önrész
segítségével valósult meg. Ebből
a keretből 13 db köztéri kamera és
az azokat felügyelő központi
egység kialakítására nyílt lehetőségünk.
A kamerák üzemeltetését és a

készített felvételek megőrzését,
felhasználását külön jogszabály
rögzíti. Arra azonban mi sem
gondoltunk, hogy a kamerák
üzembe helyezése után már a
próbaüzem ideje alatt is rendkívül jó szolgálatot tesznek ezek a
kamerák.
A Rendőrség segítségével az
elmúlt rövid időszak alatt több
tulajdon elleni bűncselekmény
elkövetőjének, elkövetőinek
személyét sikerült azonosítani,
így nem marad el a jogos büntetés.
Ezért arra kérjük a T. Lakossá-

got, ha a környezetükben bármilyen bűncselekményt tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a
Rendőrségnek, mert a kamerák
segítségével nagy esély van arra
hogy az elkövető személyét fel
tudják deríteni.
Reméljük, hogy a kamera
rendszer nagy mértékben hozzájárul majd a település közbiztonságának a javulásához.
Zsiros Sándorné
polgármester

Újabb sikerek Zánkán!
2013. 05. 24-25-én Zánkán
hatszáz diák részvételével
sikeresen zajlott le speciális
nevelési igényű /SNI/ tanulók
országos diáksport rendezvénye.
Atlétikai számokban és labdarúgásban vetélkedett a 19
megye + Bpest csapata.
Iskolánk labdarúgói a megyei
csapatokat maguk mögé utasítva
szerezték meg a győzelmet,
immár zsinórban 6. alkalommal
és jutottak el az országos megmérettetéshez Zánkára.
Csapatunk a pénteki selejtező
csoportmérkőzéseket, hírnevéhez
méltóan fölényesen megnyerte és
a legjobb 8 között folytathatta
másnap a vetélkedést. A legjobb 4
közé Velence csapatát, a döntőbe
jutásért Debrecen csapatát győzte
le. Az aranyéremért Cegléd
labdarúgóival kellett megküzdeni

A csapat tagjai:
fiainknak. A mérkőzés kedvezőtlenül indult, mert a ceglédiek Dócs Attila, /Benedek Tagisk./
szerezték meg a vezetést. Szeren- Erdélyi Roland, Bódi Krisztofer,
Budai Zsolt, Budai Lóránt,
csére a mieink összeszedték
Balog
Róbert, Lakatos Zsolt,
magukat és a kapott 1 gólra
kettővel válaszoltak. A játék Lakatos Antal, Horváth József
/régi 3. Isk. tanulói/
hátralévő részében végig fölényEdzők:
ben játszottunk, de már több
Nemes
Zsolt,
Nagy Levente
találat nem esett. Az országos
döntőt 2013-ban újra Alsózsolca
Atlétikai számokban szerzett
csapata nyerte meg immár
eredmények:
harmadik alkalommal!
Dócs Attila
Dócs Attila 23 góllal gólkirály.
100 m síkfutás VI. hely
Erdélyi Roland
kislabda IV. hely
A sportolóinknak
további szép sikereket kívánunk.
Nemes Zsolt
http://fodisz.hu/
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Felejthetetlen élmények
Még szinte véget sem ért a
tanév és mi már készültünk
Erdélybe, a romániai Szentmáté
településre, hogy 5 napot töltsünk
a testvértelepülésünkön. Tavaly
ők voltak nálunk, s az önkormányzatunk dolgozói is jártak
már ott. Így tudtuk, hogy
jó szívvel várnak minket.
Elindultunk reggel korán,
21 gyerek, és négy felnőtt,
utunk felhőtlen jókedvvel
telt. Nevetve érzékeltük,
hogy kicsit eltévedtünk, a
falut kis kerülővel vettük
birtokunkba. De sebaj! A
házigazdák aggódva
jöttek elénk, így szerencsésen megérkeztünk.
Finom kapros töltött
káposztával, házi süteményekkel vártak bennünket. Aztán körbejártuk a
falut. Megnéztük az iskolát, a katolikus templomot és a kriptát, valamint
a református templomot
és a harangtornyot.
Utóbbi kettőt a Tiszteletes úr részletes bemutatásából ismerhettük
meg. A gyönyörűen felújított templom alapjait
még valamikor a kora
középkorban rakhatták le,
erről árulkodnak a románkori stílusjegyek. A település mindig is mezőgazdasággal foglalkozott, birtokosai
között találjuk a Betleneket és a
Hallereket. A szászok jelenlétére
utal a harmadik, a görög katolikus
templom. Ma már itt nem élnek
leszármazottaik, hiszen a II. világháború alatt kitelepítették őket.
Helyüket románok és cigányok
foglalták el. Máté egyébként
szinte magyarlakta - a kevés
román is jól beszél magyarul -,
települési központ, még 5 kisebbnagyobb falu tartozik hozzá
közigazgatásilag. BeszterceNaszód megyében található.

Visszatérve az élményekhez!
Azt hittük, hogy fáradtak leszünk,
de azért még volt erőnk megmászni a falu kilátódombját, s
fotót készíteni az elénk táruló
fantasztikus kilátásról. Első este,
vacsora után vendéglátóink

élőzenével kedveskedtek, a kántor úr húzta a talpalávalót. A zenét
örömmel hallgattuk, de fáradt
lábainkat nem mozgattuk. Nem
úgy később!
Végre elérkezett a lefekvés
ideje, családoknál kaptunk
szállást. A csoport egyik fele
helyben - minket kisbusszal vittek
át Újősbe -, másik fele két faluval
odébb. Első este néhány gyerekünk vágyódott haza, furcsa volt
az új környezet, meg az egyedül
alvás, de vendéglátóink törődése,
figyelmessége mindenkit átse-

gített a kezdeti honvágyon. A
későbbi napokban meg már azt
sajnáltuk, hogy ilyen hamar eltelt
ez a pár nap, s új barátaink nélkül
jöhetünk haza. No, de nem
szaladok előre.
Egy kényelmes éjszakai pihenő
után folytattuk az ismerkedést a mátéiakkal, s a
látnivalókkal. Elmentünk
Besztercére, itt is volt
városnézés, lifttel felmentünk a megye legmagasabb tornyába, majd
megnéztük a kolibricai
víztározót. Mely egy
völgyben található, egy
falu elárasztásával hozták
létre, természetesen a
lakosság kitelepítése
után. Ma innen biztosítják
Beszterce vízellátását. A
védmű biztonságos, kell
is, hogy az legyen, hiszen
egy esetleges gátszakadás kétemeletnyi vizet
jelentene a városnak.
Útközben egy erdei pihenőhelyen megálltunk,
előfutárként, házigazdáink férfitagjai kolbászt,
szalonnát, húst sütöttek
nekünk. Ez volt a finom
ebéd!
Programunkat az erdélyszerte gyakran előforduló
Drakula-kastély megtekintésével zártuk. A sötét
pincehelyiségben a koporsóból
kiugró szellem ijesztgetése
érdekes turista attrakció. Este a
polgármester úr felesége finom
fánkot sütött nekünk. Ezért aztán
jobbnak láttuk, ha még egy kicsit
mozgunk, s már egyre bátrabban
követtük a helybeli gyerekeket,
akik a fiatal kántor kísértében
vidáman énekeltek, táncoltak.
Harmadik napon a közeli
Betlenbe mentünk, itt volt az ebéd
is egy étteremben, előtte lovaglás,
délután pedig Fige-fürdőn fürdőzés. A Jó Isten biztos jó
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kedvében teremtette ezt a helyet
is, mert olyan gyönyörű! A nemrég átadott modern termálvizű
medencéket lankás, füves, fás
domboldalak ölelik körül. Két
medence erősen sós, elsősorban
mozgásszervi megbetegedések
kezelésére ajánlott, de van
minden, ami egy ilyen helyen
illik. A gyerekek nem kis örömére,
ők aztán kipróbáltak mindent, jó
volt nézni őket! Hát eltelt ez a nap
is.
Negyedik nap „pihenő nap“
volt, ezért csak a közeli erdőbe
mentünk kirándulni, játszani,
virágot szedni, közben készült a
finom bográcsos. A házi süteményekről - mely mindvégig
kísérte utunkat - már nem is ejtek

szót! Na, de fogyókúrázni itthon
kell! Délután a főhadiszállásunkon, az óvodában tiszteletünkre a helyiek folklór műsorral készültek. A közel kétórás program
gyorsan elszállt, mert a produkciók lekötötték a figyelmünket.
Népi táncoltak kicsik és nagyok
népviseletben, volt komoly és
könnyű zene, énekek. Nagyon
színvonalas volt. Este a tábortűznél még meglepi tüzijáték is volt,
majd tánccal zártuk a búcsúestet.
Utolsó nap már csak a csomagolás, az ajándékok cseréje, s a
szomorkás búcsú volt hátra. S egy
betleni ebéd után már csak
magunk szálltunk fel a buszra,
hogy biztonságban megtéve a
hazavezető 400 km-t találkoz-

Alsózsolcai

Hírek

hassunk kedves rokonainkkal.
Azért mégsem szomorkodtunk,
mert egy izgalmas hét után
voltunk, melyet reméljük hamarosan követ majd egy újabb
találkozás.
Köszönjük mindazoknak, akik
lehetővé tették, hogy ez az utazás
létrejöhetett. Elsősorban a köszönet a házigazdáké, akik mindent
megtettek, hogy mi jól érezzük
magunkat.
Jövőre várunk Benneteket,
kedves mátéiak!

Nyári napközis táborok Alsózsolcán
Sporttábort és kézműves tábort szerveztünk a nyáron.

Vig Györgyné

Alsózsolcai
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Alsózsolcai Krónika
Lapzártakor árasztotta el
településünket az Alsózsolcai
Krónika legújabb kiadványa.
Az abban leírtakra nem kívánok
részletesen reagálni, mert az ezzel
kapcsolatos álláspontom nem
változott: „Nem a képviselők
feladata a másik képviselő vagy a
polgármester munkájának saját
nézőpontból beállított folyamatos
bírálgatása, kritizálása. A mi
munkánkat majd a választópolgárok minősítik a következő
önkormányzati választáson a
szavazataik által!”
A képviselőknek nem az egyéni
akciókat kell szervezni, hanem
együtt dolgozni Alsózsolcáért.
Egy tévedést szeretnék eloszlatni a
Krónika alkotóiban.
A Képviselő-testület hozza meg
a döntéseket, mely döntéseknél
képviselőnek és polgármesternek is

csupán egyetlen szavazata van.
Ezért, ha valami jó, akkor az azért
jó, mert a képviselők többségének
akaratával jó döntés született. Ha
pedig valami nem jó, akkor az nem
azért nem jó, mert a polgármester
vagy bárki rossz döntést hozott,
hiszen nem az ő egy szavazata dönt,
hanem azért rossz, mert a
Képviselő-testület döntött rosszul a
kollektív felelősség elvén.
Együtt dolgozni egy ügyért
pedig nem csak úgy lehet és kell,
hogy közben mindenki mást
félretaszítunk a saját érvényesülésünkért. Együtt építve és a
meglévő értékeket nem lerombolva
lehet csak igazán a település
jövőjéért tevékenykedni.
Nagyon megtisztelő számomra,
hogy a település lakói közül eddig
is sokan felkerestek személyes
vagy a közösséget érintő ügyekben.

Továbbra is nyitott vagyok minden
megkeresésre és a lehetőségeinkhez mérten arra törekszem,
hogy megoldást találjak a felvetett
problémákra.
Nem vagyok híve a testületi
üléseken zajló – tudatosan a tv
nézőinek célzott – színjátéknak.
Ezeket többnyire nem a tényleges
probléma megoldási szándék,
hanem sokkal inkább a népszerűség
ily módon való növelésének
szándéka vezérli.
Kérem Önöket, hogy ezután is
forduljanak bizalommal hozzám,
vagy munkatársaimhoz, mert
továbbra is hiszem és vállalom,
hogy a megoldás az együttműködésben és nem a másik eltaposásában rejlik.
Zsiros Sándorné
polgármester

Sült hal kapros újburgonyával
A hal, vagy halszelet mindkét
oldalát olajjal bekenjük és néhány
percig állni hagyjuk. A sütése
rendkívül egyszerű, mindkét
oldalát kevés olajon 3-4 perc alatt
átsütjük, közben sózzuk, borsozzuk.
Ez alatt a megtisztított újkrumplit sós vízben megfőzzük. A levét

leöntjük, majd olvasztott vajra
tesszük, nagy csomó apróra
vágott kaporral meghintjük,
sózzuk. Melegen tálaljuk.
Tálaláskor a halszeletekre ízlés
szerint citromlevet önthetünk.
Rendkívül egészséges, gyorsan
elkészíthető étel.

REJTVÉNY
Előző megfejtésünk:
II. Vay Miklós
A helyes megfejtő:
Ládi Piroska
Nyeremény:
a Közösségi Ház ajándéka

Új feladványunk:
Honnan ered, s hol torkollik a Sajó?
Nyeremény:
A helyes megfejtők Zsiros Sándorné ajándékát kapják.
(Ezúttal is három nyertest sorsolunk ki.)
A megfejtéseket személyesen a Közösségi Házba,
vagy interneten a beres.klara@gmail.com címre várjuk.
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