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2014. JÚNIUS

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
„Elválaszthattak, de szét nem
választhatnak”.
A Magyar Országgyûlés 2010.
évi XLV. törvénye a Nemzeti Öszszetartozás melletti tanúságtételrõl
június 4-ét, az elsõ világháborút
magyar részrõl lezáró trianoni békediktátum aláírásának a napját a
Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította. 1920. június 4-én a
Versailles melletti Nagy-Trianon
palotában ránk kényszerített döntés értelmében a vesztes központi
hatalmak oldalán harcoló Magyar
Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az akkori
népszámlálási adatok alapján a Trianon elõtti Magyarország több
mint 18 milliós lakossága 7,6 millió
fõre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került határainkon
kívülre.
Ezen a napon határainkon innen
és túl az összetartozás jegyében
közös programokat szerveznek.
Mi Alsózsolcán is minden évben

vendégül látjuk a szlovákiai Pelsõc
küldöttségét. Iskolás gyermekek
jönnek kísérõikkel, hogy együtt
tölthessék velünk ezt a napot.
Az összetartozás igazi értéke abban rejlik, ha határon inneni és határon túli magyarok keresik azokat
az alkalmakat, amikor együtt lehetnek. Átadhatják egymásnak
mindazt az értéket, amelyet kultúrájukból megõriztek.
Természetesen az esemény velejárója, hogy emlékhelyeket koszorúzunk, ilyen-olyan lobogókat kitûzünk, de ezek csak felszínes cselekedetek, semmit nem érnek, ha
nincs mögöttük az a mély érzés,
amelyet minden igaz magyarnak a
szívében, lelkében kell õriznie.
Nem érnek semmit, ha az emlékezés legfontosabb eleme a magamutogatás, a fényképek készítése, melyek röviddel az esemény után már
ott díszelegnek az internetes közösségi oldalakon.
A valódi összetartozás jegyében
ebben az évben a „Sajó vize összeköt” rendezvény keretében mi
utaztunk Pelsõcre. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy a június 14-i
kulturális és gasztronómiai találkozóra Alsózsolcáról több mint
kétszázan jelentkeztek. A találkozóra ellátogatott romániai testvértelepülésünk Szentmáté küldöttsége is.
Amikor e sorok megjelennek, az
eseményrõl már múlt idõben fogunk beszélni és reményeink szerint nagyon kellemes élményeinket oszthatjuk meg azokkal, akik
nem vettek vagy nem vehettek
részt ezen a programon.
Zsiros Sándorné

A tartalomból
• Új szolgáltatásokkal bõvül
a komplex telep-program
• Önkormányzati rendeletek
• Mozgalmas idõszak a reformátusoknál
• Képviselõ tiltakozás
• A könyvtár újdonságaiból
• Tánctalálkozó

2014.évi Európa Parlamenti választás eredménye
településünkön:

• „Ízek fesztiválja” a Fekete István
Óvoda és Bölcsõdében
• Pünkösdi gyermekdélután

A május 25-én megtartott választást
a FIDESZ-KDNP nyerte.
A részletes adatokat településünk honlapján - www.alsozsolca.hu - találják.

• Szakmai beszámoló
• Településünkön várható
rendezvények
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Új szolgáltatásokkal bõvül a komplex telep-program
Az eddigi szolgáltatásaink sikerére és tanulságaira való tekintettel
bõvíti szolgáltatás-palettáját a
Komplex telep-program. A hagyományõrzõ klubfoglalkozás, a jogi
tanácsadás, a felzárkóztató képzések mellett beindítjuk a konfliktuskezelõ, diszkrimináció-kezelõ és
álláskeresési tréningeket.
Ezentúl heti rendszerességgel tekinthetnek meg az érdeklõdõk legendás filmalkotásokat, melyek a
cigányság sorsával kapcsolatosak.
A filmek után kreatív csoportfoglalkozások keretében beszélgetõ
esteket tartunk majd.
A fiatalok számára - a nyári szünetre való tekintettel - új és izgal-

mas közösségi játékokat, sportfoglalkozásokat és alkotó-köröket
szervezünk.
Azok számára, akiknek problémát okoz a hétköznapi ügyintézés
a különbözõ állami szervekkel és
szolgáltatókkal, az eddigiekhez
hasonlóan, de nagyobb létszámban állunk a Tanyában lakók rendelkezésére.
Nyelvtanfolyamot indítunk azok
számára, akik szívesen megismerkednének a „roma nyelvként” emlegetett romani nyelv lovári variánsával.
A dohányzás káros hatásait bemutató elõadásunk sikerére alapozva igyekszünk olyan tudásközvetítõ

programokat szervezni, melyek hatékonyan járulnak hozzá az egészségesebb életvitel kialakításához.
Egészségnapokat szervezünk június hónapban, elõadásokkal és kiegészítõ szûrésekkel igyekszünk
megóvni az érintettek egészségét,
valamint prevenciós elõadások keretében bemutatjuk azokat a betegség-megelõzési praktikákat, melyekkel hatékonyan növelhetjük
életminõségünket a hétköznapok
rohanásában.
A komplex telep-program munkatársai sok szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt a Johanna
úton található CsillagPontban.
Deák Máté

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
Alsózsolca Város Képviselõ-testülete a
2014. április 29-én megtartott testületi ülésén
megalkotta a
5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 1/2013.
(II.08.) rendelet módosításáról
6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendeletet a 2013.
évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Alsózsolca Város Képviselõ-testülete a
2014. május 29-én megtartott testületi ülésén
megalkotta a
7/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásokról szóló 9/2013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl
8/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete A szociális
ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
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MOZGALMAS IDÕSZAK A REFORMÁTUSOKNÁL
A tavaszi, nyár eleji idõszak rendszerint mozgalmas a református
gyülekezetekben, hiszen húsvét és
pünkösd egymáshoz viszonylag
közel esõ két nagy ünnep, s a kettõ
között szokott általában sor kerülni
a gyülekezet ifjainak konfirmációjára is. Alsózsolcán a 2014-es tavasz
során Isten a megszokottól is több
ünnepi vagy más szempontból fontos eseménnyel ajándékozta meg a
református közösséget.
A hittanos gyermekek húsvéti kézmûves délutánját követõen virágvasárnap ünnepén nem csak a nagyhét
kezdetét ünnepelhettük, hanem
azért is hálát adhattunk, hogy 8 felnõtt döntött úgy, hogy konfirmációs
fogadalomtétele alapján a református egyház tagja kíván lenni.
Nagyheti bûnbánati felkészülésünk
során a Passió c. filmet tekinthették
meg az érdeklõdõk a gyülekezeti
házban rendezett filmvetítésen. Húsvét alkalmával a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepi
legátusát, Sepsi Klaudiát fogadhattuk körünkben. Május 4-én, anyák
napján is megtelt templomunk, hiszen a hittanos és a gyermek-istentiszteletet látogató gyermekek szép
mûsorral köszöntötték az istentisztelet keretében szüleiket, nagyszüleiket. Május 17-én, immár hagyományosan csatlakozott gyülekezetünk
közössége a Szeretethíd - Kárpát-medencei Református Önkéntes napok
programsorozatához. E napon festési és kertrendezési munkálatokat végeztünk, melyben segítségünkre volt
a Lévay József Református Gimnázium 9. c. osztálya is, akik mintegy 30an érkeztek hozzánk. Bár az idõ esõs
volt, s a tervezett munkáknak csak
egy részét tudtuk elvégezni (melyet
késõbb pótoltunk), mégis fáradtan és
jó étvággyal ültünk le a terített asztalhoz, hogy szeretetközösségben fogyasszuk el az üstben fõtt gulyást és
a rengeteg palacsintát, mellyel a
presbiterasszonyok lepték meg közösségünket.

A következõ jelentõs eseményre
egy hetet sem kellett várnunk, hiszen május 21-én szerdán a BorsodGömöri Református Egyházmegye
tanácsülésének adott helyszínt gyülekezetünk. A 99 református gyülekezet alkotta egyházmegye választott tanácsosi testülete, lelkipásztorok és presbiterek, valamint az egyházmegye elnöksége és elõadói közül közel 30-an gyülekezetek össze,
hogy elõkészítsék az idei egyházmegyei közgyûlést, és fontos döntéseket, határozati javaslatokat vitassanak meg. A vendégeket polgármester asszony nagy szeretetettel
köszöntötte a város nevében. Az alkalomra már elkészült a gyülekezetünk múltját bemutató idõszaki kiállítás, melynek tárgyi anyagát Bodnár Tamás presbiter testvérünk és a
Vay Miklós Egyesület állította össze.
Alapját az egyházközség irattárából
annak Tamás által szakmailag kiemelkedõ módon történt újrarendezése során elõkerült régi értékes iratok, tervrajzok, valamint az egyházközség tulajdonában és magántulajdonban lévõ tárgyi értékek adták. A
tárolókon túl a nagyterem falai sem
maradtak üresen, hiszen Zsiros
Sándorné polgármester asszony és
Farkas Ferenc helytörténet kutató,
valamint az önkormányzat jóvoltából a gyülekezet múltjáról fellelhetõ
régi fényképek nagyítása, bekereteztetése és idõrendben a falakon
történt elhelyezése is megvalósult.
Vendégeink nagy elismeréssel nyilatkoztak a széleskörû összefogással
megvalósult és nagyon értékes kiállításról. Volt, aki megkérdezte, hogy
nem lehet-e kölcsön kérni az anyagot, hogy bemutathassa az egyik iskolában, hogy milyen fontos szerepet töltött és tölthet be ma is a református gyülekezet egy település életében. E kiállítás június 29-ig tekinthetõ meg a vasárnapi istentiszteletek után, vagy elõzetes bejelentkezés alapján.
A kiállítás gyülekezet elõtti meg-

nyitója május 25-én történt, mely
szintén különleges élmény és sokáig
emlékezetes esemény marad gyülekezetünk történetében, hiszen e napon a Kossuth Rádió az alsózsolcai
református templomból közvetített
istentiszteletet. Nagy izgalommal készült erre az alkalomra minden résztvevõ, hiszen nem csak az országban,
de a nagyvilágon is sokfelé hallgatták ezt az istentiszteletet, mellyel
igyekeztünk Isten dicsõségét szolgálni, és emellett gyülekezetünk, városunk jó hírnevét is öregbíteni. Az alkalmon orgonajátékkal szolgált Boldizsár Boglárka, a kántori szolgálatot
Boldizsárné Dallos Szilvia végezte. A
gyülekezet és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola kórusainak egyesített énekkarát Orosz
Gáborné vezényelte, s gitáron férje,
Orosz Gábor gitármûvész, zongorán
kántorunk kísérte. Az istentiszteleten részt vettek a felsõzsolcai reformátusok is, hiszen náluk e napon
nem tudtunk istentiszteletet tartani.
Áldozócsütörtök ünnepét követõen 5 gyermek tett konfirmációi
vizsgát, majd vasárnap ünnepélyes fogadalmat és ekkor éltek elõször az úrvacsorával. Pünkösd ünnepén ismét legátus érkezik hozzánk Fodor József Benjámin 5. éves
teológiai hallgató személyében.
Amikor e sorokat írom, már készülünk nyári napközis táborunkra
és a gyülekezeti kirándulásra, melynek során a nyíregyházi skanzent
látogatjuk majd meg. Szépül a parókiaudvar is, hiszen egyházmegyei
támogatás és saját forrás ráfordítása
révén folytatódik annak burkolása.
Isten érdemeinken felül, gazdagon megáldotta közösségünket e
felemelõ, a hitben minket építõ alkalmakkal. Õt kérjük: adja nekünk
mindenkor Szentlelkét, hogy megerõsítsen, bátorítson, ha kell, vigasztaljon minket, hogy szolgálhassuk õt örvendezve minden idõben.
Alexa Gábor
református lelkipásztor
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Kiss Árpád emlékére
Kiss Árpád több mint 30 éve településünk lakója volt. Házasságkötése révén került Alsózsolcára
és ettõl kezdve aktív résztvevõje
volt a városban szervezett rendezvényeknek, közösségi-, kulturális
programoknak. Személyes kapcsolatai, ismertsége révén a helyi
kulturális élet, a szabadidõs rendezvények színvonalának erõsítéséhez is hozzájárult.
Nyugdíjazásáig - közel húsz
évig - a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltségén dolgozott vezetõ köztisztviselõként. Ez alatt
folyamatos kapcsolatot alakított

Elhunyt a férj, apa, barát,
jó ismerõs, kreatív munkatárs.

ki önkormányzatunk dolgozóival.
Tevékenységével aktívan hozzájárult a munkanélkülivé vált alsózsolcai lakosok munkaerõpiaci
részvételének erõsítéséhez, segítette az elhelyezkedésüket. Szakmai tanácsaival nagy mértékben
hozzájárult a helyi közfoglalkoztatás megfelelõ színvonalú szervezéséhez, megvalósításához.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselõ-testület Ügyrendi
Bizottsága 6/2014.(IV.28.) számú
határozatával Kiss Árpád részére
különleges sírhelyet adományozott.
Nyugodj Békében!
szerkesztõ

KÉPVISELÕ TILTAKOZÁS
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 81/2014.(V.29) számú határozata Tiltakozás Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletérõl szóló 25/2006.
(VII.12) Önkormányzati rendeletének módosítása ellen.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kinyilvánítja, hogy nem támogatja azt,
hogy Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a szociális jellegû problémáinak megoldását a
szegénység exportjával oldja
meg.
Alsózsolca Város Önkormányzata minden törvényes eszközzel
megakadályozza, hogy ebben a
település bármely módon érintett
legyen.
Önkormányzatunk ezt nem a
szociális érzékenység hiánya miatt teszi.

Tiltakozunk az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a saját önös céljainak elérése érdekében a más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe
hozza, azzal, hogy a számára nem
kívánatos személyeket a város
közigazgatási határán kívülre költözteti.
Ez a döntés a településeinken
egyébként is meglévõ súlyos szociális gondokat még inkább fokozná.
Kérjük, hogy Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a lakások bérletérõl
szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati rendeletének 23. § (3)
bekezdésébõl az alábbi szövegrészt hatályon kívül helyezni szíveskedjen:
„Az alacsony komfortfokozatú
lakások esetében pénzbeli térítés
csak akkor fizethetõ, ha a bérlõ a
város közigazgatási határán kívül
vásárol lakóingatlant és arra 5

éves idõtartamra elidegenítési és
terhelési tilalom kerül bejegyzésre
az önkormányzat által.”

FELHÍVÁS!
Kérjük a lakosságot, hogy eladó ingatlanaikat ne adják el
olyan személyeknek, akik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott pénzbeli térítésbõl kívánnak településünkön
lakáshoz jutni.
Az ilyen jellegû beköltözés, lakásvásárlás Alsózsolca Város
Önkormányzatának érdekével és
szándékával ellentétes!

Alsózsolca, 2014. május 29.
Zsiros Sándorné
polgármester
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A könyvtár újdonságaiból
Könyvajánló
„Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré és az Istennek, ami az istené.”
Alig néhány évtizeddel ezelõtt sok
becsületes, istenhívõ ember érvelt
önmaga meggyõzésére ezzel a bibliai idézettel, amikor elveivel ellenkezõ tettekre kényszerítette a rendszer.
Gál Halász Anna írónõnek szilárd hitét, nemes elveit elõzõ mûveibõl jól ismerjük, épp ezért tudjuk, milyen lelki vívódás után adta
hõse édesanyjának szájába jó tanácsként ezeket a szavakat, amikor
neki magának is fájt, hogy megalkuvásra kell bíztatnia a fiatalembert.
Ottó sokszor bebizonyította a
cselekmény folyamán egyenes jellemét, mégis kerülhetett olyan
döntés elé, melyben választania
kellett a kényszerû alkalmazkodás
vagy az élet által meggyötört kedvese boldogsága között.
Az írónõ minden mûve igazolja,
mennyire át tudja élni hõsei sorsát,
milyen érzékenyen ábrázolja hõsei
lelki rezdüléseit is. Ezt látjuk az ifjak egymás utáni vágyakozásában,

a fiatalasszony szemérmes tartózkodásában, a találkozások boldogságában.
Mélységes humánuma még a
negatív szereplõk jellemábrázolásában is megmutatkozik. Az elve
az, hogy „az ember nem csak jó vagy
rossz, nem csak szeretni, vagy gyûlölni tud”. Megkeresi azt a jó tettét
vagy gondolatát, ami ezen szereplõknek „vagy sajátja, vagy csak
vágyik rá.” E megértéssel írja le a
történet minden alakját, az
anyóst, a csábító fiatal titkárnõt,
vagy a reménytelenül ostromló V.
B. titkár.
A regény végig kíséri, egy rokonszenves, tiszta emberpár útját a
boldogságkeresésétõl a megszenvedett, megérdemelt beteljesülésig. Közben az olvasó – ahogy Gál
Halász Anna írásaiban megtapasztalhattuk – talál magának követésre, vagy okulásra szolgáló tetteket,
jellemeket, a fiatalok pedig az igaz
áldozatkész szerelemre, mély emberi kapcsolatokra való törekvésre
kapnak szép példát. Ezért ajánlom
a kedves olvasó figyelmébe a regényt.
Dr. Tatár Albertné

Ingyenes
jogsegélyszolgálat
Az Észak-Magyarországi Jogpont + Mini programban a
TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0003
számú pályázat segítségével kéthetente kedden 15.00-19.00 óráig
ingyenes jogsegélyszolgálat vehetõ igénybe a Közösségi Házban, melynek keretében tanácsadást és információszolgáltatást
igényelhetnek az Alsózsolcán
élõk is közigazgatási, munka-,
cég-, családjogi és társadalombiztosítási kérdésekben. A következõ ingyenes jogsegélyszolgálat idõpontja a Közösségi
Házban: június 17., július 8. és
július 22. 15.00-19.00 óráig.

Megújult a Közösségi
Ház honlapja
Megújult külsõvel, bõvített
tartalommal és szolgáltatásokkal,
de
azonos
címen
http://kozhaz.alsozsolca.hu/
mûködik tovább a Közösségi
Ház és Könyvtár honlapja.
Könnyen és gyorsan juthatnak
hozzá számos hasznos információhoz a Közösségi Házról és
társintézményeirõl: a Sportcsarnokról, a Helytörténeti Gyûjteményrõl és a Sajó-parti pihenõházról. Így például aktuális
programok, 2014-es terembérleti
és beiratkozási díjak, nyitva tartás, könyvtári újdonságok, galéria, letölthetõ helytörténeti témájú könyvek.
A honlap két képzés eredményeképpen újulhatott meg,
amely a TÁMOP-3.2.12-12/12012-0007 számú pályázat keretében zajlott kulturális szakemberek számára, melyen az intézmény könyvtárosa vett részt.
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„Én táncolnék veled…” tánctalálkozó 2014. április 24.
Ebben az évben a hagyományos tánctalálkozót a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 számú, Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolcán címû pályázat támogatásával rendeztük meg.

Nagy sikert aratott településünk lakói körében a tojáskiállítás
és a májusfa állítás a Polgármesteri Hivatal elõtt.
Az áthaladók közül is sokan megálltak megnézni.
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HÕSÖK NAPJA
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára
emlékezünk ebben az esztendõben. Ennek jegyében szerveztük meg május 30-án iskolás diákokok
részére a Hõsök napi akadályversenyt. A 10 fõs
csapatok elméleti és ügyességi feladatokat oldottak
meg.

A verseny eredménye:
1. Hõs harcosok - Herman Ottó
Általános Iskola
2. Nagyantant - Herman Ottó
Általános Iskola
3. Békítõk - Benedek Elek
Tagiskola
A 2014. júliusában megnyíló I.
világháborús kiállításhoz továbbra
is várjuk az alsózsolcai lakosok tárgyi felajánlásait.

„ÍZEK FESZTIVÁLJA” a Fekete István Óvoda és Bölcsõdében
A Fekete István Óvoda és Bölcsõde minden év tavaszán családi napot szervez. Így történt ez 2014.
május 31-én is. Ezúttal az egyik fõszerep a különféle ízeknek, ízletes
ételeknek jutott. Az idõjárás nem
éppen a napos oldalát mutatta, de
a szeles idõ nem szegte kedvét a
fõzõ-sütõ csapatoknak. Az elkészített ételeket különféle szempontok
alapján a zsûri értékelte. A zsûri
tagjai voltak: Fazekasné Baksi Piroska a „Szemünk Fénye” Alapítvány alapítója, Beke Mónika az
alapítvány elnöke, Gyõrné Piroska
néni az óvodai konyha vezetõje,
Somodi Nóra a szülõi közösség elnöke, valamint Magos József jól fõzõ lelkes nagyapa.
A végeredmény értelmében minden elkészített étel valamilyen okból kifolyólag kiemelkedõ volt. Ennek megfelelõen a leginkább feszti-

váli, színes ételt a 2. sz. Óvoda csapata készítette el. Különlegessége
volt, hogy egy étel megfõzésével
rögtön kettõt készítettek el. A
babgulyás,
a
benne kifõzött
lebbencs tészta a
babbal, valamint
a vakaró igen
zamatos feltéttel
ellátva nagyon
ínycsiklandozó
látványt nyújtott. A leghagyományosabb étel
kategóriában a
„Húsimádók csapata” Zsiros
Sándorné polgármester aszszony
vezetésével ért el kimagasló eredményt a fantasztikus kemencében
sült, szeletelés elõtt megkeresztelt
házi kenyérrel, a csülök pörkölttel,

amelyhez köretként kukoricakása
és kovászos uborka készült. A desszert kapros túrós lepény volt.

Egyediségét, különlegességét tekintve kiemelkedett a Dr. Varga Péter és Polefkó István által megalapított „Nyulak"”csapata, hiszen az
általuk elkészített nyúl pörkölthöz
nem sajnálták a vörösbort.

2014_majus.qxd

6/25/2014

10:17 AM

Page 8

2014. június
Kizárólag borban fõtt az étel
zöldfûszerek hozzáadásával. Az
elõétel nyúlmáj volt, ami azonban
igen hamar az ínyenc látogatók pocakjában kötött ki. A legkapósabb
étel a Hornyik család által elkészített palacsinta és sajtos lepény volt.
Farkas Ferencné által készített házi
lekvárokkal megtöltött finomságokat mindannyiunk kedvenceiként
extra gyorsasággal fogytak el.
Farkasné Ilonka a saját készítésû
hagyományos és különleges lekvárjaival a fesztivál „legédesebb”
szereplõje volt. Külön érdekesség,
hogy az értékesített lekvárok bevételét felajánlotta a „Szemünk Fé-

nye” Alapítványnak. Ezen kedvességét ezúton is tisztelettel és szeretettel köszönjük.
A legnépesebb csapatnak a 6 családot tömörítõ „Tarisznyás apukák” bizonyultak. Az elõzõ napi

ballagási hangulat ihlette a névválasztást. A fáradt apukák kicsit las-

san készültek el
az étellel, de a finomság megért
ennyi várakozást.
A Fekete István Óvoda és
Bölcsõde dolgozói csapatban és
egyéni versenyben is indultak.
A Bambi csoport
Ojtoziné Fagyas
Katalin óvónõ
irányításával fantasztikus, régi recept alapján készült pereccel lepte
meg a zsûrit és az érdeklõdõket.
Ezzel elnyerte a legrégebbi recept
d í j á t .
Baratiné
Berencsi Ildikó epres pitemáléja a
legegyszerûbb
ételként maradt
meg a zsûriben, hiszen a
finomság elkészítéséhez
Ildikó szavaival élve „csak egy kis
ez és csak egy kis az kell.” (Hát létezik ennél egyszerûbb recept?!)
Radnóti Julika és kisfia által készített Herõce nagymamáinkat és
gyermekkorunkat juttatta eszünkbe, felidézve
a gyermekkor feledhetetlen ízét. A
„Jó
szakácsok csapata”
Gyõrné Piroska
néni
szakmai felügyelete alatt
elkészítették
a leginkább
ínycsiklandozó ételt, amelyet hatalmas
adagban, 2
db üstben fõztek meg. Ez volt a
fesztivál legnagyobb adag étele is,

amellyel minden kedves látogatót
megvendégeltünk.
Igazi fesztivál ma már elképzelhetetlen kézmûves programok,
gyermekjátékok, népi ügyességi játékok és az újra népszerû kosaras
körhinta nélkül.
Az ételek elkészítése és fõzése
alatt színvonalas programokat mutattak be a helyi szervezetek, intézmények. Így láthattunk pl. egy
részletet a Padlás címû musicalból, amelyet a Miskolci Nemzeti
Színház színészével közösen adtak
elõ a Fekete István Óvoda nagycsoportos óvodásai. A Herman Ottó Alapítvány szebbnél szebb standard táncos elõadása lenyûgözõ
látvány nyújtott. A Benedek Elek
Alapítvány hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekeket támogat. Vidám, sokszínû elõadásukat a közönség tapssal jutalmazta. A Fekete István Óvoda nagycsoportos
óvodásai is vidám mûsorral készültek erre az alkalomra.
Igazán jó családi nap nem nélkülözheti az állatok jelenlétét sem.
Ennek jegyében a Takács Major 3
kis kecskével érkezett a mai napra.
Minden érdeklõdõ megízlelhette,
megkóstolhatta a méltán híres
kecsketejet és a különlegesen finom kecskesajtot is.
A rendezvényen bemutatkozott
„Jessica” a 2 éves gordon szetter
kutya is, aki hivatásos terápiás kutyaként segíti a gyermekek fejlesztését.
Somodi Nóra
A Fekete István Óvoda és Bölcsõde
Szülõi Közösségének Elnöke
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Kerékpáros ügyességi verseny
került megrendezésre iskolánkban
május 9.-én a diákok részvételével osztályonként
öt-öt fõvel.
A vetélkedõ kezdete
elõtt mindenkinek kiosztásra került a védõsisak és
felhívták a figyelmet a biztonsági szabályokra.
A verseny két részbõl
állt. Az elsõ fele különbözõ ügyességi feladatokat
tartalmazott, amelyek az
iskola udvarán zajlottak.
A másik felében pedig
gyorsasági verseny volt az iskolát
körülvevõ, a rendõrség által lezárt

és biztosított utcákban, motoros
felvezetéssel.

A vetélkedõ izgalmas, jó hangulatban telt az osztálytársak és taná-

raink bíztatása, szurkolása mellett.
A gyõztesek kupát, érmet, biciklis
ajándékcsomagot vehettek
át településünk polgármesterétõl, de minden résztvevõ kapott ajándékot, egyegy fényvisszaverõ karszalagot és csokoládét.
Ami még a díjaknál is
fontosabb volt, hogy minden versenyzõ gyakorolhatta, fejleszthette kerékpáros képességeit. Ízelítõt
kaptunk a biztonságos
közlekedésrõl és nem utolsó sorban jót mozogtunk,
kikapcsolódtunk.
Báles Tímea és Korpás Nikolett
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Nem mindenki szereti a virágot
Elõzõ írásomban kedvezõen nyilatkoztam a helyi lakosok által városunknak felajánlott növényekrõl,
úgy, mint évelõ és szobanövények,
virághagymák, facsemeték vagy
egyszerûen csak díszítéshez használt fenyõ és tuja ágak.
Szép szóval megköszöntem mindenkinek és ezt a jövõben is megteszem.
A szándékos károkozást és a lopást sem hagyom szó nélkül és kérem, aki ilyet lát jelezze nekem.
A teljesség igénye nélkül:
A gyógyszertár elõtti rózsa ágyásokból rengeteg bimbós és már kinyílt rózsaszálat letörtek, a Metodista Templom kerítése elé ültetett
facsemetéket már sokadszorra kitördelték.
A Temetõben a benti kerítés melletti gyönyörû íriszeket is többször
letördelték, egy felajánlásból származó 80 cm magas puszpángot pedig gyökerestõl elloptak.

Ideje: 2014. május 2. - május 17.
Helye: Cinegés tanya,
Alsózsolca, József Attila út,
Közösségi Ház
A családi napot két látogatás elõzte meg, ahol közvetlenül ismerkedhettek meg a tanulók a ház körül élõ
állatokkal. A hét elsõ eseménye a
Cinegés tanya megismerése volt. A
tanya tulajdonosa bemutatta a mezõgazdasági gépeket, melyik milyen munkavégzésre alkalmas. A
gyerekek szívesen ültek fel a traktorra, s szemlélték a hatalmas gépet.
Megismerkedtek a tanyán élõ állatokkal. Lovak, kismalacok – melyet csak távolról nézhettek, mert
az anya igen védte kicsinyeit –
szarvasmarhák tenyésztésével, tartásával foglalkoznak.

A Polgármesteri Hivatal elõtt pedig szinte minden reggel a helyreállítás a feladat, mert keresztül kasul járnak ott némely emberek,
kitaposva a virágokat.
Azért ültetek növényeket és gondozom õket, hogy tetsszen azoknak, akik szeretik a szépet és hogy
településünket szebbé tegyem. Aki
magának szeretne belõlük, szívesen adok. Eddig is megtettem, csak
kérni kell. Nem kiszedni, letörni,
levágni, tönkre tenni, hanem szólni
kell nekem. Elérhetõ vagyok a Városüzemeltetés Telephelyén (Bocskai u. 36.) személyesen, vagy az
520-030 telefonon.
A szóbeli köszönet után írásban
is köszönöm szépen városunk lakosai nevében az alábbi felajánlóknak a felajánlott növényeket:
Antal Józsefné, Balajti Istvánné
Boró Gyuláné, Budai Istvánné

Legizgalmasabbnak a tehenészet
bizonyult. A kis borjak barátságosan
közeledtek felénk. Száz tehén fejése
történik naponta kétszer, korszerû fejõgépek segítségével. Érdeklõdve figyelték a tanulók, ahogyan
az állatok ügyesen megtalálták
helyüket s felsorakoztak a fejéshez. A tej felhasználásáról sok információt hallhattak. A látogatás végén finom,
házi készítésû
joghurtot kóstolhattak meg.

Buzáné Zámbori Piroska
Büdiné Hunyadi Margit
Csorba Józsefné, Dudás István
Frikton Lászlóné, Horváth Jenõ
Koseczki Jószefné, Kovács Krisztina
Lakatos Károlyné, Lerch Ferencné
Lukács Mihály, Maár Jenõ
Madaras Tibor, Matusz István
Nyikházi Árpádné, Solymosi Györgyné
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Veréb László
Ezután is örömmel fogadok bármilyen felajánlott növényt, különösen örülnék virághagymáknak:
dísz hagyma, törpe tulipán, törpe
nárcisz, mindenféle liliom hagyma
és természetesen évelõ növényeket
is elfogadok.
Még egyszer köszönöm a felajánlóknak és kérem, mindenki vigyázzon növényeinkre.
Szilágyi Tamás
A Városüzemeltetés kertésze

Május 6-án Takács Imre kecsketartó telepét látogattuk meg a József Attila úton.
A tulajdonos érdekes elõadást
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tartott a kecskék tartásáról, táplálkozásáról, szaporodásáról, a kecsketej felhasználásáról. Fontos ismeretekkel gyarapodott a tanulók
tudása. Az állatokat természetes
környezetükben a kiserdõben nézhettük meg legeltetés közben. A kecskék bátran közeledtek a gyerekekhez. Elfogadták a kezükbõl a növényeket s a színes táskák is
felkeltették érdeklõdésüket.
A gyerekek kezdetben bátortalanul kóstolták a finom
tejet, de amint megtudták,
hogy milyen egészséges valamennyien megízlelték.
A következõ napon a Benedek Elek Tagiskolában a
szülõk, gyerekek két tanterem festését végezték el, a
bútorokat átfestették. A munkálatok elvégzése után kitakarították a
termeket.
Május 17-én tartottuk a Közösségi Házban a Családi nap záró rendezvényét.
A rossz idõ ellenére jó pár gyerek
és szülõ eljött a programunkra.
Sokféle tevékenység közül választhattak a gyerekek, volt amit ki is
próbálhattak, volt amiben részfeladatokat végeztek.
A tehenésztelepen vásárolt tejbõl
körözöttet készítettek, amelyhez
házi készítésû túrót használtak.

A fafaragás során a teknõkészítés
rejtelmeibe avatott be minket a
mesterember. A gyerekek kipróbálhatták a szerszámokat és saját készítésû medált csiszoltak nagy türelemmel.

gyerekek. Sok érdekes információt
tudtak meg az állatokról.
A kisebb gyermekek állatokat hajtogattak origami papírból, különbözõ méretekben. A tevékenységek
közben az elkészült körözöttet kóstolták meg, a végén bundáskenyeret is készítettek.
A gyerekek szüleikkel
együtt elégedetten távoztak
abban a reményben, hogy
több alkalommal is részt vehetnek hasonló eseményen.
Tapasztalatok

A szövés alapjait is megtanulták,
itt különbözõ mintákat szõttek a
fonalból.
Az agyagozásnak is nagy sikere
volt, itt mindig sorban álltak a tanulók. Igaz nem õk készítették munkadarabot, csak kiválasztották a
képrõl, a díszítés azonban már az õ
feladatuk volt. A maradék agyagból
különféle dolgokat formáztak.
A következõ állomáson állati
csontokat, maradványokat (fogakat, szõröket, bõröket) vizsgáltak
és kísérleteztek. Ezt is nagy érdeklõdéssel hallgatták és végezték a

A gyerekek és a felnõttek
is élvezték a látogatásokat, a
kézmûves foglalkozásokat,
az elõadásokat s a különbözõ munkavégzéseket. A sok
kézmûves tevékenység hozzájárult a gyerekek kézügyességének, finommotorikájának a fejlesztéséhez. Az elõadásokon fejlõdött
szókincsük, figyelmük. Több olyan
munkát kipróbálhattak, amit otthon eszköz vagy anyag hiányában
nem tudnak elvégezni; az iskolában
pedig nincs lehetõség a tevékenységekhez.
A szülõk, a tanulók és a pedagógusok visszajelzései alapján a rendezvény sikeres volt.
Alsózsolca, 2014. május 17.
Fügediné Rakaczki Ildikó
és Majtényi Mariann

TELEPÜLÉSÜNK VÁRHATÓ RENDEZVÉNYEI ÉS HELYSZÍNEI
AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Június 26.
Július 26.
Július 28.
Augusztus 20.
Szeptember 20.
Szeptember 27.
Október 6-12.
November 29-tõl
December 14.

„Érik már a búza, sárgul a határ”
Nyílt nap a Gondozási Központban
Anna napi lakodalmas bál
Közösségi Ház
I. világháborús kiállítás-megnyitó és megemlékezés Közösségi Ház
Ünnepi megemlékezés és ökumenikus istentisztelet Közösségi Ház
Krumplifesztivál
Fekete István Óvoda
Szüreti felvonulás és Õszi dalostalálkozó
Közösségi Ház
Könyvtári Hét programjai
Közösségi Ház
Adventi gyertyagyújtás
Közösségi Ház
Adventi Hangverseny
Római katolikus templom
Nyári szünidõben július 2-augusztus 14. minden szerdán 9.00 - 12.00 óráig
nyári gyermekfoglalkozás a Közösségi Házban
11. Nyári napközis táborok:
június 23-27.
Sporttábor - Sportcsarnok
július 14-18.
Játékos-kézmûves tábor - Közösségi Ház
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Csokis keksz

A Magyar Kupa megyei döntõjét Alsózsolca nyerte.
Gratulálunk!

Rejtvény
Az elõzõ számunk helyes megfejtése: A Sajó szó a "só" és a folyót
jelentõ "jó" szó összetételébõl származik. Helyes megfejtõ: Kazár
Judit, aki Vig Györgyné, szerkesztõ ajándékát kapja. Következõ kérdésünk: Egyik magyar népmesénkben az éhes vándor meglepõ dol-

Hozzávalók: 1 kisebb tojás, 30 dkg liszt, fél zacskó sütõpor, 3 dkg kakaópor (ehhez csak kiváló minõségû jó; pl.belga kakaópor), 25 dkg puha, sótlan vaj, 12.5 dkg kristálycukor, egy teáskanál aprított, friss rozmaring , vagy durvára tört ánizs - ez el is hagyható
Elkészítés: Melegítsük elõ a sütõt 160 fokra. Egészen egyszerûen mindent tegyünk egy tálba, és keverjük össze (eleinte fakanállal, majd a
legegyszerûbb kézzel), ez nagyon gyorsan megy. A sütõtepsit borítsuk
sütõpapírral. A masszából formázzunk diónyi gombócokat, kissé lapítsuk le, és helyezzük a tepsire. (Ebbõl a mennyiségbõl kb. 30 db kekszünk lesz - ez két tepsit jelent.) 15 perc alatt megsütjük.
Farkas Ferencné, Pásztor Ilona

got kezd fõzni, a kíváncsi falusiak "hozzávalóival". De mi volt az
"alapanyag"? A helyes megfejtõ a Szemünk fénye alapítvány felajánlását nyeri meg, mely egy családi belépõ a Vadasparkba.
A megfejtéseket személyesen a Közösségi Házba vagy interneten
kérjük eljuttatni: beres.klara@gmail.com címre

