
Városnapi programok 
augusztus 20-án, 
államalapításunk 

és az új kenyér ünnepén:

• Kenyérszentelés és 
ünnepi megemlékezés
a Közösségi Házban 
1000 órai kezdettel

Ünnepi beszédet mond:
Zsiros Sándorné 
polgármester asszony

Az új kenyeret megszenteli:
Árvai István római katolikus plébános, 
Erdei Nagy László metodista lelkész,
Tar Sándor református lelkész,
Vatamány Bertalan görög katolikus 
lelkész

• István, a király 
az ismert rockopera
1700 órakor 
a miskolci 4Dance Club előadásában
Asztrik apát szerepében: Kojsza Péter

Belépődíj: 300,- Ft

VII. évfolyam
4. szám

2010. augusztus

F E L H Í V Á S
I. Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó Magyarország

(2010-2012)

2010. augusztus 17-22. között a világtalál-
kozó keretében 11 vidéki helyszínen hús és
húskészítmények versenye zajlik. 

Alsózsolca Város megkapta a Felvágottak és
Vörös Áruk Versenye rendezési jogát. 

A rendezvény időpontja: 
2010. augusztus 19. (csütörtök) 

Helyszíne: 
Alsózsolca Sportcsarnok és Sportpálya

A helyi rendezvényen a nemzetközi verseny
mellett gasztronómiai programokra, bemuta-
tókra és kulturális eseményekre is sor kerül. 

A helyi programokról, részletekről a szerve-
zés előrehaladásának függvényében folyama-
tosan tájékoztatjuk majd Önöket. 

Kérjük, minél többen legyenek aktív részesei
ennek a fontos eseménynek. 

A világversenyről és az I. Fenntartható Élelmi-
szerlánc Világtalálkozóról az alábbi helyen
tájékozódhatnak:

www.foodlawment.hu

Zsiros Sándorné 
polgármester
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1. A település és a lakosság ellátását
szolgáló intézmények folyamatos,
zavartalan működtetésének, üze-
meltetésének biztosítása.

2. A megkezdett fejlesztések befe -
jezése (Polgármesteri Hivatal,
Móra-Móricz utcák csapadékvíz-
elvezetése, az orvosi rendelők
betegváróinak felújítása a társtu-
lajdonosokkal közösen).

3. A település úthálózatának folya-
matos felújítása, karbantartása.
Az Ipari Park és az Ipari Üzemek
együttműködése a Házgyári út
felújítása érdekében.

4. Elkészült a község csapadékvíz-
elvezetési terve. Ennek alapján a
település lakott területein a csa-
padékvíz-elvezető rendszer folya-
matos kiépítése.
Az Ipari Park üzemeinek csapa-
dékvízelvezető-rendszerének
megvalósítása során az önkor-
mányzat építéshatósági feladatai-
nak elvégzése.

5. A Fekete István óvoda bővítése,
felújítása, az elkészült tervek
alap ján. Bölcsődei férőhelyek ki -
ala kítása pályázat segítségével.

6. Benedek Elek Általános Iskola
nyílászáróinak cseréje, felújítása.

7. Öregek Napközi Otthonának fel-
újítása.

8. A településen egyedül élő idősko-
rú emberek és házaspárok részé-
re benn lakásos intézmény kiala -
kítása.

9. Sportpálya kerítésének felújítá-
sa, kézilabda-pálya új aszfaltsző-
nyeggel való borítása, gördeszka-
pálya kialakítása.

10.A Sportcsarnok műszaki problé-
máival kapcsolatos bírósági eljá-
rás befejeződése után az épület
statikai, építési hibáinak kijavítá-
sa és kihasználtságának növelése
sport és zenei rendezvények szer-
vezésével.

11. A folyamatban lévő Zsolca Rádió
beindítása mellett helyi televízió
stúdió kialakítása.

12.A temető melletti faluközpont és
tér megépítése, a felújított Rava -
talozó mellé parkoló kialakítása 
a már rendelkezésre álló kiviteli
tervek alapján.
A Kossuth út a Polgármesteri
Hivatal előtti területének telepü-
lési központtá alakítása.

13.Alsózsolca egyik legszebb termé-
szeti étékének a Sajó-partnak kö -
zösségi célú hasznosítása (Hor -
gásztó kialakítása, Pihenőpark
létesítése a Kompház mellett,
Nomád tábor kialakítása, kör-
nyezetvédelmi programok meg-
valósítása).

14.A helyi vállalkozók segítése az
építéshatósági és adóügyek inté-
zése során. 

15.A település intézményeinek ellá-
tását, karbantartását biztosító
Köz séggondnoksági szervezet ré -
szére halaszhatatlanná vált egy
új, a meglévőnél nagyobb, kom-
fortosabb telephely létesítése.

16.Az önszerveződő közösségek tá -
mo gatása, együttműködés a civil
szervezetekkel, egyházakkal an -
nak érdekében, hogy a közélet
dinamikus, aktív szereplőjeként
legyenek részesei a község életé-
nek.

17.Folytatjuk a település virágosítá-
sát, újabb zöldfelületek kialakí -
tását.

18.Keressük a megoldást a háztartá-
sokban keletkező növényi anya-
gok és építési törmelékek helyben
történő elhelyezésére, feldolgozá-
sára.

19.A lakosság egészségügyi ellátásá-
nak fejlesztése érdekében a fizi-
koterápiás kezelési lehetőségeket
újabb eszközök, berendezések
be szerzésével történő bővítése. 
A te lepülésen élő egészségügyi
vállalkozások bevonása a hatéko-
nyabb, jobb kiszolgálás érdeké-
ben a la kos ság igényeinek megfe-
lelően. 
A védőnők munkájának könnyeb -

bé tétele érdekében technikai 
eszközök fejlesztése.

20.A Kisebbségi Önkormányzattal
való együttműködés annak érde-
kében, hogy a településen élő
roma lakosság életkörülményeit
javíthassuk törekedve a békés
egymás mellett élésre.

21.A nevelési-oktatási intézménye-
ink fejlesztése révén az oktatás
körülményeinek és színvonalá-
nak emelése a berendezések és
felszerelések folyamatos moder-
nizálásával.
A nevelő-oktató munkát végzők 
és segítők további megbecsülése
(tanácsosi, főtanácsosi címek
adományozása, időközi elismeré-
sek).

22.Az ebben a tanévben új tansza-
kokkal bővülő művészetoktatás 
– drá ma, média, képzőművészet
– tárgyi feltételeinek megterem-
tése annak érdekében, hogy tele-
pülési szinten minél szélesebb
körben elérhetővé váljon gyer-
mekeink részére a művészeti kép-
zésben való részvétel.

23.A pályázatokon való részvétel
lehetőségeinek további biztosítá-
sa, pályázati önrészek rendelke-
zésre bocsátása. A civil szerveze-
tek, vállalkozások által benyúj-
tandó pá lyázatok eddigihez
hasonló mértékű támogatása.

24.A várossá válás feltételeinek to -
vábbi erősítése, a városi cím
elnyerése.

A 2006-2010. évek gazdasági prog-
ramjában szerepelt a település vá -
rossá válása. 2007. július 1-jén
Alsó zsolca városi rangot kapott. 
A városi rang elnyeréséhez mi ma -
gunk is környezetünket alakítva,
tudatunkat formálva - Miskolc kö -
zelségében - egy kellemes, élhető
települést kell biztosítani az itt élők
részére. El kell érnünk, hogy a zsol-
cai embereknek rangja, büszkesége
legyen a származása. 

TÁJÉKOZTATÓ ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2006-2010 ÉVEK GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Alsózsolcai 
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A helyi önkormányzás fogalma

Az Alkotmány szabályozza, hogy a helyi önkormányzás
a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek
önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a
lakosság érdekében való gyakorlása.
A helyi képviselő-testület önkormányzati ügyekben önál-
lóan szabályoz és igazgat.

Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzat a
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyekben önál-
lóan jár el.
A helyi önkormányzás decentralizált hatalomgyakorlást
jelent.
Három eleme: a helyi demokrácia, az átfogó felelősség,
a helyi önállóság.

A demokrácia biztosítéka az az alkotmányos tétel, mely
szerint a helyi önkormányzás joga a választópolgárok
közösségét illeti, akik ezt közvetlenül a helyi népszavazá-
son, illetve közvetetten az általuk választott képviselő-
testület útján gyakorolják.
A képviselő-testület meghatározó szerepét biztosítja az
önkormányzati törvény, amely szerint az önkormányzati
feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, s
amely alapján önkormányzati döntést a képviselő-testü-
let hozhat. Mindezek igazolják, hogy önkormányzati
ügyekben a képviselő-testület megkerülése nélkül, szán-
déka ellenére nem hozható döntés.

Az önállóságot biztosítja, hogy önkormányzat döntését
kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül az
Alkotmánybíróság, illetve a bíróság. A döntést azonban
ezek a szervek is csak megsemmisíthetik, hatályon kívül
helyezhetik, de nem változtathatják meg. A helyi közös-
ség helyett döntést egyetlen más szerv sem hozhat.

A települési képviselő

A települési képviselő a helyi közhatalom gyakorlásának
részese, tevékenységének lényege a választói érdekek
képviselete a település egészéért vállalt felelősséggel.
Ennek következtében megválasztása az adott települési
közösség nem csak kizárólagos joga, hanem egyben
legfontosabb belügye is.

A törvény a képviselői feladatok között első helyen hatá-
rozza meg a választók érdekeinek a képviseletét.
A képviselő a választókerületének vagy a hozzáforduló
választók bizonyos csoportjának érdekeit felvállalhatja,
de azt mindig a település egészének érdekeit is figyelem-
be véve kell érvényesítenie.
A képviselői kötelezettségek elmulasztásához nem társul
visszahívási jog, a választók bizalmára azonban minden
képviselőnek folyamatosan szüksége van. Nem tud
eredményesen munkát végezni, a közösség érdekében
tevékenykedni az a testület, amelynek tagjai elvesztették
a választók bizalmát.
A képviselő a választók érdekeinek, igényeinek a képvi-
seletét, a képviselői megbízást csak a lakossággal való
folyamatos és sokféle kapcsolattartás útján tudja ellátni.
A kapcsolattartás célja kettős: egyrészt a lakosság vé -
leményének megismerése, érdekeinek feltárása, más-
részt a képviselő-testületi elképzelések megismertetése.
A lakosság bevonását igénylő önkormányzati felada tok
megoldásánál a települési képviselőknek nagy szerepe
van.

A törvény lehetőséget biztosít a képviselőknek a részvé-
telre, a döntések és az előterjesztések elkészítésében, a
határozatok végrehajtásának megszervezésében és
ellenőrzésében is.
Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület

Választás előtt

A kitűzött céljaink túlnyomó részét tel-
jesítettük. Természetesen tudom, hogy 
a vállalások közül elmaradt néhány, de
ezek teljesíthetőségét eleve behatárol-
ták a pályázati források, illetve az
elmúlt évek gazdasági válsága.

Mindemellett az intézményeink műkö-
déséhez és a település üzemeltetéséhez
szükséges fedezetet biztosítani tudtuk.
A pályázati lehetőségek kihasználásá-
val a programban előre ki nem tűzött
célok megvalósítására is sor került 
(pl: Könyvtári fejlesztés stb.)

A kibocsátott kötvényből a korábbi
hiteleket vissza tudtuk fizetni és a
megmaradó részből ez idáig csak fej-
lesztésre fordítottunk és nem kellett
működési költségekre használni.
Az idei költségvetésünk nem forráshi-
ányos, megfontolt, az intézmények
vezetőivel egyeztetett tervezéssel a
működésünk zavartalansága biztosí-
tott. 
A 2006-2010. gazdasági programban
vállalt feladatokon túl olyan előre 
nem tervezett fejlesztések is megva ló -
sultak, melyek a lakosságot szolgálják. 

Fontos eredménynek tartjuk a Ren dőr -
ségi KMB Iroda kialakítását, mely ben
2010. június 5-től a Felsőzsolcai
Rendőrőrs kapott helyet. 
Lehetőségünk nyílt a Tanács úton
ingatlan vásárlására, ahol parkolót ala-
kítottunk ki.
A református templom melletti épület
megvásárlásával lehetőségünk nyílik
egy régi lakossági igény kielégítésére,
helytörténeti gyűjtemény létrehozá -
sára. 

Zsiros Sándorné 
polgármester



2010. augusztus4Hírek
Alsózsolcai 

hivatalának intézkedését, megbízás alapján képviselheti
a képviselő-testületet, a képviselő köteles részt venni a
képviselő-testület munkájában.

A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és
kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek
meg.
A képviselő jogviszonya nem foglalkoztatási jogviszony,
feladatait társadalmi megbízásként látja el, tevékenysé-
géért a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.

A képviselő-testület bizottságai

A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan ala-
kítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti mun-
kamegosztást, erre alapozva választja meg bizottságait.
A képviselő-testület a bizottságokat önkormányzati fel-
adatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza
létre.
A bizottság – a feladatkörében – előkészíti a képviselő-
testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végre-
hajtását.
A bizottságok feladatkörébe tartozó témákban az előter-
jesztéseket, javaslatokat a bizottságok előzetesen meg-
tárgyalják és véleményükről tájékoztatják a döntéshoza-
talt megelőzően a képviselő-testületet.

A bizottság képviselő-testületi tagokból és más szemé-
lyekből is választható. A bizottságok szakszerű és ered-
ményes munkáját segíti a bizottság ilyen összetétele.
A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerin-
ti területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet
képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgálta-
tást igénybe vevő más választópolgárt.

A választások időpontja

A település közéletében négyévente visszatérően az
egyik legjelentősebb esemény az önkormányzati általá-
nos választások előkészítése és lebonyolítása. Ennek
eredményessége nagymértékben kihat a település fejlő-
dősére, az önkormányzati testület eredményességére –
e körből is kiemelve a kötelező és szabadon felvállalt
önkormányzati feladatok teljesítését, a helyi közszolgál-
tatások megszervezését, megfelelő színvonalú és minő-
ségű biztosítását -, valamint a közhatalom önkormányza-
ti típusú helyi gyakorlása eredményességére, a lakosság
közhangulatára, megelégedésére.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásáról szóló, 2010. június 18-án hatályba lépett
2010. évi L. törvény szerint - többek között - a 10.000
vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkor-
mányzati képviselőket a település választópolgárai egyé -
ni listás, egyfordulós választási rendszerben vá lasztják
meg, ahol a település egy választókerületet alkot.

Ezek szerint városunk képviselő-testületének száma
csökken, az eddigi 13 fő képviselő helyett, 8 fő képvise-
lőt lehet majd választani a 2010. október 3-án sorra kerü-
lő, helyi önkormányzati általános választás során.

Óriási felelősség hárul városunk választópolgáraira az
őszi választásokon, hogy a csökkentett létszámmal is
önkormányzati képviselő-testületünk eredményesen
működjön, településünk jelenét, de még inkább jövőjét,
a város polgárainak érdelében, megelégedésükre, sor-
sát maga formálja.
A formáláshoz tudásra van szükség, de nem mindentu-
dásra, azaz nem érthet valaki mindenhez.
Ehhez arra van szükség, hogy minden területről (köz -
gazdasági, egészségügyi, oktatási, vállalkozói, pénz-
ügyi, ….), lehetőleg az adott területhez legjobban értők
és a bizalmi tőkével rendelkező személyeket válasszák
meg helyi képviselőnek.
Arra kérjük a tisztelt választó polgárainkat, hogy az őszi
önkormányzati általános választáson minél nagyobb
számban jelenjenek meg, adják le szavazatukat a leg-
hozzáértőbbekre, hiszen így lehet elérni ezt a célt. 

Egy felelős alsózsolcai választópolgár

H I R D E T M É N Y 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 
2010. OKTÓBER 3-RA (VASÁRNAPRA) TŰZTE KI
Településünkön a megválasztható képviselők száma 8 fő.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2010. augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék
2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg a
polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig
ajánlószelvényének átadásával élhet. 

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási
helyet létesített, igazolással ajánlott levélben 2010. szep-
tember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely sze-
rint illetékes jegyzőtől.

Részletes tájékoztatást a polgármesteri hivatalban Urbánné
Lengyel Zsuzsannától és László Kálmánnétól lehet kérni,
telefon: 520-020, valamint a www.valasztas.hu e-mail címen. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Május 15. A délutáni órák ban a
Polgári Védelmi Kiren deltség vezetője
értesítet te Alsózsolca Város Pol gár -
védelmi Parancsnokát a Sajó folyó vár-
ható áradásáról. A polgármester, mint
polgári védelmi parancsnok ké szültségi
állapotot rendel el. 

Május 16. A város több belterületi
pontján elöntött területekről folyamato-
san szivattyúzzák a vizet, homokzsáko-
lás. Éjszakai ügyelet megszervezése. 

Május 17. A településen újabb lakó-
épületek kerültek veszélybe. További
homokzsákolás, szivattyúzás. 

Május 18. A folyó tovább emelkedik, 
a védekezés folyamatos. 

Május 19. A víz lassan elkezd apadni.
Május 20-31-ig. Szivattyúzás.
Május 31. Készültségi állapot meg-

szüntetése, homokzsákok összegyűjté-
sének megkezdése.

Június 2. A folyamatos esőzés miatt a
Sajó újra árad, ezért a Polgári Védelmi
Parancsnok (polgármester) elrendelte 
az ügyeletet. A még el nem bontott
homokzsák töltések megerősítése. Bel -
víz szivattyúzása, éjszakai ügyelet meg-
szervezése.

Június 3. A folyó tovább emelkedik.
Folyamatos ellenőrzés.

Június 4. Az éjszaka folyamán a víz-
szint jelentősen emelkedik, meghaladja
a kéthéttel ezelőtti szintet. Fáklyák, lám-

pák kiszállítása a helyszínre. 
Június 5. A folyó folyamatosan árad.

Felkészülés a kitelepítésre a Városi
Sportcsarnok előkészítésével. 

Június 6. A folyó áradása stagnál. 
A meglevő homokzsáktöltések megerő-
sítése, új töltések építése folyamatos. 

Június 7. A Sajó folyó apadása folya-
matos, azonban a Hernád folyó áradása
elérte és elárasztotta a külterületi hor-
gásztelepet. A délután folyamán ideigle-
nes elzáró gát épült. Ivóvíz szolgáltatás
nem volt a nap folyamán, így lajtos
kocsi járta a települést. 

Június 8. A Sajó jelentősen apad. A
külterületi horgásztónál is folyamatos a
szivattyúzás. Az ivóvíz ellátás akadozik,
ezért továbbra is lajtos kocsi, tartályos
ivóvíz és tasakos ivóvíz áll a lakosság
rendelkezésére. 

Június 9. Mindkét folyó apad. A
károk felmérése. Védekezési munkák
folytatása, ellenőrzés. Ideiglenesen
Felső zsol cá ról átkerült az orvosi ügyelet
és a rendőrőrs. A lakosság szórólappal és
hangos beszélővel történő tájékoztatása.

Június 10. Folyamatos apadás, belvíz
szivattyúzása. A település belterületén
továbbra is rendőri irányítással történik
a városon áthaladó forgalom. 

Június 11. Az apadás folyamatos, de 
a belvíz miatt továbbra is szükséges a
szivattyúzás. A kitelepített lakóépületek

fertőtlenítése, hogy a visszaköltözésre
sor kerülhessen. Fertőtlenítő szerek szét-
osztása. Továbbra is ellenőrzés és figye-
lő szolgálat. 

Június 12. Apadás. A Polgármesteri
Hivatalban kárbejelentések fogadása.
Az éjszakai órákban rendőri őrjárat
vigyáz a közbiztonságra. 

Június 13. Folyamatos apadás,
továbbra is belvízveszély.

Június 14. Apadás, belvízveszély,
fertőtlenítés.

Június 15. A fenti munkálatok mellett
légi szúnyogírtás. 

Június 16. Apadás, szivattyúzás, fer-
tőtlenítés, figyelőszolgálat.

Június 17. Folyamatos apadás, előbbi
munkálatok folytatása. 

Június 18. A folyók visszatértek med-
rükbe. A katasztrófahelyzet megszünt.
Az ivóvíz alkalmas emberi fogyasztásra
forralás nélkül is. A munkálatokban –
naponta váltakozó számmal önkéntesek,
közmunkások, hivatali dolgozók, rend-
őrök vettek részt. Összesen több ezren.
Ellátásukról a lakosság, intézmények és
más települések felajánlásaiból került sor.
Közel 100 ezer homokzsák védte a tele-
pülést. Hosszú lenne felsorolni a techni-
kai eszközöket: teherautók, személyau-
tók, mik robusz, szivattyúk, lámpák stb.

(Részletek a település árvízi 
esenénynaplójából - szerk.)

Árvízi eseménynapló 
2010. május 15-től június 18-ig

KEDVES ALSÓZSOLCAI BARÁTAIM!
Szeretném köszönetemet kifejezni  Alsózsolca lakosságá-
nak, hogy az  árvíz idején az első hívó szóra mindenki
önzetlenül jelentkezett és azonosult a ránk nehezedő fel-
adattal. Elfogadta a helyi védelmi bizottság döntéseit kis
gyerektől az idősekig. Bízom abban, hogy ez az összefo-
gás nem eseti, hanem egy jól összekovácsolódott közös-
ség erénye. A nehéz napokon az eddig egymás mellett
elmenő emberek jó szóval bíztatták egymást, felülemel-
kedve a hétköznapok nézetkülönbségein.

A víz már elvonult, de szívünkben itt hagyta a zsolcai
emberek tartását, kitartását, tisztességét, szeretetét lakó-
helyünk iránt. Ami a jövőben is átsegít a mindennapok
gondjain. 

Ezen gondolatokkal köszönöm meg Önöknek, alsó -
zsolcai lakosoknak az árvízi védekezés során tanúsított
ma gatartásukat!

Zsiros Sándorné polgármester
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KÉT HÉTTEL EZELŐTT AZT HITTÜK,
FELLÉLEGEZHETÜNK. SZÖR NYŰ
VOLT, DE MEGÚSZTUK. SI RALMAS
VOLT A KÖRNYÉK, DE AZON GON-
DOLKODTUNK, HOGY SZÚNYOGOT
KELL IRTANI, A ZSÁKOKAT PAKOL-
NI, FERTŐTLENÍTENI.

Ugyanakkor a meteorológiai jelentés
további esőt jelzett, s további áradást a
folyókon. Hittük, nem hittük, bekövetke-
zett. Minden idők legtöbb csapadéka
lehullott és a folyók soha nem látott
szintjükig megteltek. És álárasztottak
mindent, „mert a víz az úr”.

Ömlik, ahol teret talál. És ömlött is.
Elöntötte a környező útjainkat, Felső -
zsolcát, s még sorolhatnánk. Mi védtük
magunkat. Az emberek kinn voltak a
gáton, a szomszédjuknál. De olyanok is
ott voltak a bajba jutottaknál, akik egé-
szen távol laknak a víztől, s lapátoltak.

S nálunk volt is mit! Mindig volt
homok, zsák. Sőt az embereknek ivóvíz,
étel. Hál’ isten nálunk nem következett
be katasztrófa. Alsózsolcán a katasztró-
favédelem nem ötösre, hanem 6-ra vizs-
gázott. Aki ezzel nem ért egyet, az nem
volt kinn a gáton, s nem látta, hogy
milyen szervezetten folyt a munka. Mert

a polgármester, és a jegyző és a munka-
társaik mindenütt ott voltak, ahol kellett,
még éjszaka is. S küldték a segítséget
perceken belül oda , ahová kellet. A lako-
sok meg fogadták a homokot és zsákol-
tak Tudjátok kedves zsolcaiak - elnézést
azoktól, akikkel nem tegeződöm- a baj-
ban nem tudtam, hogy sírjak-e , vagy
örüljek/ csak zárójelben jegyzem meg,
hogy én a családommal a József Attila
utcában lakom, s körbe voltunk vízzel/.

De boldog vagyok, hogy itt élek. Mert
bár soha életemben még ennyire nem
éreztem, hogy ennyire nagy a baj, de azt
is éreztem, hogy van segítség. Most apad
a Sajó, reméljük a Hernád sem zavarja
meg az apadást, s akinek helyben vagy
máshol van érdekeltsége, az most azon
gondolkodhat, hogy segítsen. Aki meg
eljár dolgozni, az örül, ha eljut a munka-
helyére .De mire ezeket a sorokat olvas-
sák már túl leszünk rajta, és együtt let-
tünk túl rajta!És ezt ne felejtsük el akkor
sem, ha már csak emlékként jut eszünk-
be! Ezt együtt csináltuk végig!  

ÁRVÍZ UTÁN
Nagyon sokan dolgoztak a gátakon
Alsózsolcán: gyerekek, felnőttek, idő-
sek. Volt aki zsákolt, pakolt,szállított.

Mások hűsítővel, szedviccsel segítették a
munkásokat. Aztán volt, aki az ideren-
delt rendőrök ellátásában serénykedett.
Hosszú lenne felsorolni mindenkinek a
nevét, aki nem sajnálta az energiáját,
tette a dolgát .És mindannyian elszen-
vedtük, hogy nincs vizünk, hogy körül-
ményes a közlekedés, hogy az élet több
napon keresztül nagyon kényelmetlen.
De a többség, ezt bölcs türelemmel
kezelte. Mert óriási veszélyben voltunk,
s ehhez képest az, hogy vissza kellett
térni nagyanyáink módszereihez, s mele-
gíteni kellett a meghordott vizet a fürdés-
hez, az nevetségesen kis probléma,
ahhoz képest, ami lehetett volna, ami –
hogy ne menjünk messzire- Felsőzsolcán
van. Remélem többen vagyunk, akik így
gondolkodunk az elmúlt történéseiről.
Nekünk nincs jogunk morogni, zúgolód-
ni. Mert , ami a településünket érte-egy
két kritikus helytől eltekintve-,az semmi
ahhoz képest, ami lehetett volna. Lassan
lement a víz még a pincékből is, jöhet a
takarítás, fertőtlenítés. Ez is sok munka.
De olyan jó érzés tudni, hogy együtt dol-
goztunk. S most mosolyogva intünk egy-
másnak üdvözlésként.

Vig Györgyné
szerkesztő

Napjainkban egyre több hírt hallunk arról, hogy az ország
számos települése, civil szervezete, vállalkozása támogat-
ja az árvíz során kárt szenvedett településeket. A nyár
folyamán több száz gyermek jut el táborokba feledtetni az
árvíz okozta lelki sérüléseket. A gondtalan szórakozás mel-
lett a fiatalok megismerhetik az ország egy-egy szép táját,
nevezetességeit. 

Alsózsolcán egy újszerű kezdeményezést indított el 
a város polgármestere, jegyzője, a Közösségi Ház vezető-
je és helyi pedagógusok. 

Az ötletünk az volt, hogy miután Alsózsolca települést 
a helyiek összefogása mellett több száz rendőr munkája
mentette meg a komolyabb árvízi károktól, ezt az önzet-
len segítséget nem elég szóban vagy egy köszönő levél-
ben megköszönni, másképpen is viszonozni kellene. Ezért
úgy határoztunk, hogy egy hetes táborozásra meghívjuk
Alsózsolcára azoknak a rendőröknek a gyermekeit, akik

részt vettek a védekezésben. A több száz segítő közül 
a választás a Csongrád megyei rendőrökre esett, így az 
ő gyermekeiket látjuk vendégül augusztus elején. 

A település ily módon is kifejezésre szeretné juttatni
köszönetét az árvízi védekezésben részt vevő több ezer
rendőr, katona felé, akik ismeretlenül, lelkiismeretesen,
fáradságot nem kímélve tették a dolgukat. 

Az Alsózsolcára érkező 40 fős csoport a helyi látnivalók,
programok mellett Miskolc és környéke nevezetességeit 
is megismerheti. Többek között lesz fürdőzés a miskolc-
tapolcai barlangfürdőben és túrázás az Aggteleki cseppkő-
barlangban. 

A kezdeményezéshez már eddig is számos helyi vállal-
kozás és magánszemély csatlakozott, de a szervezők ter-
mészetesen továbbra is várják és szívesen fogadják a fel-
ajánlásokat. 

Zsiros Sándorné polgármester

Árvízi támogatás – kicsit másképpen 

„ZÚGVA, BŐGVE TÖRTE ÁT A GÁTAT, EL AKARTA NYELNI A VILÁGOT”
/Petőfi Sándor/

Árvíz 2010. június 4. és 7. között
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Az évszázad árvízéről

BÜSZKÉN OLVASTAM AZ ÉSZAK-
MAGYARORSZÁG MAI SZÁMÁBAN
ALSÓZSOLCA VÁROS VEZETŐINEK
KEZDEMÉNYEZÉSÉT, MELY ARRÓL
SZÓL, HOGY NEM AZ ÁRVÍZKÁRO-
SULT TELEPÜLÉSEK GYERMEKEIT
NYARALTATJÁK, HANEM – MEGKÖ-
SZÖNVÉN A TELEPÜLÉSÜK ÁRVÍZ
ELLENI VÉDEKEZÉSÉBEN RÉSZT
VEVŐK MUNKÁJÁT – ŐK LÁTJÁK
VENDÉGÜL A SEGÍTŐK GYERMEKEIT. 

A település vezetőinek hozzáállását
ismervén ez a kezdeményezés nem
rendkívüli. Ennek kapcsán meg szeret-
ném osztani Önökkel az alsózsolcai
árvízi védekezés rövid történetét.
Kérem, tegyék lehetővé, hogy ez megje-
lenjen az újságban, mivel közel két
hónapja szinte nap mint nap olvashatunk
valamit a térségünkben az elmúlt idő-
szakban pusztító árvízről. Sajnos a hírek
döntő többsége a pusztításról, a nem
megfelelő védekezésről, a kárfelmérés
akadozásáról vagy éppen a segélyado-
mányok körül zajló vitákról, az elosztás
hibáiról szól.

Azt már megszokhattuk, hogy a mé -
diában inkább a negatív hírből lehet

szenzáció, a pozitív eseményeknek sok-
szor még hírértéke sincsen.

De azért azokról is kellene néha szót
ejteni, akik általában csak csendesen
teszik a dolgukat, kevés „port verve”
maguk körül. Így volt ez Alsózsolcán is
az elmúlt hetek, hónapok árvízi esemé-
nyei során is. Itt is ugyanaz a Sajó
folyik, amelynek áradása Felsőzsolcán,
Sajóládon, Sajópetriben vagy éppen
Óno don vonult végig. Ez az árvíz Alsó -
zsolcát sem hagyta ki, itt is keletkeztek
árvízi károk – bár szerencsére közel sem
azonos mértékűek, mint az említett te -
lepüléseken – de mégsem volt hangos
tőlük a média.

Ennek azért a szerencse csak az egyik
összetevője. Másik ok egyszerűen az,
hogy Alsózsolca település két vezetője 
– Zsiros Sándorné polgármester asszony
és Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
asszony – tudták és tették a dolgukat.
Igen, tudták – még akkor is, ha Sólyom
László néhány órás árvízi látogatása
alapján úgy ítélte meg, hogy a polgár-
mesterek többsége nincs tisztában azzal,
hogy ilyen helyzetekben hogyan kell
cselekednie. Alsózsolcán ezt is tudták.

Alsózsolcán a település két első szá -
mú embere tevékenyen kivette részét 
a települési védekezési feladataiból,
min dig, mindenütt ott voltak, gumicsiz-
mában, a végére kissé fáradtan, kialvat-
lanul, de fáradhatatlanul tették a dolgu-
kat. A Helyi Védelmi Bizottság időben
összeült, de nem töltötte az időt felesle-
ges „ülésezgetésekkel”, inkább az ope-
ratív irányításra, feladatellátásra kon-
centráltak.  Mindenki tudta a feladatát,
nem volt kapkodás. Mindig időben és

megfelelő mennyiségben volt üres zsák
és homok. A gépkocsik irányítása rend-
ben zajlott és a homokot is csak a tele -
pülésen működő közeli kavicsbányákból
kellett szállítani. Igaz, néha volt fenn-
akadás, mert „elfogyott” a homok. Sze -
rencsére ez a helyzet azért állt elő, mert
nagyon sok önkéntes segítő volt, akik
olyan gyorsan pakolták meg a zsákokat,
hogy sokszor hamarabb elfogyott a ho -
mok, mintsem a jármű vissza tudott
volna érni az újabb fordulóval. Néha
annyian összegyűltek segíteni, hogy
nem is fértek a zsákok közelébe. Alsó -
zsolca vezetői rendkívül hálásak nem-
csak Alsózsolca lakosságának az össze-
fogásáért, hanem azoknak a rendőrök-
nek, tűzoltóknak, határőröknek, kato -
nák nak is, akik munkájukkal hozzájá -
rultak ahhoz, hogy a város megmenekült
a nagyobb károktól és nem jutott a kör-
nyékbeli települések sorsára. 

Persze az itt élőket is folyamatosan
sokkolták a környező települések hírei.
Félelmetes volt az a gépjármű forgalom,
amely Alsózsolcára terelődött, miután
Miskolc keleti része és Felsőzsolca el
volt zárva a víz által. Mi itt lakók ezt
úgy éltük meg, mintha egy katasztrófa-
film részesei lennénk, itt azonban nem
dublőrök játszották helyettünk a veszé-
lyes jeleneteket.

Az utolsó nap délutánján Alsó zsolcán
az emberek már a gátakon ülve, pihen ve
várták a folyó tetőzését. Minden meg
volt szervezve az esetleges váratlan
helyzetek elhárítására. Természetesen
érezni lehetett a feszültséget a várakozás
során. Aztán elkövetkezett a pillanat,
amikor a folyó elcsendesedett és meg-
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HŐSÖK NAPI VETÉLKEDŐT RENDEZTÜNK 

Felfedezni a világot, eljutni az Északi Sarkra, s közben
segíteni a rászorultakon. Ezek nemes gondolatok.
Hogy jön a képbe Alsózsolca? Az árvíz idején, s utána
az ország több helyéről is érkeztek felajánlások, köztük
Majosházáé is. Akik ruhaneműt, bútorokat hoztak. Erre
került sor július 3-án, amikor a  NORDKAPP versenyzői
elindultak a Savoya Parkból, s első állomásként megáll-
tak településünkön .Átadták ajándékaikat, s mentek
tovább, hogy jó pár nap múlva elérjék a „világ északi
végét”. Közben családtagjaikkal- egyéni erőből- világot
lássanak. Hogy mi közünk nekünk ehhez? Majosháza
település tett egy komoly felajánlást! Felsőzsolcán egy
családnak újjá építi a házát. Az első kapavágástól az

utolsóig. De, hogy a segítség biztos, hogy jó helyre
kerüljön, ehhez kell a mi hely-és emberismeretünk.
Mivel Alsózsolca és Majosháza között már régi munka-
kapcsolat van, ezért kérték az Önkormányzat segítsé-
gét jótékonysági akciójukhoz. S segítségünkért gyere-
keinket szívesen látják náluk egy pár napra, köztük a
falunapjukon. Figyelemfelkeltő, és rendkívül értékes
gesztusok ezek. Abban pedig csak bízni tudok, hogy
az árvízi helyzet után is élni fog ez a kapcsolat a két
település között. A további fejleményekről tájékoztatom
Önöket.

Vig Györgyné 
szerkesztő

NORDKAPP ALSÓZSOLCÁN
MAJOSHÁZA SEGÍT AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

kezdődött az apadás. A közelben lakók
fellélegezhettek. A károk így is jelentő-
sek, hiszen az árvíz néhány lakás pince
és szuterén részét elöntötte és a felszín
alatti víz pedig a folyó megnövekedett
vízállása következtében több mint 100
lakás pincéjében tört fel.

Aztán másnap, amikor már úgy gon-
doltuk, hogy „megúsztuk”, újabb ve -
szély fenyegette Alsózsolcát. A Hernád
és a Bársonyos áradása elöntötte az
ongai Csavargyári ipari területet és a víz
betört a Csavargyári üdülőtelep egyik
tavába. Ezen a területen közel 100 üdü-
lőingatlan található. Kezdhettük elölről

a védekezést. Ekkor már igazi kánikula
tombolt, amely még nagyobb kitartást és
erőfeszítést követelt meg a védekezés-
ben részt vevőktől. 

Arról már csak érintőlegesen ejtek
szót, hogy míg a Sajó mellett árvízi vé -
dekezés folyt, a település néhány pont-
ján az esőzések miatt belvízi károk elhá-
rítására, szivattyúzásra is sor került,
mert néhány kertet, udvart, pincét elön-
tött a felgyülemlett csapadék.

Így mi is kellőképpen részesültünk a
nemkívánatos természeti csapásokból.

Rendkívül megnyugtató volt szá-
munkra, hogy a Megyei Katasztró fa vé -

delmi Szervezet és a Vízügyes szakem-
berek nap mint nap jelen voltak az irá-
nyításban, segítségükkel sikeresen meg-
védtük városunkat.

Ezen pár sorral köszönöm meg a tele-
pülés vezetőinek és minden állampolgá-
ri kötelezettségének eleget tevő zsolcai
lakótársunknak valamint az ország más
részéről ide érkező önkéntes vagy mun-
káját végző embertársainknak önzetlen
segítségét. Ez az árvíz a mi településünk
történelmébe is beírta magát, melyre
még sok-sok évig emlékezni fogunk
Alsózsolcán.

Egy alsózsolcai lakos
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ELÉG SOKAT GONDOLKODTAM
AZON, MINEK NEVEZZEM EZT AZ
ÍRÁST. LEGYEN MONDJUK EGY 
SZIGORÚ MUNKANAPLÓ-FÉLE TÉ -
NYEKKEL ÉS SZÁMOKKAL, VAGY
ESETLEG EGYÉNI BESZÁMOLÓ A
SAJÁT NÉZŐPONTOMBÓL? TALÁN
KICSIT FANYAR, HUMOROS ÍRÁS 
A MUNKATÁRSAIM BEMONDÁ -
SAIVAL „FŰSZEREZVE”? VÉGÜL
ÚGY DÖNTÖTTEM MEGPRÓBÁ-
LOM „ÖSSZEGYÚRNI” ÍRÁSOM
MINDHÁROM MEGHATÁROZÁS-
BÓL A SAJÁT TAPASZTALATAIM-
MAL, MEGLÁTÁSAIMMAL ÉS VÉ -
LEMÉNYEMMEL. 

Előrebocsátom, saját ötletem az írás és
soha nem írtam még egyetlen újságba
sem. Ezért a biztonság kedvéért meg -
kérdeztem Alsózsolca Város Jegyzőjét,
írhatok-e? Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Jegyző Asszony igenlő válasza után 
– melyet ezúton is köszönök – bátran
belevágok az írásba, melyet remélem
végigolvasnak az újságot kézbe vevők. 

Sohasem terveztem, hogy közmunkás
leszek. Kicsit tartottam is tőle annak
ellenére, hogy van már némi élet- és
munkatapasztalatom. Azonban, ha új
munkahelyre kerül az ember, általában
van némi fenntartása. Az enyém már a
munkába állásom előtt elszállt, amikor
is kedvesen, előzékenyen és pontosan
segítettek a Polgármesteri Hivatalban és
a Gondnokság dolgozói a „papírmunká-
ban”. Fokozódott jó közérzetem, amikor
április 19-én jelentkeztem munkahelye-
men – Alsózsolca Városgondnokság,
Műhely – és ott is barátságosan fogadott
közvetlen főnököm Sütő Gusztáv, aki
beavatott a tennivalókba. Ezután részt
vettem a Munkavédelmi oktatáson, s kí -
váncsian vártam milyen munkát kapok,
hiszen képzettségem alapján eddig más
területen dolgoztam. Sohasem kedvel-
tem a semmittevést, annak örültem, ha
az elvégzett munkának volt „látszatja”.
Gondoltam, közmunkás lévén leginkább
közterületen történik majd munkavégzé-
sünk. Ez így is van, s ezért írok többes
számban, mert időközben csoportvezető

lettem és egy 4-5 fős, néha változó lét-
számú, tenni és dolgozni akaró munká-
sokból álló csapatot irányíthatok. 

Minden reggel 6 óra 45 perckor bent
vagy főnökömnél, akivel megbeszéljük
az elmúlt nap végzett és az aznapi leen-
dő munkát: milyen helyszínen mi lesz 
a feladatunk, milyen szerszámokkal,
anyagokkal. Ezután kint az udvaron
név sorolvasás, majd csapatommal is
megbeszélem a teendőket. A szükséges
szerszámokat, anyagokat felrakjuk a 
kisteherautóra, amely kiszállítja a mun-
kavégzés helyére azokat. Kis csoportom
tagjai már régebben „eszik a közmunká-
sok kenyerét” mint én, de csoportvezető
lévén minden reggel a munkavégzés
helyén eligazítom őket és megbeszéljük
a feladatokat. Szerencsére értelmes em -
berek, mindent meg tudok velük beszél-
ni és minden munkát elvégeznek: legyen
szó fűnyírásról vagy árvízvédelemről. 

Munkába állásom első hetében öröm-
mel mentem gyermekkorom óvodájá ba,
hiszen eddig csak kívülről láttam, hogy
milyen szépen felújították a Fekete
István Óvodát. Mondhatom büszke lehet
rá minden alsózsolcai, belülről is gyö-
nyörű lett. Az udvarán még van mit
tenni, s örülök, hogy ehhez mi is hozzá-
járulhatunk némi földmunkával. Re mé -
lem az esős időszak után visszamehe-
tünk befejezni az elkezdett tereprende-
zést. Időközben ugyanis városunkon
átfolyó Sajó (sajnos) több helyen jócs-
kán kiöntött medréből olyan területek-
re, amelyek már igen közel esnek lakó-
házakhoz, így napokig az árvíz elleni
védekezés lett a legfontosabb munkánk.
Én a Gondozási Központtal szembeni
Sajó-parton dolgoztam, feladatunk a szél -
ső ház megvédése volt a víztől – homok-
zsákokkal és később szivattyúzással.
Már az első naptól kezdve vál tozó (15-
20 fős) létszámmal reggeltől késő dél-
utánig, akár estig is töltötték a közmun-
kások a zsákokat homokkal és építették
a töltést. Nem szenvedtünk hi ányt sem-
miben, a Gondnokság öreg IFÁ-ja folya-
matosan hozta a homokot és zsák is volt
bőven. A házigazda felesége finom
kávéval és meleg teával, településünk

Polgármester Asszonya és Jegyző
Asszonya pedig ásványvízzel látott el
bennünket. Első éjjel vállaltam az árvízi
ügyeletet. Figyelemmel kísértem a víz
szintjét, s jeleznem kellett, ha árad. Még
éjszaka is dolgoztunk fáklyák fénye
mellett. Másnap azért „ragadt” a sze-
mem az álmosságtól, de mentünk és
mondhatom meglepődtem: sok alsózsol-
cai jött segíteni, olyanok, akik nem vol-
tak veszélyben és mégis felajánlották
segítségüket. Ezúton is köszönöm, jól
jött a friss erő és persze a közmunkások
is kitettek magukért: bokáig, térdig érő
sárban és vízben tocsogtunk, de önzetle-
nül segített mindenki: dicséret jár érte. 

Amint elmúlt az árvízveszély, ismét
elkezdhettük építeni-szépíteni Alsó zsol -
cát. Bevallom őszintén, van mit tenni, 
de ez a jó. Csapatommal maradtunk a
Gondozási Központtal szemben, ahol 
a virágágyások köré ástunk és betonoz-
tunk be szegélylapokat. Kérek minden-
kit, vigyázzon rájuk csak úgy, mint a ki -
ültetett virágokra! Miután a két hosszú
virágágyás körül készen lettünk, a Köz -
pont előtti régi kerítés helyére építet-
tünk hasonló szegélyt, Jegyző Asszony
mindennapos figyelme mellett, ezúton
köszönjük a tőle kapott dicséretet, jól
esett. Remélem másnak is tetszeni fog.
Persze közben a benti udvaron is akadt
némi betonozás, szalonnasütőhely kiala-
kítása az időseknek és némi járdajavítás.
Ekkor már úgy gondoltam, elég volt az
árvízből, de sajnos nem így történt.
Mindannyian tudjuk hogyan alakult, 
de amennyiben nem éljük át, el nem hit-
tük volna, hogy ekkora árvíz követke-
zik. Egyre csak jött a víz, emelkedett és
emel kedett hosszú napokon és éjjeleken
át, s mi megfeszített munkával próbál-
tuk megállítani, vagy legalább elterelni.
Egybefolytak számunkra a nappalok és
éjszakák, csupán pár órát pihentünk
néha, de akkor sem voltunk nyugodtak.
Városunkban több ingatlant is veszé-
lyeztetett a víz: A Vasútállomás környé-
kén, a Vay-telepen, a Gondozási Köz -
ponttal szemben és a roma-telepen. 
A köz munkások mindegyik helyszínen
részt vettek a védekezésben. Nagyon 

(A) KÖZMUNKA
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jól szervezetten haladt a munka, most 
is megkaptuk a szükséges anyagokat 
és eszközöket mindig időben. Nagyon
meg könnyebbültem, amikor az egyik
reggelre tetőzött a Sajó, s végre fújhat-
tunk egyet mindannyian. Ezután még
városunk alacsonyabban fekvő területe-
in (pl. a Diósban) pár napig a belvíz
okozott némi gondot, de szivattyúzással
megoldottuk a helyzetet. 

Munkánkat ismét az óvodában folytat -
tuk. Kerítést építettünk és az udvar egy
részére térburkoló követ raktunk le. Egy
hónap múlva pedig megkezdődhetett 
az árvízi homokzsákok felszedése. Több
ezerről van szó, ráadásul nehezek, bü -
dösek, nedvesek. Ismét minden zsákot

kézbe kellett venni és kiönteni a homo-
kot belőlük. Ebben a munkában a romák
jártak az élen, példásan elvégezték a fel-
adatot. Ahol kellett szépen felseperték
az utcát, elgereblyézték a területet. 

Amikor ezeket a sorokat írom, már
július vége van. Több mint három hó -
napja vagyok közmunkás és megálla -
pítom: kellemesen csalódtam. Sokkal
rosszabbra számítottam, cél és felelős-
ség nélküli, „csak az idő menjen” mun-
kákra. Persze tudjuk az örök igazságot,
ha az ember hasznos dolgot nem csinál,
az idő sem telik. Ezzel szemben kaptam:
jó főnököt (akivel mindent meg lehet
beszélni), jó csapatot (kollektívát), jó
társaságot, s ami a legfontosabb: értel-

mes munkát, mely hozzájárul, hogy szü-
lővárosom folyamatosan épüljön-szé-
püljön. Fontos számomra, hogy tényleg
érdemi munkát kapjak és azt a legjobb
tudásom szerint elvégezzem, hiszem itt
élek és magunknak csináljuk. Ehhez
megkaptunk mindent, ami szükséges.
Írásom a teljesség igénye nélkül készült,
de remélem nem lett unalmas.

Elkészültéhez és megjelentetéséhez
köszönöm Alsózsolca város jegyző
asszonyának, Urbánné Lengyel Zsu -
zsan nának a támogatását, s ha igény és
hely van rá, szívesen folytatom legköze-
lebb is élménybeszámolómat. 

Egy közmunkás 

LAKÁSOTTHONOK
OLIMPIÁJA

GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT
EMLÉKHELYAVATÁSA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyer mekvédelmi Központ a 2009.-ben
lezajlott megyei gyermekvédelmi
szakellátási in téz mények integráció-
ja óta először ren dezi meg 31 lakás-
otthonában és 4 gyer mek ottho ná -
ban elhelyezett közel 500 gyer mek
részvételével a Lakásotthonok Olim -
piáját 2010. augusztus 25.-én. Az
egészséges életmódra nevelés mel-
lett a gyerekek kü lönböző sportver -
senyeken mérhetik össze erejüket,
ügyességüket. A sportrendezvények -
kel párhuzamosan kerül sor az Alsó -
zsolcán kialakított Gyer mek vé  del mi
Em lék hely ünnepélyes megnyitó jára
is délelőtt 11. órakor. A Gyer mek -
védelmi Köz pont célja az át adásra
kerülő emlékszobákkal, hogy bemu-
tassa a megyei gyermekvédelem vál-
tozatos és színes történetét és em -
léket állítson azok előtt, akik ál do -
zatos mun kájukkal segítették a gyer-
mekekről való gon doskodás fejlő dé -
sét.                              

Lukácsné Juhász Mária 
igazgató asszony
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Részben ezzel, részben a forráshi-
ánnyal (elavult gépek, berendezések
használata), részben pedig a munka-
vállalói felelőtlenséggel magyaráz-
ható, hogy az elmúlt években Ma -
gyarországon százezres nagyságren-
dű a munkahelyi balesetek száma.

A munkavédelmi oktatás klasszi kus
munkaadói feladat, amelynek lé nye -
ge, hogy csak a szabályokat, a helyi
rendet, a munkaeszközöket, a keze-
léseket, a védekezést, a rendkívüli
hely zetre vonatkozó teendőket is me -
rő munkavállaló képes balesetmen-
tesen dolgozni.

A munkáltatónak tehát munkavé -
del mi oktatás keretében kell gon dos -
kod nia arról, hogy a munkavállaló
munkába álláskor, munkahely vagy
munkakör megváltozásakor, a mun -
kavég zés körülményeinek megválto-
zásakor, új munkaeszköz üzembe
helyezésekor, új technológia beveze-
tésekor, elsajátítsa az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés elméleti és gyakorlati
ismereteit.

Alapvető munkáltatói kötelezett-
ség a biztonságos technológia, védő-
és munkaeszközök, munkaanyagok
és munkaszervezés biztosítása is.

A munkáltató felelőssége a tör-
vény alapján abban nyilvánul meg,
hogy a munkáltató köteles a mun -
kavédelmi szabályokat megtartani 
és megtartatni.

Nyilvánvaló, hogy a munkavédelmi
követelmények teljesítéséhez a mun-
káltató önmagában nem elegendő, 
a megfelelés másik szükséges fel -
tétele a munkavédelmi követelmé-
nyekhez illeszkedő, előírásszerű vég -
rehajtás, ami viszont a munkaválla-
lók kötelezettsége.

A törvény szerint a munkáltatók-
nak és a munkavállalóknak együtt
kell működniük a munkavédelmi
szabályokban meghatározott jogok
gyakorlása és kötelezettségek telje-
sítése során.

MUNKAADÓK RÉME AZ
ÜZEMI BALESET.
A munkáltatónak sem lehet érdeke
egy munkahelyi baleset, amelynek
következménye termeléskiesés, táp-
pénzfizetés, presztízsveszteség, to -
váb bá egyéb vagyoni és nem vagyo-
ni hátrányok. 

A cégvezetők a kellő gondosság-
gal, a szükséges biztonsági intézke-
dések meghozatalával, mindenki
érdekében megelőzhető a baj.

Az alapelvek szerint a munkáltató
felelős az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért,
továbbá a munkáltató a munkavál-
lalónak munkaviszonyával össze-
függésben okozott kárért vétkessé-
gére tekintet nélkül, teljes mérték-
ben felel.

A felelősség alól ugyanakkor
mentesülhet, ha bizonyítja, a kárt
működési körén kívül eső (és) elhá-
ríthatatlan ok, vagy kizárólag a
károsult munkavállaló elháríthatat-
lan ma ga  tartása okozta.

A munkáltatói kártérítési felelősség
leggyakoribb esetei a munkavállaló-
kat ért üzemi balesetből, foglalkozá-
si megbetegedésből eredő károso-
dáshoz kapcsolódnak.

Üzemi baleset az a baleset, amely 
a biztosított munkavállaló a foglal-
kozása körében végzett munka köz-
ben vagy azzal összefüggésben, ille-
tőleg munkába vagy onnan lakásá-
ra (szállására) menet közben éri.

Üzemi baleset az is, amely a bizto -
sítottat közcélú munkavégzése vagy
egyes társadalombiztosítási ellátá-
sok igénybevétele során éri.

Foglalkozási betegség az a beteg-
ség, amely a biztosított munkavál -
laló foglalkozásának a különös ve -
szélye folytán keletkezett.

A munkáltatói kártérítési felelősség-
ről akkor lehet szó, ha a munkavál -
lalót a munkaviszonyával összefüg -
gés ben kár éri.

Általában minden olyan hátrányt
kár nak nevezünk, amely valamely
ese  mény folytán valakit személyé-
ben, illetve a vagyonában ér. Ez a

P  A  R  A  G  R  A  F  U  S

MUNKAHELYI BALESETEK
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hazai cé gek, főként a kisebbek nem fordítanak elég fi -
gyelmet a munkával kapcsolatos szabályoknak való megfelelésre, sőt so kan nincsenek is tisztában
azzal, hogy pontosan milyen követelményeknek kellene megfelelniük, és milyen szabályozók köve-
telményei alapján.
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hát rány lehet vagyoni és nem va -
gyoni hátrány, így az üzemi baleset-
ből eredő kárnak is két fajtája van:
va gyoni és nem vagyoni kár.

A KÁR ELEMEI

VAGYONI KÁR

A dologi kár

A munkavállaló részére meg kell
téríteni azt a kárt, amely a munka-
viszonnyal összefüggésben a dolga-
iban következett be (pl. megsérült
gépjármű, elszakadt ruha, összetört
karóra, szemüveg, stb.)

A kár összegét a kártérítés megál-
lapításkori fogyasztói ára alapján
kell meghatározni.

A költségek

A munkáltató csak az indokolt költ-
ségeket köteles megtéríteni, ame-
lyek megállapítására számlák, tanúk,
szakvélemények, hatóságok nyilat-
kozatai és fellelhető okiratok (kór-
házi zárójelentések, orvosi papírok)
szolgálhatnak.

Ilyenek pl.: a kórházi látogatás
költsége, az élelemfeljavítás költsé-
ge, az otthoni ápolás, gondozás költ-
sége, a háztartási kisegítő költsége,
mo sási, ágyneműpótlási, ruházati
többletköltség, közüzemi díjak több-
letköltsége, gyógyszerek, gyógyá-
szati segédeszközök beszerzésének,
a gyógykezelések költsége (a társa-
dalombiztosítás keretében bizonyos
típusú és mennyiségű segédeszközt,
gyógyszert ingyenesen vagy kedvez-
ményesen kap a beteg), egyéb szol-
gáltatásokért kifizetett díjazás (ház
körüli munkákra, állatok ellátására, 
a kert, szőlő megművelésére foga-
dott napszámosok, alkalmi munká-
sok foglalkoztatása), stb.

A jövedelem

A munkaviszonnyal összefüggő ká -
rosodás abban is megmutatkozhat,
hogy a munkavállaló tartósan vagy
átmenetileg elesik a korábbi jöve -
delmétől, ami bármilyen forrásból
származó (rendszeres) bevétel. Ez 
a jövedelem lehet:
a) a munkaviszonyból származó

jövedelem,
b) egyéb, a munkaviszonyon kívü-

li rendszeres tevékenységből
származó jövedelem.

a) A munkaviszony körében az el -
maradt jövedelem megállapításánál
– mind a pénzben, mind a természet-
ben megállapított – elmaradt mun -
kabért, és azon rendszeres szolgálta-
tások pénzbeli értékét kell figyelem-
be venni, amelyekre a munkaválla ló
a munkaviszony alapján a munkabé-
ren felül jogosult, feltéve, ha azokat
a károkozás bekövetkezését meg -
előzően rendszeresen igénybe vette.

b) A munkaviszonyon kívül elma-
radt jövedelemként a sérelem foly-
tán elmaradt egyéb rendszeres kere-
setet kell megtéríteni.
(pl.: a megbízási, a vállalkozási jog-
viszonyból, az egyéb rendszeres mun -
kából, a háztáji gazdálkodásból, az
u.n. alkalmi munkából származó, a
ba leset folytán elmaradt jövedelem.)

NEM VAGYONI KÁR

Meg kell téríteni a munkavállaló-
nak azt a kárát is, amely nem va -
gyoni kár.

A nem vagyoni kár a károsult 
személyiségi jogainak sérelmében
meg mutatkozó hátrány pénzbeli
ellentételezése.

A kárpótlás célja, hogy enyhítse
azokat a sérelmeket, amelyek a káro-

sult érdekkörében nem vagyoni hát-
rányként jelentkeznek.

Az ítélkezési gyakorlat szerint a nem
vagyoni kárpótlás összegét vala-
mennyi, e szempontból jelentős té -
nyező gondos mérlegelésével kell
meghatározni.

Különösen figyelembe kell venni: 
a nem vagyoni sérelem jellegét és
mértékét, a társadalmi életben való
részvétel vagy egyébként is az élet
súlyos megnehezülésének módját,
továbbá a sérelmet szenvedett sze-
mély korát és életkörülményeinek
alakulását.

Elsősorban az életfunkciók elvég-
zését befolyásoló sérelmek adhatnak
alapot a nem vagyoni kártérítés meg-
állapítására.

Az egész életre kiható súlyos hát-
rány, az esetleges torzulás, a kárese-
mény folytán előállott munkaképes-
ség-csökkenés mértéke, a mozgás-
készség beszűkülésének mértéke, a
károsult életkora, a reális sportolási
igények kielégítése akadályozottsá-
gának mértéke, a más kereső foglal-
kozásra való áttérésnél az esélyek
beszűkülése, a testi sérüléssel járó
pszichés károsodás egyaránt olyan
körülmények, amelyeket a nem va -
gyoni kártérítés jogalapja és összeg-
szerűsége megállapítása érdekében
vizsgálni kell.

Az egészségsérelem súlyát, tartamát
illetően orvos szakértői véleményre
is szükség lehet, a nem vagyoni kár-
térítés összegszerűségét illetően a
szakértő által megállapított tények-
nek is jelentősége van.

A következő számunkban néhány
konkrét esetpélda bemutatásával kí -
vánunk segítséget nyújtani a vagyo-
ni és nem vagyoni kárigény érvé-
nyesítéséhez.

dr Szegedi László
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Már jócskán benne jártunk a nyárban, amikor 38 gye-
rekkel 3 felnőtt kíséretében egy kellemes hetet töl -
töttünk a velencei tó partján. Nyaralásunk nem jött
volna létre, ha nincs a Fejér Megyei Ifjúsági Köz -
alapítvány táborának ingyenes felajánlása, valamint 
a Wallenberg Egyesület és Alapítvány útiköltség támo-
gatása, de legfőképpen a székesfehérvári Tarsoly
Egyesület segítsége, akik az anyagiak mellett vendég-
látással, programokkal, idegenvezetéssel kedves -
kedtek nekünk. Így került sor kézműves foglalkozásra,
ahol a gyerekek papírsárkányt építhettek, nemezel tek,
origamiztak a Művelődési Ház dolgozóinak irányításá-
val. Másnap hajókázás volt a tavon Velence város 
jó voltából, majd csillagászati előadást élvezhettünk a
Csillagvizsgáló dolgozói révén. Búcsúzásként pedig
idegenvezetéssel egybekötött városnézésen vehet -
tünk részt Székes fe hérváron, amit a Bence hegyi kilá -

tóra tett utazás követett. Még hosszan sorolhatnánk 
az általunk szervezett programokat, a délutáni hatal -
mas fürdéseket a jó me leg tóban, /hiszen az időjárás 
is nekünk kedvezett, a kánikulát csak így volt jó élvezni/
vagy a vonatozás élményét a csomagokkal. Azt hiszem,
a Tiszai Pá lyaudvarra történt érkezés során a gyerekek
ovációja nemcsak a hazaérkezés örömét, hanem a
tábor sikerét is jelezte. 
Köszönöm a gyerekeknek, hogy alsózsolcaihoz mél-
tón viselkedtek, kollegáimnak a segítséget. S végül
minden szponzorunknak a támogatást. De legfőkép-
pen a Tarsoly Egyesület elnökségi tagjainak, akik sze-
mélyesen is részt vettek táborunkban.
Reméljük még lesz lehetőségünk velük a jövőben is
találkozni, talán itt Alsózsolcán.

Vig Györgyné
táborvezető

Velencén táboroztunk
Amikor a jószándék megvalósul

Már több éve táboroztatok, de úgy tűnt, hogy ezen a
nyáron nem megyünk sehová. A válság egyre jobban
érezteti hatását, s valószínűleg a családok a nyaralá-
son, a táborozáson tudnak spórolni. Aztán jött az árvíz,
ami ugyan minket kevésbé sújtott, mint a környező tele-
püléseket, de azért mi is izgultunk, miközben tettük a
dolgunkat. S a veszély elmúltával sorra kaptuk a meg-
hívásokat az ország különböző pontjairól, amit mi
örömmel elfogadtunk. Tettük ezt nemcsak a fenti okok-
ból, hanem azért, mert senki elől nem vettünk el lehe -
tőséget, sőt volt, hogy kimondottan alsózsolcai gyere-
keknek szólt a meghívás /VELENCE/. Egyik meghívón-

kat sem vezettük félre az „ árvizünkkel” kapcsolatban. 
S kollegáimmal úgy gondoltuk, hogy a mi gyerekeink 
is megérdemelnek ezen a nyáron egy pár napos kikap-
csolódást. Így jutottak el Csepelre, Tatabányára, Bükre,
Velencére, a Balatonra. 
Köszönjük a felajánlásokat, melyeknek révén az idén
szinte több tanuló jutott el táborba, mint más években.
Mindezt azért tartottam fontosnak közölni, hogy ne -
hogy valakiben felmerüljön a gyanú, hogy érdemtelenül
részesültünk az árvízkárosultaknak tett felajánlásokból.
Köszönöm, hogy soraimat megértéssel fogadják.

Vig Györgyné, szerkesztő

Nyári táborok
Avagy a sors érdekes fintora
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A könyvtár újdonságaiból

Alsózsolcai 

Anna Gavalda: Együtt lehetnénk /könyv/

Egy ügyefogyott, dadogós,
fiatal arisztokrata, egy ano-
rexiás festőnő, egy zseniá-
lis, ám fölöttébb morcos
szakács, valamint az életből
kifelé tartó, emlékeibe visz-
szavonuló nagymama - az
élet sodrába beilleszkedni
képtelen, magányos embe-
rek. Az arisztokrata meg-
menti a lány életét, a lány a
szakácsot és a bolondos

arisztokratát, s együtt megszépítik a nagymama
utolsó hónapjait, majd némi bukdácsolás után ők
maguk is rálelnek a boldogságra. A helyszín egy
hatalmas, kongóan üres párizsi lakás, egy bűbá-
jos vidéki házacska, a párizsi elegáns éttermek
konyháinak hajszolt mindennapjai, és maga Pá -
rizs a nyüzsgő, lüktető életével, megkopott vará-
zsával. Szellemes, könnyed, néhol megrázó törté-
net a szerelem és a barátság felszabadító erejéről,
és arról, hogy csak akkor vagyunk szabadok, ha
nemcsak adni, hanem kapni is tudunk. Egyedül
nem megy, de együtt talán sikerül - erről szól Anna
Gavalda könyve, mely rövid idő alatt óriási siker
lett Portugáliától Oroszországig.

Graham Greene: Szerepjátszók /könyv/

A történet a hatvanas évek-
ben játszódik, a helyszín
Haiti, ahol “Doki Papa”, 
a legutóbbi elnökválasztás
győz tese, a rettegett Tonton
Macoute titkosren dőrség
feje, Duvalier gyakorolja
rém  uralmát. Eközben egy
teherhajó fedél ze tén néhány
nyugati utas tart a sziget
felé: a főhős, egyben a törté-

net narrá tora, a hatvan felé járó brit szállodatu -
lajdo nos, Brown; a vegetáriánus missziót tel je sí tő,
naiv humanista elképzelésekkel útra kelt amerikai
Smith házaspár; valamint a magát őrnagynak

mondó Jones, ötödrangú színész, aki kez detben
sok tekintetben gyanút kelt maga körül. A sze -
replők partra érkezve nem akar nak tudomást sze-
rezni a valódi hely zet ről (egyedül Brownnak van-
nak ta pasz ta la tai, aki felajánlja, hogy szálljanak
meg a hoteljében), ebből fakadnak majd azok a
konfliktusok, amelyek végül rohamléptekkel vezet-
nek el Jones “őr nagy” pusztulásához. A történet-
be az író beleszövi Brown és egy dél-ameri kai kö -
vet német feleségének gyanak vással, önzéssel,
féltékenységgel terhes sze relmi vi szonyát is. 

A szerző a kü lönféle szerepeket elemzi; azt, 
ki mennyire komédiás az adott helyzetben, és
mennyire kényszerül bele ezekbe a szerepekbe. 
A filmre kívánkozó jelenetek, az utópikus elemek-
kel gazdagított tár sadalomrajz, a lélektani hi te -
lesség minden olvasó számára kiváló ol vas mány -
élménnyé avatja az angol író regényét.

Nagy Bandó András: Fából vasparipát /könyv/

“Figyelj rám, mintha jel
volnék,/ Keress úgy, mint-
ha nem volnék,/ Vi gyázz
rám, mintha gyöngy vol-
nék,/ Fizess úgy, mintha
szolgálnék,/ Evezz úgy,
mintha tó volnék,/ Idébb
ülj, mintha tűz volnék,/
Melengess, mintha jég vol -
nék,/ Etess úgy, mintha
éheznék,/ Itass úgy, mint-
ha szomjaznék,/ Olvass

úgy, mintha vers volnék,/ Hallgass úgy, mintha dal
volnék,/ Szeress úgy, mintha jó volnék.” (Ki csiny -
ke vágyak)

A szerző ötletes filctoll-rajzaival illusztrált kötet
versei a rajzok egyszerű, tiszta vonalvezetését 
idézik, ugyanakkor a magyar gyermekvers-költé-
szet legjobbjait is, hiszen ezek a versek (Weöres,
Kányádi, Nemes Nagy Ágnes és mások szövegei-
hez hasonlóan) szinte mindig kettős jelentéssíkot
működtetnek: a könnyed, játékos felszín komoly,
kiérlelt gondolatokat takar.

Huszár Anita
könyvtáros
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Imádom a
Természetet,
Mégsem
Indítja meg
Lelkemet, 
Csak belül él
A rajongás,
Kevés a
Szavam Reá!

Nem tudom
Röviden
Elmondani
Amit érzek,
Pedig a természet
Egyszerű, és
Maga az élet!
Ha csűröm,
Csavarom a
Szavakat,
Hatásuk 
Elmarad!

A természet
Oly csoda,
Szépsége túl nagy,
És én sajnos
Elnémulok,
Érzésem,
Hang nélkül
Buzog!

Mikor tudom
Megérezni?
Talán, ha
Helyettem
Elmondja Valaki!
S elmegyek 
A természet 
Ölére, és
Ott maradok
Örökre!

Napfényes uszoda

Hagyományőrző Anna napi mulatság megrendezésére került sor július 24-
én a Közösségi Házban. A város néptáncos fiataljai régi szokásokat felele-
venítve szórakoztatták a parasztlakodalomban megjelent vendégeket. Az
este folyamán hajadon-, illetve asszony kategóriákban a bál szépeit, és
azok udvarhölgyeit is megválasztották. A tavaly nyáron indult kezdeménye-
zés Szoboszlai Annának, az alsózsolcai Táncbarátok Köre alapítójának és
volt vezetőjének állít emléket.

Kojsza Péter

Anna napi táncvigalom Alsózsolcán

Szeretem a verseket

Egyszerű kis nyári élmény fekszik itt e papíron
Hogy volt régen kinn a strandon, emlékképpen leírom:

Kicsi falunk egyik szélén egy öreg folyó csordogál
Ez volt nekünk a Balatonunk, sőt mi több az Adriánk.

Sajó névre hallgat ma is ez a kedves uszoda, 
csak pár lépést kellett tenni - nem kellett bérlet oda.

Tikkasztó nyári napon ott találtunk enyhülést, 
bokrok közt meghúzódva kerültük a napsütést.

Manapság már a városban strandolnak a gyerekek. 
Azt nem értem hogyan bírják ezt a szörnyű meleget.

Ott a parton sehol egy fa, sem egy pici bodzaág.
Mosolyog, a nap hevét osztva - tudom ez már új világ.

Elszálltak felettünk a rohanó évek, 
ifjakból mára sok-sok nyugdíjas lett.

Széphazámba, szülőföldem mit a Sajó megölel.
Te vagy nekem Alsózsolca szülőföldem - mindenem. 

Ezen a szép napon köszöntök mindenkit, 
ki a városnapot velünk itt ünnepli.

Nikházi Árpádné, Piroska néni 

Kedvenc versem
Ezúttal Ács János és felesége
ajánlja idős barátnőjük költőnő
rokonának versét:

A stafétát Kiss Jánosné, Jucika
néninek küldik tovább.

G. SZABÓ RÓZA

A természet…
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Kiadja: 
Alsózsolca Város Önkormányzata 

Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 
polg.hiv@alsozsolca.hu

Felelõs szerkesztõ: 
Vig Györgyné 

beres.klara@citromail.hu
Ötleteket, írásokat 

mindenkitõl várunk. 

Készült: 
Grafitech Nyomda,

3528 Miskolc, Csokonai u. 82. 
E-mail: grafitech@chello.hu

Fv: Szász Szabolcs

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2 tojás, pici
só, 5 dl tej, 1 evőkanál cukor, 2.5 dkg
élesztő, 2 db nagyobb nyári alma, olaj
a sütéshez.
Töltelék: 0.50 kg érett szeder (meg-
mosva), kb. 1 dl méz, (esetleg felnőt-
teknek 0.5 dl gyümölcspálinka, - de ez
el is maradhat.)
ELKÉSZÍTÉS:
1 dl tejet meglangyosítunk, beleszórjuk
a cuk rot, belemorzsoljuk az élesztőt.
Ha megkelt, a keverőedényben elhe-
lyezett, pici só val ízesített liszthez ad -
juk, hozzáütve a tojásokat is. A töb bi tej
fokozatos adagolásával egyne mű pa -
lacsintatésztát kavarunk. Lan gyos he -
lyen kb. 1 óra alatt duplájára nő. Amíg
erre várunk, káposztareszelőn lereszel-

jük az almákat. A megkelt tészta hó -
lyagos és kicsit sűrűbb lesz a szokvá-
nyosnál. Belekavarjuk a re szelt almát,
1-2 kanál olajat, s előme legített pa -
lacsin tasütőben kisütjük a palacsintá-
kat. Mindegyiket megtöltjük a friss sze-
derrel, amit 1-2 teáskanál sűrű mézzel
meglocsolunk. Ha felnőttek fo gyaszt -
ják, a szeszt is rácsorgatjuk, meggyújt -
va, “lángoló” palacsintával kedvesked-
hetünk nekik. Aki nem fél a plussz kaló-
riáktól, az tejszínnel vagy csokiöntettel
is megkoronázhatja ezt a finomságot.
Más idény gyümölcs is helyettesítheti 
a szedret.
/A receptek 4 személyre szólnak./

Köszönöm a recepteket 
Farkasné, llonkának.

Hozzávalók: kb. 60 dkg-os pulykamell-
darab egyben, 4 póréhagyma, 1 cso-
kor lestyánlevél, só, őrölt kö mény, 1/2
dl olaj, 1 dl bor. /Hústű/
Köret: 8 db új zellergumó, 1 zsemle, 
1 tojás, 5 dkg reszelt sajt, 8 szelet lap   -
kasajt, őrölt bors és majoranna íz lés
szerint. Díszítés:pár szem apró paradi-
csom.
ELKÉSZÍTÉS: 
A mellet felszúrjuk, kívül-belül kicsit
besózzuk, és megszórjuk az őrölt kö -
ménnyel. A pórékat megmossuk, le -
cse pegtetjük, s belehúzzuk a hús üre-
gébe, amit hústűvel lezárunk. Az olajat
megforrósítjuk, s „megkapatjuk” rajta 
a hús minden oldalát, hogy legyen egy
kis színe. Aztán leöntjük a borral, mel-
lédobjuk a lestyánt, s kb. 30 percig pá -
roljuk kis lángon. (Ha elfogyna alatta 
a lé, vízzel, húslevessel is pótolhatjuk.)
Hústűvel ellenőrizzük, hogy megpu-

hult-e. Felszeletelés előtt 10 percig pi -
hentetni kell a húsvágó deszkán. Fer -
de porciókat vá gunk belőle.
Köret: a zsemlét beáztatjuk, a zellere-
ket megtisztítjuk, közepüket kivájjuk, 
s félpuhára megpároljuk. /Kb: 10 perc/
A zsemléket kicsavarjuk, egy tálba mor-
zsoljuk. Rászórjuk a reszelt sajtot, fű -
szerezzük pici sóval, majorannával,
őrölt borssal, s ráütjük a tojást. Egy ne -
művé összedolgozzuk, s a zellerekbe
tömjük vissza. /Nem baj, ha felhalmoz-
zuk./ A zellereket egy edénybe „ültet-
jük”, s aláöntünk 1 cm vizet. Le fedjük
az edényt alufóliával. Sütőbe toljuk, s
addig pároljuk, amíg a zeller tölte léke
megszilárdul. Ekkor levesszük a ta -
karást, 1-1 lapkasajtot borítunk rá, s
csak addig toljuk vissza a melegbe,
amíg a sajt megolvad. Kok tél para di -
csommal dekorálva tálaljuk.
*Csirkemellből is készülhet.

NYÁRI PULYKAMELL KÜLÖNLEGES KÖRETTEL

ÉLESZTŐS PALACSINTA ALMÁVAL ÉS MÉZES SZEDERREL

2009-2010-es szezonban négy csapat-
tal indult a Megyei I. osztály bajnokság,
amelyben az Alsózsolcai Kézilabda
Sport Club 4. helyezést ért el. A csapat
jelentős változásokon ment át mind a
vezetőségben, mind a csapat tagjait
illetően. Új csapatot próbáltunk építeni,
amelybe igyekeztünk helyi fiatalokat is
bevonni és az őszi szezont szeretnénk
velük indítani.

A csapat vezetősége szeretné meg-
köszönni Magos Józsefnek és az Árpád
kocsmának anyagi támogatásukat, va-

lamint mindazok segítségét, akik adó-
juk 1%-át az Alsózsolcai KSC ré szére
felajánlották.

A jövőben szeretnénk a kézilabda
csapatnak biztos hátteret kialakítani, a
következő szezonban jó játékkal meg-
hálálni a szurkolást a mérkőzések láto-
gatóinak.

Mindenkit sok szeretettel várunk az
őszi fordulók mérkőzéseire!

Az Alsózsolcai KSC vezetősége: 
dr. Mádai Ákos, Béres Ferenc, 

Pásztor István

TARTALOM
• ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
• GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
• ÁRVÍZI JELENTÉS
• VÁLASZTÁSRÓL
• JOGI ROVAT
• RÖVID HÍREK, FELHÍVÁSOK
• KÉPEK, ESEMÉNYEK AZ

ELMÚLT IDŐBŐL
• KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ
• RECEPTEK
• REJTVÉNY
• KEDVENC VERSEM
• TÁBOROKRÓL
• SPORTHÍREK
• PROGRAMAJÁNLÓ

REJTVÉNY
Előző számunk helyes megfejtése:
Erkel Ferenc születésének 200. év -
for dulóját ünnepeljük idén. 

Nyertesünk: Nagy Péter, aki a Sajó
Hús felajánlását nyerte. 

Új feladványunk: Milyen névnap
kapcsán tartottunk lakodalmas bált a
Közösségi Házban? A he lyes meg-
fejtők között a 3 Sár kány és Turbó
Szolárium 10 alkalomra szóló bérle-
tét  sorsoljuk ki.  

A megfejtéseket interneten
/beres.klara@citromail.hu/, 

vagy személyesen 
a Közösségi Házba várjuk.

Zsolcai kézilabdás hírek

R E C E P T E K


