
A címadó Széchenyi idézetet
Schmitt Pál Köztársasági Elnök
Úr idézte fel abban a video üze-
netében, amelyet az október 3-i
önkormányzati választások után
juttatott el az ország 3176
önkormányzatának 15 140 kép-
viselőjéhez.

Október 3-án lezajlottak ha -
zánkban az Önkormányzati vá -
lasz tások. A választást követő
15 napon belül mindenütt meg-
tartotta alakuló ülését a képvise-
lő-testület, melyen a polgármes-
terek és a képviselők letették az
esküt.

Alsózsolcán az újonnan meg-
választott testület október 15-én
tartotta alakuló ülését, amelyen

a törvényi szabályozásnak meg-
felelően létrehozták a bizottsá-
gokat és a polgármester ja -
vaslatára megválasztották az
alpolgármestert.

Így minden feltétel biztosí-
tott a képviselőtestület működé-
séhez. Az alakuló ülésen a testü-
let elfogadta az önkormányzat
2010 - 14 évekre szóló gazda-
sági programját. A program vég-
rehajtásához a megfelelő anyagi
és jogszabályi háttér biztosításán
túl el  engedhetetlenül szükséges,
hogy a megválasztott képviselők
és a polgármester mindenféle
politikai érdekeket félretéve mun -
kálkodjon. Ehhez kérjük a megvá-
lasztott képviselőket és Pol gár -
mester Asszonyt, hogy döntései-

ket a törvényességet szem előtt
tartva, a lakosság széles köré-
nek érdekeit figyelembe véve hoz-
zák meg az elkövetkező években.

Alsózsolca lakosságát arra
kérjük, hogy aktívan kapcsolódja-
nak be a közösség életébe, hogy
részvételükkel, véleményükkel hoz -
zájáruljanak a település fejlődé-
séhez, egy olyan közösség létre-
hozásához, amelyben az em -
berek egymás iránti tisztelete, a
közös munka, és tenni akarás a
legfőbb érték.

Az újjá alakuló testület min-
den vezetőjének és képviselőinek
jó munkát és sok sikert kívánunk.

Szerk.
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Tisztelt alsózsolcai választópolgárok!

Képviselőtestület 

ZSIROS SÁNDORNÉ
polgármester

CSÖBÖR KATALIN
alpolgármester

SZILÁGYI LÁSZLÓ
független

RÁKI ISTVÁN
független

DR. MAJOROS GÉZA
FIDESZ - KDNP

FODOR ÁKOS
független

FÁKLYA TIBORNÉ
független

BRÜNNER ISTVÁN
JOBBIK

TÓTH J. SÁNDOR
MSZP

„Tiszteld a múltat, hogy értsed a jelent és munkálkodhass a jövőn!”
(Önkormányzati választás után)

A  T E S T Ü L E T TA G J A I :  



ALSÓZSOLCA VÁROS 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a 2010. október 15-i rendkívüli nyílt alakuló képvi-
selő-testületi ülésen megalkotta: 

- a 12/2010.(X.16.) sz. KT rendeletét, mely a
9/2007.(V.24.) sz. KT rendelet módosításáról,
Alsózsolca Város Képviselő-testülete Szervei
Szervezeti és Működési Sza bá ly zatáról szól,

- a 13/2010.(X.16.) sz. KT rendeletét, mely a
10/1996.(IV.26.) sz. KT rendelet módosításáról, a
települési képviselők tiszteletdíjáról szól,

- a 14/2010.(X.16.) sz. KT rendeletét, mely a szoci-
ális ellátásokról szóló 5/1997.(III.27.) sz. rendelet
módosításáról szól.
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Bizottságok

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Elnöke: Tóth J. Sándor

Tagjai: Fáklya Tiborné                        
Szilágyi László

Külső tagjai: Orbán Istvánné
Magos József

Feladata: véleményezi az éves költ-
ségvetési javaslatot és a végrehajtásá-
ról szóló féléves, éves beszámoló ter-
vezeteit. Figyelemmel kíséri a költ-
ségvetési bevételek alakulását, külö-
nös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását. Vizsgálja a
hitelfelvétel indokait és gazdasági
megalapozottságát.

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: Dr. Majoros Géza

Tagjai: Fodor Ákos
Tóth J. Sándor

Feladata: közreműködik az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Sza -
bályzatának előkészítésében és vizs-
gálja hatályosulását, szükség esetén ja -
vaslatot tesz módosítására.

Figyelemmel kíséri a képviselő-testü-
let és szervei szabályszerű működését.
Megvizsgálja a képviselők összeférhe-
tetlenségi ügyeit és erről jelentést ad
az önkormányzatnak. Ellátja a helyi
önkormányzati képviselők és polgár-
mester vagyonnyilatkozat nyilvántar-
tását, ellenőrzését. 

HUMÁNPOLITIKAI ÉS
JÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Elnöke: Fáklya Tiborné

Tagjai: Brünner István
Dr. Majoros Géza
Ráki István 

Külső tagjai: Erdei Nagy László
Kosárkó Istvánné
Vig Györgyné

Feladata: a szociálpolitikai intézke-
dések során véleményező és ellenőrző
szerepe van. Segíti a lakosság életkö-
rülményeinek javítását. Átruházott
hatáskörben szociális hatósági felada-
tokat lát el – nevezetesen: felnőtt
átmeneti segély, rendkívüli gyermek-
védelmi segély, ápolási díj, méltá-
nyossági közgyógyigazolvány, idős-
korúak járadékának elbírálása. Részt
vesz a település oktatási és kulturális
életének szervezésében.

Kisebbségi 
Önkormányzat 

HORVÁTH HENRIK
RPT-RPM-CSZOSZ

ERDEI - NAGY IMRE
RPT-RPM-CSZOSZ

GULYÁS LAJOS
RPT-RPM-CSZOSZ

ERDEI NAGY BÉLA
RPT-RPM-CSZOSZ

Cigány kisebbségi Önkormányzat
létszáma 4 fő, 1990-től működik. Sze -
repe és tevékenysége a cigány ki sebb -
séghez tartozó lakosság érdekeinek
védelme, képviselete.  Egyetértési jo -
gát gyakorolja a cigány kisebbséget
érintő kérdésekben az önkormányzati
döntéseknél. A kisebbségi önkormány-
zat jelentős szerepet vállal a cigány
lakosság életkörülményeinek javítása
érdekében. Figyelemmel kíséri a ki -
sebbséghez tartozó gyermekek óvodai
iskolai oktatásban való részvételét.
Sikeres pályázataival segíti a kisebb-
ség társadalmi beilleszkedését.

Alsózsolcai 

TÁMOGATÁS

BERHIDAI SEGÍTSÉG
A régi jó kapcsolat alapján Berhida község Kép vi -

selőtestülete 250 000 Ft támogatást ajánlott fel az
árvíz sújtotta regíó egyik településének, jelen eset-
ben Alsó zsolcának, melyet örömmel elfogadtunk. Az
ado mányt gyermekintézmény segítésére kell fordíta-
ni. Így a pénz a 2. Számú Óvodához kerül, s a kinti
játékok felújítására fordítják. 

szerk.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a 62 évet betöltött lakosok figyelmét, hogy
megkezdődött a karácsonyi támogatás kifizetése. 
A ké relemhez csatolni kell az előző havi jövedelem-
ről szóló igazolást. A kifizetés helye: Polgármesteri
Hi vatal F/2-es terme.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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Az „Alsózsolcai Köz  szol gála -
tért” aktív dolgozói kitüntetettje Fák -
lya Ti borné.
Aki évtizedek óta településünk meg-
becsült pedagógusa. Pálya kez dő test-
nevelés tanárként ke rült Alsózsolcára
és azóta is a Her man Ottó Általános
Iskolában dolgozik. Később tánc-drá -
ma szak irányú végzettséget, valamint
pedagógus szakvizsgát is tett.

Következetes, szigorú, gyermek cent-
rikus. Becsületességre, kitartásra, tisz-
teletre neveli tanítványait.
A helyi pedagógus szakszervezet ve -
zetője. Éveken keresztül szervezte a
Pedagógiai Napokat.
Több ciklus óta önkormányzati képvi-
selőként tevékenykedve dol gozik Al -
só zsolca fejlődéséért, munkája legna-
gyobb elismerése, hogy idén is újra-

választották.
1996 óta vezetője az Alsó zsol cai Ifjú -
sági Táncklubnak, szép sikereket ér tek
el különböző versenyeken. Né hány éve
a Tánc ba rá tok körének munkájában is
részt vesz. Számos koreográfiát készí-
tett a fenti táncosok számára.
Munkássága méltóvá tette e rangos
díjra, további jó munkát, sok sikert!

szerkesztő

KITÜNTETÉSEK

ALSÓZSOLCAI KÖZSZOLGÁLATÁÉRT
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendeletünk értelmében 
az „Alsózsolcai Közszolgálatért” kitüntetés adományozására került sor október 29-én a Peda gógiai Napok
keretén belül.

Mincsik Pálné nyugalmazott is -
kolaigazgató az „Alsózsolcai Köz szol-
gá la tért” nyugdíjas ki tün tetettje.
Magyar – történelem szakos ta nár -
ként szerzett diplomát. Mis kol con a
100. Szá mú Ipari Szak munkásképző 
és Szakkö zépis ko lában töltött évek
után 1986-ban jött Alsózsolcára, s kez -
dett dolgozni a 2. Számú Általános Is -
ko la igazgatójaként. Az iskola ré sze -
ként működő kisegítő iskolai tagoza-
tot 3 évig irányította.
A tehetséggondozást fontos felada -
tának tartva eredményesen szerepel-
tek tanítványai versenyeken, vetélke-
dőkön.
A tanuló összetétel változása mi att
ener giájának nagy részét a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatása kö -
tötte le.
Igazgatói működése során vette fel az
iskola Benedek Elek neves meseíró és
közíró nevét. Alapítója a Benedek
Elek Alapít vány nak.
Határozott, emberséges vezetőként a
tantestület megbecsülése által övezve
vonult nyugdíjba 2000-ben.
Nyugdíjasként is gazdagítja települé-
sünk oktatási és kulturális éle tét. Hím -

zéseiből nemcsak kiállí tás nyílt, ha -
nem önzetlen adományok formájában
is népszerűsíti ezt a népi alkotói mű -
vészeti ágat.
Részt vett a LEADER pályázatra be -
nyújtott „ Nyitott műhely létrehozása”

című programunk kidolgozásában,
mely fiatalok oktatását támogatja.
A fentiek ismeretében szívből gra tu -
lálunk és további jó egészséget kívá-
nunk!

szerkesztő
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TÖBB OLVASÓNK KÉRDÉSÉRE
VÁLASZOLUNK AZ ÖRÖKLÉ-
SI ÉS AJÁNDÉKOZÁSI ILLE-
TÉKRE VONATKOZÓ ÚJ SZA-
BÁLYOZÁSRÓL.

Az öröklési illeték tárgya

Mikor fizetendő öröklési illeték?
Öröklési illeték a haláleset folytán
történt vagyonszerzés esetén fizeten-
dő.
Az öröklési illeték tárgya: az örök-
ség, a hagyomány, valamint a meg-
hagyás alapján történő vagyonszer-
zés.
Szintén az öröklési illeték tárgya a
kötelesrész szerzése, továbbá a halál
esetére szóló ajándékozás, valamint
a haszonélvezeti jog megváltása. 

A hagyatékhoz kell számítani az
örökhagyóra szállott, de még át nem
adott örökséget (hagyományt) is. Az
öröklési illetéket az örökösök örök-
részeik arányában kötelesek megfi-
zetni.

Öröklésről lemondás és illeték
Az öröklésről való ingyenes lemon-
dás esetén nem kell öröklési illetéket
fizetni az öröklésről lemondó sze-
mélynek. Ha az öröklésről történő
lemondás ellenérték fejében történt,
az ellenérték alapulvételével kell
illetéket fizetni.

Örökség átengedésének illetéke
Annak a terhére, aki a megnyílt
hagyatékból rá eső örökséget vagy
egy részét a hagyaték tárgyalása
során más örökösnek ingyen átenge-
di, az átengedett rész után öröklési
illetéket kiszabni nem lehet.

Az így átengedett örökséget vagy
egy részét megszerző más örökös
úgy fizeti az öröklési illetéket, mint-
ha a hagyaték közvetlenül az örök-
hagyóról szállt volna rá.

Az ajándékozási illeték tárgya:
- ingatlan ajándékozása,
- ingó ajándékozása,
- vagyoni értékű jognak ingyenes

alapítása, ilyen jognak vagy
gyakorlásának ingyenes átenge-
dése, továbbá az ilyen jogról
ellenszolgáltatás nélkül történő
lemondás.

Az előbbiekben felsorolt ajándéko-
zás csak akkor esik ajándékozási
illeték alá, ha arról okiratot állítottak
ki, vagy ingó ajándékozása esetén
okirat kiállítása ugyan nem történt,
de az egy megajándékozottnak jutó
ingó forgalmi értéke a 150.000 forin-
tot meghaladja.
Nem tárgya az ajándékozási illeték-
nek a vagyoni értékű jog (pl. haszon -
élvezeti jog), ha azt az ajándékozó a
maga javára tartja fenn, vagy ha az
ingatlant az átruházást megelőzően
már fennállott és az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett vagyoni érté-
kű joggal terhelten ajándékozzák.

ÚJ ÖRÖKLÉSI ÉS
AJÁNDÉKOZÁSI

ILLETÉKMENTESSÉG
SZABÁLYOK

Az Országgyűlés által 2010. július
22. napján elfogadott, és 2010.
augusztus 14-én hatályba lépett tör-
vénymódosítás megváltoztatta az
öröklés és ajándékozási illeték sza-
bályait, az öröklési illeték rendszere
további mentességgel bővült.

A törvénymódosítás alapján öröklé-
si illeték alól mentes az egyenesági
rokonok (szülő, nagyszülő, dédszü-
lő - gyermek unoka, dédunoka, …)
közötti öröklés. 
Fontos, hogy ezen öröklési és aján-
dékozási illeték alóli mentesség az
örökbefogadott gyermekre is kiter-
jed, azonban a mostohagyermekre
nem alkalmazható.

Az új öröklési és ajándékozási ille-
tékmentesség szintén nem alkal-
mazható a házastársra, mivel a
házastárs nem minősül egyenesági
rokonnak.
A házastárs öröklése így illetékköte-
les marad, amennyiben az a 20 mil-
lió forintot meghaladja és nem
lakás haszonélvezetének örököse.

Az eddigi szabályoktól eltérően az
unoka öröklése feltétel nélkül men-
tes az öröklési illeték alól, míg eddig
csak abban az esetben volt 20 millió
forintos egy főre háruló hagyatékig
illetékmentes, ha az örökhagyó ház-
tartásában élt az unoka.

Visszamenőleges hatálybalépés

A törvény ugyan 2010. augusztus
14-én lépett hatályba, azonban az új
öröklési és ajándékozási illetékkul-
csokat a 2010. július 1. napján az
állami adóhatóság által jogerősen
még el nem bírált illetékügyekben is
alkalmazni kell.
Az egyenesági rokonok közötti aján -
dékozás esetében a 2010. július 1.
napját követően megfizetett – vagyis
már jogerősen elbírált – ajándéko-
zási illetéket az állami adóhatóság
- ha azt a jogosult kérelmezi – az

P  A  R  A  G  R  A  F  U  S

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Alsózsolcai 
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adó-visszatérítés szabályai szerint
visszatéríti.
Vagyis ez nem automatikus lehető-
ség, a visszatérítést külön kérelmez-
ni kell az APEH-től.

A módosító törvény megteremtette
annak lehetőségét is, hogy az egye-
nesági rokonok
(ideértve az örökbefogadáson ala-
puló rokoni kapcsolatot is) közötti
gépjármű ajándékozás következté-
ben a 2010. július 1. napját követő-
en megfizetett ajándékozási illetéket
a vagyonszerző kérelmére az állami

adóhatóság az adó-visszatérítés sza-
bályai szerint visszatérítse.

Az egyenesági rokonok közötti örök -
lést és ajándékozást a mentesség
tényétől függetlenül ezután is be
kell jelenteni az állami adóhatóság-
hoz, az illetéktörvény alapján.

Az új mentességi szabályok miatt az
illetéktörvényben az öröklési és az
ajándékozási illetékek táblázatát is
módosítani kellett, mivel az illetékfi-
zetés alól mentesülő személyi kört
már nem kell szerepeltetni az illeték-

kulcsok megállapításánál.
Az illetékfizetésre kötelezett csopor-
tok (azonosak öröklés és ajándéko-
zás esetén) az alábbiak:

I. csoport: Az örökhagyó házas-
társa, mostoha és nevelt gyerme-
ke, mostoha- és nevelőszülője.

II. csoport: Az örökhagyó test-
vére.

III. csoport: Minden más örö-
kös.

Az illetékkulcsok nem változtak.
Dr Szegedi László

A HERMAN ISKOLÁN BELÜL MŰKÖDŐ HERMAN
ALAPÍTVÁNY FINANSZÍROZÁSÁBAN ÁTADÁSRA
KERÜLT EGY UDVARI JÁTSZÓSAROK.

Az alapítványnak, szülőknek és az iskola tantes-
tületének régi vágya, hogy egy játszóteret alakítson
ki az iskola területén, főleg a kisebb gyermekek
részére. Ebből a játszótérből egy háromelemes ját-
szósarok jött létre, ami a bálok és rendezvények,
adományok valamint a szülők adójuk 1 %-nak bevé-

teleiből valósult meg. Az udvari játékok teljes mér-
tékben megfelelnek a mai biztonsági előírásoknak.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden
támogatónak, segítőkész apukáknak, akik részt vet-
tek e célok megvalósításában. 
Bízva abban, hogy az anyagi források a jövőben is 
a rendelkezésünkre állnak és lehetővé teszik, hogy 
e játszósarkat még tovább gazdagítani tudjuk.

A Herman Alapítvány Vezetősége nevében:     
Demjénné Bogáti Zsuzsanna

Elkészült a Herman Iskola udvarán a játszósarok
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1. Őszi hagymás növények ültetése
Ha szeretné, hogy a tavasz első napsugara
gyönyörű tulipánokat és nárciszokat találjon 
a kertjében, most kell elültetni a hagymás nö -
vényeket. Ha még van a kertjében virágzó nö -
vény, akkor akár november elején is ráér el -
ültetni a gyönyörű jácint, nárcisz és tulipán
hagy mákat. 

2. Gondoskodjon a nem fagytűrő növé-
nyekről!
A leandert, hibiszkuszt, szobanövényeket és
más mediterrán dísznövényeket vigyük be
vé dett helyre, hiszen az éjszakai hőmérséklet
so  kat árthat nekik. A mediterrán növényeket
10-15 fokos, világos helyre tegyük, csökkent-
sük le a locsolást és hagyjuk el a tápoldato-
zást is. A hajtásokat vágjuk vissza, így keve-
sebb vizet párologtatnak el a növények.
A muskátlikat is vigyük védett helyre, ilyenkor
érdemes szárdugványokat ültetni.
A kaktuszokat is tegyük védett helyre, vala-
mint a gumós növényeket is.

3. Gondoskodjunk a kerti tóról!
A kerti tó fölé érdemes védőhálót kifeszíteni,
azokat a növényeket, amelyek számára nem
elég mély a víz a teleltetéshez szintén vigyük
védett, fagymentes helyre.

4. Ültessünk magokat!
Ha még van hely a kertben, most ültessünk
retket, metélőhagymát, és ha az idő engedi, a
madársaláta és a spenót is vethető. Tartsuk be
az utasításokat /ültetési mélység, időpont/

5. Javítások
Most van itt az ideje a zöldtrágyázásnak,

amivel sokat javíthatunk a talaj szerkezetén. 
A fűmag vetésére és frissítésére is jó időpont
az ősz.
Az örökzöld sövényeket is vágjuk vissza.

6. Trágyázás
Ássuk fel az üresen maradt kertrészt és az
ágyásokat, valamint forgassunk bele a talajba
istállótrágyát, így jövőre szép virágzó kertet
kapunk.

7. Betakarítás
Ne felejtsük el leszedni a gyümölcsöket, pél-
dául az almát és a körtét, illetve takarítsuk be
a zöldségeket és a fűszernövényeket.

8. Növényvédelem
Gondoskodjunk a növényvédelemről: csigák
ellen érdemes a talajt jó alaposan megforgat-
ni, de az őszi permetezést is ideje elvégezni.

9. Rózsák gondozása
A rózsákat vágjuk vissza, és a tövét takarjuk
be télire fenyőkéreggel vagy falevéllel. Ne
feledkezzünk meg itt sem a növényvédelem-
ről. Ha még van virág a rózsán, érdemes
levágni és vázába tenni.

10. Felkészülés a télre
Készítsük fel télre kertünket. Szedjünk össze
minden faágat és levelet. Az ágyásokat ás -
suk fel és gereblyézzük el, a szerszámokat és 
a fűnyírót tisztítsuk meg és tegyük a helyére.
Eszközeink az őszi időjárásban, a hajnali pá -
rában károsodhatnak.

Jó munkát kívánok: 
a kertész

KERTÉSZ  ROVAT

Őszi munkálatok a kertekben

Alsózsolcai 
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A  KÖZÖSSÉGI  HÁZ  RENDEZVÉNYE IBŐL

XI. Őszi Dalostalálkozó, 2010. szeptember 25.

Könyvtári hét 2010. október 7-17.

Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76
„Színes énekek éneke…” című kiállításának megnyitója

Könyvtárhasználati vetélkedő

Író-olvasó találkozó Varró Dániellel Író-olvasó találkozó Varró Dániellel
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Idősek napja 2010. október 30.

A Miskolci Csodamalom Bábszínház
előadása

Legidősebb olvasónk, özv.
Szilágyi Dezsőné

Legfiatalabb olvasónk, Petrik Panna
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ALSÓZSOLCA ÉS SAJÓLÁD KÖZÖSSÉGI HÁZAI EBBEN AZ ÉVBEN
ÚJRA MEGHIRDETIK

A ZENE AZ KELL!
KISTÉRSÉGI ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT, 

MELYRE VÁRJÁK A 
12-30 ÉV KÖZÖTTI AMATŐR ZENÉSZEK JELENTKEZÉSÉT

KATEGÓRIÁK: 
JAZZ, KOMOLYZENE, MUSICAL, POP, ROCK

SELEJTEZŐ: 2010. DECEMBER 4.
DÖNTŐ: 2010. DECEMBER 11.

HELYSZÍN: ALSÓZSOLCA, KÖZÖSSÉGI HÁZ /GÖRGEY U. 1./

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. NOVEMBER 20.

JELENTKEZNI A KÖZÖSSÉGI HÁZ HONLAPJÁN
/www.alsozsolcakozhaz.hu/ 

MEGTALÁLHATÓ JELENTKEZÉSI LAPON LEHET
LEVÉLBEN: 3571 ALSÓZSOLCA, GÖRGEY U. 1.

FAXON: 06-46/406-432, E-MAILBEN: kozossegihaz@alsozsolca.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
SZALÁNCZINÉ SOMOS ZSUZSA 46/406-432, 06-30-228-1774

GALAMBOS ESZTER: 06-30-912-9735
RENDEZVÉNYÜNK FŐ TÁMOGATÓI :

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.zene-az-kell.mlap.hu

HELYTÖRTÉNETI KÉRDÉS

A felajánlásunk 2 db könyv, a két kérdésre
adott helyes válasz jutalmául.
A két kérdés:

1. Hol készülhetett ez a fotó 55 évvel
ezelőtt? (Helyszín)

2. Felismer-e az olvasó valakit/valaki-
ket név szerint?  (Szereplők)

Farkas Ferenc nyug. iskolaigazgató 
és Farkas Ferencné
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Spiró György: Tavaszi tárlat /könyv/

Spiró György legújabb,
1956-os regénye várható-
an nagy könyvsiker lesz.
Egy nemrégiben adott
interjúban a szerző azt
mondta, úgy érzi, mostan-
ra érett meg arra, hogy
írjon a magyar történelem
e kemény epizódjáról. Öt -
venhatról egy re többet
tudnak a történészek, vi -
szont ebből nem sok jut
el a nagyközönséghez. 
A történet a forradalmat

megelőző napokban kezdődik. A regény hőse,
Fátray Gyula mérnök a Rókus Kórházban fekszik,
október 22-én operálják, lábadozását azonban a
forradalmi események kissé megnehezítik: a se -
besültek cipelése közben tüdőgyulladást kap, és
csak a forradalom leverése után kerül haza ismét.
Fátrayt látszólag megmenti jószerencséje, ám
hamarosan összecsapnak feje fölött a hullámok.
Miközben felesége a művelődési minisztérium al -
kalmazottaként a mára legendássá lett műcsar-
nokbeli Tavaszi Tárlat rendezésével van elfoglal-
va (1949 után első ízben ekkor állíthattak ki abszt-
rakt művészek), Fátray kedélyét egy újságcikk
borítja el, amely a Magyar Ifjúság hasábjain egy
nagyszabású államellenes összeesküvésről szól,
és az egyik csoport tagjaként említ egy bizonyos
Fátray nevű illetőt. Hősünket kiveri a víz, hiszen
ilyen nevű (y-nal) nincs rajta kívül tudomása sze-
rint. Be is indul a gépezet: munkahelyéről egy
kínos pártértekezlet után elbocsátják, ráadásul a
párt vonalon megfúrt Tavaszi Tárlat miatt felesé-
gét is áthelyezik, de végül egy régi ismerős köz-
benjárására a dolog valahogy elül. Spiró György
remek dramaturgiai húzással az 1957. május 1-jei
felvonulás jelenetével zárja a regényt. Fátray meg-
könnyebbül a hatalom és a nép összeborulását
látva: “Ha ilyen tömegesen támogatják a rend-
szert, akkor a vezetők soha többé nem követhetik
el azokat a tragikus hibákat.” A korszak légkörét
hitelesen megjelenítő regény a forradalom utáni
“rendteremtés” időszakának mérvadó irodalmi le -
nyomata.

Heinrich Harrer: Hét év Tibetben /könyv/

Heinrich Harrer hegymá -
szóként, egy Hima lá ja-
expedíció tagjaként ke -
rült 1939-ben angol fog-
ságba. 1944-ben meg-
szökött, Tibet felé vette
útját, és hét évig, 1951-
ig élt Tibetben, méghoz-
zá a Dalai láma taná-
csadójaként, sőt barát-
jaként. Csak a kínai be -
törés, majd megszállás
után hagyta el Tibetet.
Világhírű könyvében ar -

ról a hét évről ad számot, amelyet ebben az or -
szágban, az akkor még önálló, szabad Tibetben, 
a világ egyik utolsó, igen sajátos berendezkedésű
teokráciájában töltött. A szerző se nem tudós, se
nem igazi szépíró, ám személyes benyomásairól
hűen és érdekesen szól, sok intimitást, emberi
érdekességet is előadva mind a Dalai lámáról,
mind a tibeti életformáról, emberekről, szokások-
ról, az általa megértett vallási és kulturális viszo-
nyokról. A mű hírnevét elsősorban riportszerű ér -
dekességének, történelmi dokumentum-voltának
köszönheti, valamint annak, hogy 1997-ben nagy
sikerű film készült belőle.

Feldmár András: Feldmár mesél /könyv/

A hagyományos pszicho-
terápiás módszereket, így
például a gyógy szeres
ke zelést elvető, életszerű,
hétköznapi mód szereiről
és olykor meghökkentő
elképzeléseiről ismert, Ka -
nadában élő magyar pszi-
choterapeuta ezúttal negy -
ven év tapasztalatából me -
rítve meséli el legkülönle-
gesebb eseteit, története-
it. A Feldmár-műhely titka-
iba kapunk betekintést:
megismerhetjük rendha-

A könyvtár újdonságaiból

Alsózsolcai 
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SZERETEM A VERSEKET

KEDVENC VERSEM
Ezúttal Takács Lajosné, Zsuzsika ajánlja Várnai Zseni
Szolgálj Szívem című versét. Nagyon szereti a költőnő
műveit, talán ez az egyik kedvence. Leginkább ez a vers
illik a mostani hangulatához. Kicsit komor, mint az őszi
idő, de reméli, hogy ez nem rontja el senki hangulatát.
A stafétát Lukács Mihálynak küldi tovább.

VÁRNAI ZSENI:

Szolgálj, Szivem
Csak kis kitartás! - biztatom magam,
még futni kell, még minden messze van.
Szolgálj, szívem, még egy kicsit nekem,
jaj, meg ne állj az úton hirtelen,
sok a dolgunk még s nem mutathatom,
hogy a harcot már nem bírom nagyon,
és este, ha ágyamba roskadok,
érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok.

Kicsit nehéz volt, jól tudod, szívem,
elkoptunk, de ne sejtse senki sem,
higgyék csak azt: az óra jól ketyeg,
nem irgalmaznak ám az emberek,
csak hajtsd a vért, arcom piros legyen,
frissen induljak minden reggelen,
csak én tudom, ha ágyba roskadok,
estére már milyen fáradt vagyok.

Szemem árkos és ajkam szögletén
a két vonás már mély lett és kemény,
sokat sírtam; eső után a föld
ilyen barázdált, csapzott, elgyötört...
de ha mosolygok, mint ha nap kigyúl,
arcom hegy-völgye lágyan kisimul,
csak este, ha ágyamba roskadok,
érzem megint, nagyon fáradt vagyok.

Csak kis kitartás, - kip-kop... pontosan,
holnap sikerül minden biztosan,
a félúton, szívem, jaj meg ne állj,
kip-kop... tovább is híven kalapálj,
a hegynek föl kicsit nehéz az út,
szív kell hozzá, de aki odajut,
a csillagok közt csillagként ragyog...
csak este, este oly fáradt vagyok.

Sose pihentem, nem volt rá jogom...
Most meg-megállok s felfohászkodom:
- Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj!
szegény szívem, te meg szaladj, szaladj...
Csak kis kitartás, még egy hős iram,
fussunk dalolva bátran és vígan...
de este már a dal is csak dadog;
altassatok el engem, csillagok!

gyó módszereit, elgondolásait, a benne zajló
folyamatokat egy-egy esettel, pácienssel kap-
csolatban. A történetek teljes ívükben mutatják
be, hogyan is zajlik, sokszor éveken keresztül,
egy terápia Feldmár Andrással – s mi lyen ered-
ménnyel zárul. „Egy terapeutának – és szerin-
tem mindenkinek – a legfontosabb dolog arra
rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát
nemcsak úgy, hogy nem olyan, mint én
vagyok, hanem azt se lehet tulajdonképpen
feltételezni, hogy megértem a másikat. Mert mit
jelent megérteni a másikat? Az, hogy én megér-
telek téged, azt jelenti, hogy beskatulyázlak a
már meglévő gondolataimba. De lehetséges,
hogy még a színek, amiket te látsz, azok sem
ugyanazok a színek, amiket én látok. Nagyon
megrázó felfedezés, de szerintem igaz. Hát
akkor én mit csinálok? Nagyon prózainak hang-
zik, de én csak próbálok együtt lenni a másik-
kal. Majdnem úgy, mintha egy tigrissel lennék
egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék együtt
lenni. Megérteni a tigrist? Én nem próbálnám
megérteni a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet
a tigrissel játszani, vagy lehet a tigrissel birkóz-
ni, vagy lehet a tigris által meghalni...“. Kétség
nem fér hozzá, eredeti gondolkodó világába
pillanthat bele az olvasó, és nemcsak Feldmár
András megkapó, szinte mellbevágó őszintesé-
ge, hanem valóban nem mindennapi tapaszta-
latai révén is igazi felüdülést jelentő olvasmá-
nyélménnyel gazdagítja az emberi lényegre,
önmagukra kíváncsi olvasókat.

Huszár Anita
könyvtáros

REJTVÉNY
Előző számunk helyes megfejtése: 

Hely tör téneti Gyűj teményünk a régmúltban
iskola és kántortanítói lakás volt. 

Nyertesünk:
Katona Józsefné, aki Magos Jó zsef a Dunai
Kavicsüzemek Kft üzemvezetőjének aján-
dékcsomagját nyerte. 

Új feladványunk:
Ki írta a Szolgálj szívem c. verset? 

A nyertes a Boszi Szalon ”szépítő” cso mag ját
élvezheti. 

A megfejtéseket interneten /beres.klara@citromail.hu/,
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.
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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

HÚSOS ZÖLDBABLEVES

Hozzávalók:

kb. 50 dkg sertéscomb, 50 dkg
zöldbab, 1 evőkanál zsír, 1 evőka-
nál liszt, 1 db vöröshagyma, 2
cikk fokhagyma, pirospaprika, só,
2 dl tejföl, 1 csokor petrezselyem

A megtisztított zsenge zöldbabot
összevágjuk, többször bő vízben meg-
mossuk. A leves mennyiségének meg -
felelő vizet felforraljuk, megsózzuk,
beletesszük és puhára főzzük. A kis-
kockára vágott sertéshúsból pörköl-
tet készítünk és fedő alatt puhára
pároljuk. A megfőtt zöldbabhoz hoz-
záadva összeforraljuk. Vilá gosbarna
petrezselymes rántást ké szítünk, ke -
vés vízzel és a tejföllel fel engedjük, és
berántjuk vele a levest. Betétnek csi-
petkét adhatunk hozzá.

KRUMPLIS DERELYE

Hozzávalók:

1 kg krumpli, 25dkg liszt, 
evőkanál zsír, 1 evőkanál 
búzadara, 1 tojás, só

A krumplit megpucoljuk és megfőz-
zük. Ha megfőtt leszűrjük és krump-
linyomón átnyomjuk és hagyjuk ki hűl-

ni. Ha már kihűlt hozzáadjuk a lisz-
tet, a zsírt, a búzadarát, a tojást és
egy pici sót. Az egészet szép si má -
ra összegyúrjuk. A kapott tésztát táb -
lán kinyújtjuk és pogácsaszagga tó -
val kiszaggatjuk. Szil va lek várt te -
szünk bele /de lehet túrót is/, és fél -
be hajtva összenyomkodjuk. Forró
vízben kifőzzük. Zsemlemorzsát pi -
rítunk rá, és tálaláskor porcukorral
meghintjük.

TÚRÓVAL TÖLTÖTT ZSEMLE

Hozzávalók:

6 db zsemle, ½ kg túró, vanília,
cukor, mazsola, cukor, tej, tejföl,
porcukor, vaj

A zsemle tetejét levágjuk, a közepét
kiszedjük. Az így kapott üreges zsem -
lét cukros, vaníliás tejben megforgat -
juk. /de nem áztatjuk/
Az elkészített, ízesített túróval meg-
töltjük, és rátesszük a zsemle tetejét
is. Kivajazott tepsibe rakjuk és min-
den zsemle tetejére egy kanál tejfölt
teszünk és porcukorral megszórjuk.
Elő mele gített sütőbe tesszük és ad -
dig sütjük, míg a zsemlék tetejére rá -
olvad a tejföl és egy picit pirul is.
Jó étvágyat!

Orbán Istvánné

Városgondnokság
Alsózsolca, Tanács út 2.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy az Alsózsolca közteme-
tőben a sírhelyek és urnahe-
lyek lejárati ideje: 25 év.
2010-ben az 1985. évben kia-
dott sírhelyeket és urnahelye-
ket kell újraváltani.
Befizetés helye: Város gond nok -
ság Alsózsolca, Tanács u 2.
Ügyintéző: Simon Sándorné
Ügyfélfogadás: 

Hétfő - Csütörtök: 8 - 16-ig
Péntek: 8 - 12-ig

Kárpáti Árpád
Gondnokságvezető

TARTALOM
• ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
• KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
• KITÜNTETÉSEK
• JOGI ROVAT
• RENDELETEK
• KERTÉSZ ROVAT
• HELYTÖRTÉNET
• JÁTSZÓSAROK
• KÖNYVAJÁNLÓ
• VERS
• RECEPTEK
• REJTVÉNYADVENT FÉNYEI

ADVENTI KONCERT 
2010. DECEMBER 12-ÉN 17.00 ÓRAKOR 

A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
A KÖZÖSSÉGI HÁZ RENDEZÉSÉBEN

FELLÉP: 
A MISKOLCI

ANIMUS CSENGETTYŰ ZENEKAR
ÉS AZ AVAS-DÉLI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

VERBUM DEI KÓRUSA
BELÉPŐ: 400,- FT

Receptek
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