
Elérkezett december, az év utolsó
hónapja és lassan ránk köszönt az új
esztendő. Ez a hónap az ünnepek hó -
napja. Ilyenkor pihenjük ki az év fára-
dalmait, mérlegelünk, összegzünk, de
a legfontosabb mégis, hogy együtt va -
gyunk! Melegség tölti el szívünket ka -
rácsony közeledtével, egy-egy pilla nat-
ra megállunk a rohanó világban és
számvetést készítünk az elmúlt évről.
Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktáro-
zunk lelkünkbe, hogy ebből meríthes-
sünk erőt az elkövetkező újév napjai-
ra is. Az ünnep hangulatában a másik
em berre figyelünk és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak akik fontosak számunkra.  

Ez a mi legemberibb értékünk. Nem
drága ajándékok jelentik szeretetün-
ket, hanem hogy önmagunkból mit ad -
hatunk. Az az ember aki nem csak sa -
ját magáért él, aki igazi harmóniát  tud
teremteni belső világában, saját lelké-
ben és a maga környezetében, minde-
nekelőtt családjában, ami talán kisugá -
rozhat a barátok, munkatársak felé is. 

Ahol harmónia, béke, szeretet van,
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra
épülő családot lehet teremteni, amely
érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.
Csak így tudjuk az otthon melegét va -
lósággá, megélhetővé tenni, ami vé gig
kíséri egész életünket és mindig meg-
adja számunkra a megújulás lehető-
ségét.

Mindennapjainkban is elég nagy a
zűr zavar: év végi zárás, karácsonyi
nagybevásárlás, takarítás, ajándékké-
szítés, családi programok torlódnak

egymásra. Mégis a hozzánk közelítő
ünnep, karácsony ünnepe egyre na -
gyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk a megérkezését,
csendességét még talán akkor is, ha
nincs kivel megosztanunk ezt a napot.
Mi tehát a karácsony titka? Meg mu -
tatja a szeretet útját, hogy megvált sa
életünket. A szeretet nem forradal mak-
kal és törvényerejű rendeletekkel, ha -
tározatokkal, nem többségi szavaza-
tokkal jön létre, hanem úgy, hogy rá -
jövünk, szükségünk van egymásra. Ne
gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen
az élet gondjait, úgy tűnik, nem spó-
rolhatjuk meg. Gondoljunk gyermeke-
ink örömére a karácsonyfa alatt, gon -
doljunk az idős emberekre, akik a se -
gítségünkre szorulnak, gondoljunk ön -
magunkra, mert nekünk is szükségünk
van a törődésre. Ha egymást táp láljuk,
kiegészítjük egymás hiányosságait,
ér telmet és örömöt adunk egymás éle-
tének. Kívánom mindenkinek, hogy a
szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy
az ünnepi idő akár egyedül, akár sze-
retteik körében töltik a karácsonyt, se -
gítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz,
testi, szellemi és lelki megújuláshoz,
feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy
az újesztendőt új szívvel és újult erő-
vel kezdhessék. 

Alsózsolca város önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében minden
alsózsolcai polgárnak kívánok bé kés,
boldog, élményekben gazdag szent
ka rácsonyi ünnepeket!

Zsiros Sándorné
polgármester

VII. évfolyam
8. szám

2010. december

Tisztelt Alsózsolcai Lakosok!

Növeld, mi bennünk isteni,
s öld meg, mi bennünk állat,
hisz a dühös tusákba már
mindenünk belefáradt! –

Szüless meg bennünk, Tisztaság,
szüless meg bennünk, Béke!
S tedd kezedet a vad világ
lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk, Szeretet,
te legszebb lelki virtus:
– a szívünk szomorú, beteg, –
Teremts bennünk új életet,
szüless meg bennünk, Krisztus! 

Bódás János / Advent
részlet

ÁLDOTT, KEGYELMEKBEN
GAZDAG BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, ÉS SIKEREKBEN,

ÖRÖMÖKBEN BŐVELKEDŐ
ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK

VÁROSUNK ÖSSZES
LAKÓJÁNAK!

Csöbör Katalin
Országgyűlési képviselő
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A SZERETET ÜNNEPÉHEZ KÖZE-
LEDVÉN A JÓ ÉRZÉSŰ EMBEREK
SZERTE A VILÁGBAN AZ ÜNNEPI
KÉSZÜLŐDÉSSEL, AZ ÉV BEFEJE-
ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEENDŐ-
IKKEL FOGLALKOZNAK. ILYEN  -
KOR A SZOKÁSOS ÉV VÉGI MUN -
KA MELLETT ELSŐSORBAN A KA -
RÁCSONYI ELŐTTI VÁRAKOZÁS,
A CSALÁD, A SZERETTEINKRE VA -
LÓ ODAFIGYELÉS TÖLTI BE SZÍ-
VÜNKET ÉS LELKÜNKET.

Sajnos élnek közöttünk olyan emberek
is, akik nem így éreznek. Naivan azt
gondoltam, hogy így karácsony előtt már
nekem sem kell „háborgó” gondolatok-
kal foglalkozni.

Az elmúlt napokban „Alsózsolcai
Krónika” címmel a Jobbik alsózsolcai
szervezete egy szórólapot juttatott el
te lepülésünk lakóihoz. Természetesen
ez nem baj, mert ezt szabadon megte-
hetik. Azzal azonban már komoly prob-
lémák merülnek fel, hogy az „Önkor-
mányzati beszámoló” című írás nem
teljes körűen, így nyilvánvalóan nem
korrekt módon tájékoztatta Önöket.

Miután a szórólap a Jobbik alsózsol-
cai szervezetének a kiadványa, ezért
feltételezhető, hogy annak kiadási költ-
ségeihez a Jobbik Magyarországi szer-
vezete is hozzájárul, amely szervezet –
mint tudjuk – túlnyomó részben a köz-
ponti költségvetésből kapott támoga-
tásból gazdálkodik. Azt is tudjuk, hogy
a központi költségvetés bevételeinek
nagy része az állampolgárok – köztük
az alsózsolcai adófizetők – által befize-
tett adó, ezért aztán senkinek nem
közömbös, hogy a pénzünkből mi törté-
nik. Jogos és minimális elvárásunk lehet
a korrekt, tár  gyilagos, teljes körű tájé-
koztatás. Olyan ez, mint a segély, ami-
ről a Jobbik is hangoztatja, hogy „a mi
általunk befizetett adóforintokból kap-
ják a segélyezettek, így legyen már
beleszólásunk abba, hogy mire költik”.
– E logika alapján gondolom, hogy leg-
alább a véleményünket el szabad mon-
danunk a szórólapról, mivel annak
megjelenésében – ugyan akaratunkon
kívül – a mi adóforintjaink is benne
vannak.

A fent említett „Alsózsolcai Kró ni ka”
címlapja az adventi koszorúról, a kará-

csonyról és a szeretetről szól. És aztán
ez a hangulat – a kiadványt olvasva –
itt véget is ér. A második oldaltól kedve 
a szerzők egy teljesen másik oldalukat
mu tatják meg. Persze ezt már megszok-
hattuk, de több mint két hónappal az
önkormányzati választások után már
igazán jó lenne, ha letisztulnának a po -
litikai „erőviszonyok”. 

Mert számomra – és vélhetően hoz-
zám hasonlóan sokak számára – még
mindig nem tisztázott néhány kérdés.
Brünner István a Jobbik alsózsolcai szer-
vezetének tagja, ezt tiszteletben is tar-
tom. Azonban  Szilágyi László és Fo -
dor Ákos „kiléte” még ma sem tisztá-
zott szá momra, akik a választás előtt
egy szó  rólapon még a Jobbik színeiben,
a vá lasztási kampány során már nem
Job bik, hanem független – ugyan a Job -
bik támogatásával – majd ebben az új -
ságban Szilágyi László független (Job -
bik) képviselőként vannak feltüntetve.
(Szóval ezt már nem lehet követni.)
És mellesleg megjegyzem, hogy mind-
ketten büszkén viselik a „Jobbik Ma -
gyar országi Párt jának” jelvényét. Va jon
mi ez, ha nem más, mint a választók
tudatos, szándékos megtévesztése, fél-
revezetése?  

Egy települési képviselőnek nem az 
a feladata, hogy annak a Képviselő-tes-
tületnek a munkáját bírálja, amelynek
ma ga is tagja. Ezt megteszik helyet-
tünk az ál lampolgárok. Egy képviselő-
nek kö telessége elfogadni és tisztelet-
ben tartani a testület döntéseit, hiszen
azok – az ön kormányzati törvény elő-
írása alapján – mindig a jelenlévő kép-
viselők többségének illetve a testületi
tagok több mint felének (minősített több -
ség) akaratát tük  rözik. Egy testületi dön -
tés a képvi selők mindegyikére nézve
kötelező érvényű. Miután az ülések dön -
tő többsége nyilvános, ezért az ott ho -
zott döntések minden állampolgár szá-
mára elérhetőek, azt nem kell külön
megmagyarázni a polgároknak – felté-
telezve azt, hogy eset leg azt elsőre nem
értették meg – hacsak ezzel a külön ma -
gyarázkodással egyértelműen nem az 
a szándék, hogy lejárassa a „más ként”
gondolkozó képviselőtársakat. 

Az idézett döntések tekintetében azon -
ban még ők vannak többen, így talán a
többségi véleményt el kellene fogadni

és azon kellene gondolkodni, hogy va -
jon ki (kik) a másként gon dol kodó(k),
és akkor valójában kiben is van a hiba?!
Ez a de mokrácia helyi gyakorlása, ame-
lyet min den képviselőnek tiszteletben
kell tartani. Ha egy, vagy több képviselő
ezek után mégis úgy dönt, hogy önhatal-
múlag „krónikát” ír a testületi munká-
ról, akkor azt teljes körűen tegye, mert
csak így válik hitelessé (vagy hitelte-
lenné).

A szórólap 2.-4. oldala „részletesen”
taglalja a testület október 15-i alakuló
ülését, amelyben azonban számos el -
lent mondás fedezhető fel.

A bizottságokba általam javasolt kül -
ső tagok valóban élvezik a bizalmamat,
de ez nem is lehet kérdés, mert ellenke-
ző esetben valószínűleg nem őket java-
soltam volna. Miután a szavazás ered-
ményeként bekerültek a bizottságokba,
így egyértelmű, hogy a testület többsé-
gének a bizalmát is élvezik és ez szá-
momra megnyugtató, mert a testületi ta -
gok pe dig a lakosságot képviselik. A la -
kosság azzal, hogy megválasztotta őket
képviselőnek, egyben felhatalmazást is
adott nekik, hogy döntéseiken ke resz -
tül kép vi seljék őket. Ezt pedig il lik tisz -
teletben tartani. 

Ha a három bizottság valamelyikében
helyet kapott Szilágyi László, Brünner
István és Fodor Ákos, akkor milyen
alapon állítják, hogy „mellőzve” van-
nak. Az, hogy csupán egy-egy bizottsá-
gi szerepet kaptak, nyilván azért van,
mert ők eddig még nem voltak képvise-
lők, így aztán még nagyon sok ismere-
tet kell el sajátítaniuk és tapasztalatot
szerezniük az önkormányzati munká-
ról. Ez így van rendjén, mert így job-
ban tudnak összpontosítani a feladata-
ikra, nincsenek túlterhelve. Miután a
képviselő tanácskozási joggal minden
bizottság munkájában részt vehet, így
nem kell tartaniuk attól sem, hogy va -
lamilyen fontos döntés előkészítéséről
lemaradnak.

Az általam és a Szilágyi László által
javasolt bizottsági összetétel közötti fő
különbség az, hogy szerintem nem le -
het vita tárgya a külsős tagok jelenlété-
nek fontossága a bizottságokban akkor,
amikor a képviselő-testület létszáma 14
fő ről 9 főre csökkent. A lakossági rész-
vétel a döntéshozatalban, a döntések

VÁLASZ AZ ALSÓZSOLCAI KRÓNIKÁSOKNAK
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elő készítésében sokkal hangsúlyosabban
ér vényesül a külsős tagokon keresztül,
mint azokban a bizottságokban, ahol
nincsenek külsős tagok és a lakosság
véleményét pedig leginkább a Zöld Ász
Sö rö zőben „begyűjtött” vélemények
repre zen tálják. Ezt a különbséget pedig
nem lehet néhány 100 ezer forinttal mér -
ni. Le het, hogy népszerű fogás egy nem
létező „jól működő” polgárőrség támo-
gatására hivatkozni, de erről majd csak
akkor lehet beszélni, ha valóban létre-
jön vagy „újraéled” egy olyan szerve-
zet, amelynek tagjai eddig még nem
kompromittálták magukat és nem ját-
szották el a becsületüket és maguk is
józan életű, törvénytisztelő állampolgá -
rok. Egy ilyen szervezetnek valóban fo -
gunk örülni, de csakis az ilyennek!

Valami nagyon sántít az említett –
Jobbikos (vagy független) – képviselők
javaslatában. Ha – mint az írás későbbi
részéből kiderül – Szilágyi Lászlónak
az alpolgármesteri tisztet szánták, ak -
kor mi az oka annak, hogy az említett
javaslat két bizottságban is szerepet szán -
nak neki (Pénzügy-, Kulturális). Vagy
talán még az zal sem voltak tisztában 
a javaslat meg tételekor, hogy az al -
polgármester nem le het tagja egyetlen
bi zottságnak sem?! Ezek után pedig va -
lószínűleg az sem véletlen, hogy a ja -
vasolt bizottságokból kimaradt Csö bör
Katalin képviselő asszony. Bár ezt úgy
is felfoghatjuk, hogy azért maradt ki,
mert a Jobbikos képviselők is neki
szán ták az alpolgármesteri tisztséget?!
Eb ből Önök is láthatják, hogy itt van
némi ellentmondás.

Azt a tényt pedig egyáltalán nem sza-
bad elfelejteni, hogy a polgármester sze -
mélyét a lakosság többségének szava-
zata alapján választotta meg Alsó zsol -
ca. Az alpolgármester személyét pedig
– az ide vonatkozó jogszabály alapján –
a polgármester javaslatára választja meg
a tes tület. Így ezt a javaslatot – mint a
választópolgárok által delegált szemé-
lyen ke resztül a választópolgárok aka-
ratát tükrözve – a képviselőknek illik
tiszteletben tartani.

Itt leszögezem, hogy az eddig történ-
tek, a testületi ülések, a szórólap meg-
erősít abban, hogy jól döntöttem, ami-
kor Csöbör Katalint javasoltam az al -
polgármesteri tisztségre. Ő az eddigi
munkájával, hozzáállásával már bizonyí-
totta, hogy valóban összekötőkapocs a
lakosság és a polgármester között, hi -

szen nagyon sok emberrel van – mosta-
ni sűrű elfoglaltsága mellet is – napi
kapcsolatban. Szi lá gyi László képviselő
társammal gyermekkorunk óta jó sze-
mélyes kapcsolatban vagyunk, de Ő ed -
dig egy-két alapítványi bálon kívül nem
igazán mutatta meg a közösséghez való
tartozását. Nagyon sok ember él ezen a
településen, akik közül eddig jó néhá-
nyan tőle sokkal aktívabban vettek
részt a település közösségi életében.
Mert Alsó zsolcán élénk közösségi élet
van, még akkor is, ha vannak olyan
képviselők, akik eddig ezt még nem
tudták és nem tapasztalták. A Szi lágyi
László hozzáállása alapján eddig azt
kellett tapasztalatként leszűrnöm, hogy
mint – magukat ellenzéknek vallók –
ténylegesen nem a település előre ha -
ladásán munkálkodnak, hanem – talán
fel sőbb párt eszméktől vezérelve – az
el számoltatás, az akadékoskodás a fő
cél juk. Bár országos szinten is sok min-
dent lehet hallani a Jobbikról. Ezért
talán jobb lenne előbb a saját házuk
táján szétnézni. Azt csak mellékesen
jegyzem meg, hogy Egyed Zsolt, aki a
körzetünk egyik Jobbikos jelöltje volt,
a párt listán bekerült a parlamentbe. Az
pedig valószínűleg csak véletlen (vagy
talán névazonosság?!), hogy néhány hó -
nappal később bi zonyos Egyed Zsoltné
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz -
gyűlés Ok tatási és Sport Bizottságá -
nak külsős tagja lett. (No komment.)
Bár talán annyi megjegy zés, hogy ép -
pen ez igazolja, hogy a bi zott sá gok ba a
legtöbb helyen választanak „külsős”
tagokat is.

Ha már a korrekt tájékoztatásnál ma -
radunk, akkor arról is kell szót ejteni,
hogy az említett ülésen a képviselők
tisz   teletdíjáról is döntött a testület. Így
azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a
képviselői tiszteletdíj eddigi mértéké-
nek eme léséről szóló rendeletet 9 igen
szavazattal fogadta el a testület. Vagyis,
mind a 9 képviselő elfogadta (igennel
szavazott) azt, hogy az elkövetkező idő -
ben a korábbitól mintegy 50%-kal ma -
gasabb legyen a képviselői tiszteletdíj.

Persze a korrekt tájékoztatáshoz még
az is hozzá tartozik - még ha nem is le -
het vele olyan hangulatot kelteni, mint
az elő ző témákkal -, hogy a testület a
szórólapon említett üléseken még más
fontos döntéseket is hozott. Például új
parcellák kerültek kijelölésre a temető-
ben, mert az egyik parcellában a nagy

esőzések miatt bekövetkezett „pince
be szakadások” nyomán az új sírok ki -
ala kítását fel kellett függeszteni. Vagy
ép pen döntött a testület arról, hogy biz-
tosítja a Polgármesteri Hivatal tűzjelző
be rendezésének a kiépítéséhez szüksé-
ges fedezetet. Higgyék el, hogy ezek a
döntések legalább olyan fon tosak, vagy
fontosabbak, mint az előzőek, csak
ezek esetleg nem a rossz hírét keltik a
képviselőknek.

Az „Érpatakra látogattunk” című írás-
sal kapcsolatosan is van egy nagy prob-
léma. Főként azzal a részével, amely
arról szól, hogy: „Az a malacka, melyet
az ér patakiak már javában forgattak
egy ha talmas nyárson, melyet egy
érpataki la kos készített az önkormány-
zatnak, így tud va le tartozását. Szóval
kreatív megoldásokból nincs hiány.” -
Ilyet a jelenlegi jogszabályi környezet
nem ismer. Jól néz ne ki a magyar
önkormányzati rendszer, amely megen-
gedné, hogy ha valakinek lenne vala-
milyen tartozása és cserébe hozna egy
malacot, megsütné (így tudva le a tarto-
zását), amit az önkormányzat vezetése
aztán a meghívott haverokkal együtt
nagy „dínom-dánom” során el fo gyasz -
tana. Ha valaki ilyet tesz, azzal nem
dicsekedni kellene, mert az ilyen jog-
szabálysértő, büntetendő cselekedet.
Olyan ez, mint a középkorban a tized,
vagy a dézsma, amely mint tudjuk, ma
már nem létezik. Persze ilyen eszme-
futtatással lehetne fokozni, mert akinek
nincs malaca, az hozhatna esetleg tyú-
kot, lisztet vagy egyéb árut, amiből a
cikket író „bennfentesek” aztán jól él -
nének. Ez még viccnek is rossz!!

Tisztelt Alsózsolcaiak! Közel három hó -
nap telt el az őszi önkormányzati vá -
lasz tások óta. 

A demokrácia írott és íratlan szabá-
lyai szerint a választás után a nyerte-
seknek gratulálnak a választás során
alul maradottak és utána vagy félreáll-
nak, vagy pe dig – a saját önös érdekei-
ket, vélt vagy valós sérelmeiket félreté-
ve – elkezdenek a győztesekkel együtt
tenni azért a közösségért, amelynek tag -
jai a döntést meghozták szavazataikkal. 

A megválasztott képviselők visel -
kedésükkel, „pártoskodásaikkal” nem
oszt hatják meg a település lakóit. A tes-
tületi döntéseket el kell fogadni, mert
azok mindig a képviselők többségének 



Ivóvíz- és csatornadíjak:
- közületi 459,- Ft/m3
- lakossági 424,- Ft/m3
- szennyvíz díja 559,- Ft/m3

Települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díjak:
- Kommunális szennyvíz kezelési díj 3.184,- Ft/m3

+ vízterhelési díj   29,-  Ft/m3
- Minimálisan szállítható mennyiség: 4,8 m3 ill. 6 m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

Helyi adók mértéke 2011. január 1-től
Az építményadó mértéke 1.050,-Ft/m2/év.
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
évi mértéke az adóalap 2 %-a. 
A helyi iparűzési adóról szóló rendeletben az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 1.000,-Ft, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények bérleti díjai
2011. január 1-től:

- A Kompház bérleti díja 920,- Ft/nap. A kaució díja 5.000,- Ft. 
- A Sportpálya bérleti díja 900,- Ft/óra. A kaució díja 5.000,- Ft. 

Sportcsarnokban alkalmazott díjtételek:
- Konditerem diákok részére 320,-Ft/óra/alkalom
- Konditerem felnőttek részére 320,- Ft/óra/alkalom
- Konditerem 30 napos bérlet 3.200,- Ft/óra/alkalom
- Konditerem negyedéves bérlet 8.000,- Ft/óra/alkalom
- Konditerem fél éves bérlet 14.400,- Ft/óra/alkalom
- Büfé bérleti díja alkalmanként 1.200,- Ft
- Büfé bajnoki mérkőzésen és 

bevételorientált rendezvényen alkalmanként 3.200,- Ft
- Küzdőtér bérleti díja: tenisz-4 fő felnőtt 3.520,- Ft/óra
- Küzdőtér bérleti díja:tenisz-4 fő diák 2.000,- Ft/óra
- Küzdőtér bérleti díja: labdajátékok esetén 

(kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda) felnőtt 5.280,- Ft/óra

- Küzdőtér bérleti díja: labdajátékok esetén 
(kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda) diák 3.000,- Ft/óra

- Tükrös terem, korábban konditerem 
aerobikra, ping-pongra 80,- Ft/óra/fő

Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjai:
- Színházterem 11.200,- Ft/óra
- Klubszoba 2000,- Ft/óra
- Előtér 2960,- Ft/óra
- Alagsor 3440,- Ft/óra
- Konyhahasználat 11.520,- Ft/alkalom
- Számítógépterem használati díja 184,- Ft/óra
- Könyvtári beiratkozási díj 336,- Ft/fő
- Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, 
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– és rajtuk keresztül a lakosság többsé-
gének – a véleményét tükrözik. Aki ez -
zel nem tud azonosulni és nem tudja
azt, hogy egy képviselő mit tehet és
mit nem, ha nem tudja, hogy milyen
titoktartásai, etikai és erkölcsi szabá-
lyok szerint kell élnie, az soha nem
lesz jó képviselő. 

Kicsiny országunkban éppen elég
prob léma van. Az embereknek nap
mint nap komoly küzdelmeket kell
vívni a megélhetésért, a barátainkért, a
családért, ezért tisztelettel kérjük képvi-
selő tár sain kat, hogy segítsék és ne pe -
dig gá tolják a közös munkát. Ez nem
azt jelenti, hogy ne legyen vélemé-
nyük és ne le gyen ja vaslatuk, hanem
azt, hogy tanulják meg elfogadni a má -
sik véleményét és ne a rosszat, a hátsó

szándékot keressék a másikban.
Nekünk van egy közös feladatunk,

ame lyet közösen vállaltunk. Ne okozzunk
csalódást a választóinknak!

Végezetül pedig fogadjanak tőlünk
szeretettel egy megszívlelendő verset!

KÁNYÁDI SÁNDOR: 
Csendes pohárköszöntő 

újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne, 
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország, 
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

A másként gondolkodó képviselők ne -
vében, akiknek valóban fontos a kor-
rekt tájékoztatás:

Zsiros Sándorné
polgármester

Alsózsolcai 

A leggyakoribb kéménytípusokra vonatkozó díjak: Ft

Egyedi vegyes tüzeléshez kapcsolódó falazott, illetve
egyrétegű kémény 1280  

Egyedi, gáztüzeléshez kapcsolódó, egyrétegű, vízzáró
béléssel ellátott kémény 1168  

Gáztüzeléshez kapcsolódó füstgázlevegő rendszerű
kémény 2268

Gáztüzeléshez kapcsolódó központi kémény 11536  

Gáztüzeléshez kapcsolódó nagyméretű központi ké mény 16480  
Tartalék kémény 716  
+ tartalék kémény 1136  
pótkiszállás 972

2011. január 1-től érvényes szolgáltatási díjak:



pedagógusok számára 168,- Ft/fő
- Másolás, nyomtatás A/4 méret 8,- Ft/oldal
- Másolás, nyomtatás A/3 méret 16,- Ft/oldal
- Színes nyomtatás 120,- Ft/oldal
- Székszoknya kölcsönzése helybeli 

használat esetén 160,- Ft/db
- Székszoknya kölcsönzése külső helyszínen 

történő felhasználás esetén 240,- Ft/db

A színházterem bérleti díjából továbbra is biztosítják a 30%-os ked-
vezményt abban az esetben, ha alsózsolcai lakos esküvő céljából
kívánja igénybe venni. 
Az önkormányzati intézményekben dolgozók, illetve közeli hozzá-
tartozójuk halála esetén halotti tor céljából ingyenesen vehetik
igénybe a Közösségi Ház helyiségét.
A Közösségi Házban a színházterem bevételes rendezvényre, bálra
évente egy alkalommal kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj
befizetése ellenében adható bérbe az Önkormányzat intézményei
és a mindenkori Kisebbségi Önkormányzat részére, minden más
alsózsolcai szervezet részére az érvényes bérleti díjak szerint kell
megállapítani a fizetendő összeget. A terem időpont foglalásakor a
kedvezményes bérleti díjat előre be kell fizetni. Eseti kedvezmények
kérelemre átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság döntése
alapján biztosíthatók.

A Közösségi Ház használatát szervezetek, pártok részére illetve
választási időszakra:

- Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalom-
mal térítésmentesen kapják meg a kistermet taggyűlés céljára.

- Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizott -

ság által polgármester-jelöltnek elfogadott személyek egy alka-
lommal kapják meg térítésmentesen a színháztermet.

- Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok ré -
szére és az 1. sz. választókörzet független jelöltjei részére 1-1
alkalommal ingyenesen biztosítják a színháztermet és pincehe-
lyiséget vagy klubszobát.

- Települési képviselők fogadóórájának megtartására a Közös -
ségi ház helyiségei ingyenesen vehetők igénybe. 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termének bérleti díja 10.000,-
Ft/alkalom és maximum 2 óra időtartam. 

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intéz  mény és a Benedek Elek Tagiskola tornatermének bérleti 
díja 1.500,- Ft/óra.

Benedek Elek Tagiskolában lévő konditerem bérleti díja 480,-
Ft/óra.

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészet ok ta tási
Intéz mény és AMI bérelhető helyiségeinek bérleti díjai:

Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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- a 15/2010.(XI.25.) sz. KT rendeletét,
mely a települési szilárd és folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 32/2002.(XII.28.) sz. KT ren-
delet mó dosításáról szól,

- a 16/2010.(XI.25.) sz. KT rendeletét,
mely az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) sz.
KT rendelet módosításáról szól,

- a 17/2010.(XII.09.) önkormányzati
rendeletét, mely a ké ményseprő-ipari

közszolgáltatások kötelező igény be -
vé  teléről szóló 24/1999.(XII.16.) ön -
kor mányzati rendelet módosításáról
szól,

- a 18/2010.(XII.09.) önkormányzati
rendeletét, mely az építményadóról
szóló 18/2004.(XII.09.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szól,

- a 19/2010.(XII.09.) önkormányzati
ren deletét, mely a helyi iparűzési
adóról szóló 7/1997.(III.27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szól,

- a 20/2010.(XII.09.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2011. évi víz- és
csatornadíj megállapításáról szóló
24/2003.(XII.16.) önkormányzati ren -
delet módosításáról szól,

- a 21/2010.(XII.09.) önkormányzati
rendeletét, mely a települési szilárd
és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgál -
tatásról szóló 32/2002.(XII.28.) ön -
kormányzati rendelet módosításáról
szól.

Tanterem 1.000,- Ft/ó 

(huzamos bérbeadás esetén) 10.800,- Ft/hó 

Ebédlő (Herman, 3. Sz.) 1.000,- Ft/ó 

3. Sz. Iskola aula: 1.000,- Ft/ó 

Huzamos bérbeadás kisterem (20 m2 alatt) 4.400,- Ft/hó

ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 2010. NOVEMBER 24-I 
ÉS DECEMBER 8-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉN MEGALKOTTA: 

TISZTELT ALSÓZSOLCAI LAKOSOK!

Alsózsolca Város Képviselő-testületének 177/2010.
(XI.10.) sz. KT határozata alapján korlátozta a Köz te me -
tőben az elmúlt években új sírhely kialakítására kijelölt 
3. parcellában való temetkezést azzal, hogy ebben a
parcellában a megváltott sírhelyekbe továbbra is enge-
délyezett a temetés, illetve a sírmegváltás lehetősége
folyamatos. 

2010. november 11-től új temetkezési helyként a 2. par-
cellát jelölte ki, ami a természetben a kialakított sírboltos
helyek mögötti út másik oldalán kezdődik. 

További felvilágosítás kérhető a Köztemető üzemeltető-
jénél és a Városgondnokságon. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Hirdetmény 
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AZ ÖRÖKLÉS LÉNYEGE

Az öröklés a tulajdon átszállásának az
a formája, amely az ember halálával kö -
vetkezik be.

Az öröklés biztosítja, hogy a meghalt
sze mély tulajdona ne váljon uratlanná,
ab ban új tulajdonos: az örökös váltsa fel.

A jogrend tehát együtt tartja a vagyont
urának halála után is.

Az öröklési jognak azonban talán a
legfontosabb feladata, hogy a család
vagyoni alapja az örökhagyó halála után
se szűnjön meg. Ezt a célt szolgálják
azok a rendelkezések, amelyek a család
tagjainak örökléséről szólnak, továbbá
amelyek még végintézkedés esetére is
védik a hozzátartozók vagyoni érdekeit.

Az öröklési jog alkotmányos emberi
alap jog, amelyet az alkotmány biztosít
minden ember számára. Bármilyen kor-
látozása az alkotmányba ütközik.

Jogunk szerint az örökhagyó halálával
– halála időpontjában – vagyona az örö-
kösre száll át.

A hagyaték: az örökhagyónak az a va -
gyona, amely halálakor az örökösökre
száll át.

A hagyatékhoz tartoznak az örökha-
gyó tulajdonában és birtokában lévő
vagyontárgyak, továbbá az örökhagyó
követelései és tartozásai is.

Az örökös a meghalt személy vagyon-
át, mint egészet örökli. Ebbe az örökha-
gyó tartozásai is beletartoznak, ami
magasabb is lehet, mint a szerzett érték.

A vagyon: az örökhagyó pénzben
kifejezhető értéket jelentő jogainak és
kötelezettségeinek összessége, ponto-
sabban: a kettő különbözeteként maradó
eredmény.

AZ ÖRÖKÖSÖK

Azt, hogy ki az örökös, elsősorban az
örökhagyó végintézkedése határozza meg.

Ha azonban életében nem rendelkezett
vagyonáról, az öröklés rendjéről a tör-
vény rendelkezése dönt.

A törvényes öröklés tehát másodlagos,
akkor érvényesül, ha az örökhagyó nem
tett végintézkedést.

A jogok és kötelességek az embert
megszületéstől haláláig illetik meg.

Bekövetkezhetnek azonban olyan
körülmények, amelyek miatt az – egyéb-
ként – örökösnek tekintendő személy
kiesik az öröklésből. Az öröklésből való
kiesés lé nyege az, hogy a kiesőt az örök-
lés szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni.

Kiesik az öröklésből: a) aki az örök-
hagyó előtt meghal, b) aki a hagyatékot
az öröklés megnyílásakor a törvénynél
fog va nem szerezheti meg, c) aki az
öröklésre érdemtelen, d) aki lemondott
az öröklésről, e) akit az örökhagyó az
örök lésből kizárt vagy kitagadott, f) aki
az örökséget visszautasította.

A házastárs tekintetében speciális
kiesési ok, ha a házastárs az örökhagyó
halálakor nem él vele életközösségben,
és az eset körülményeiből nyilvánvaló,
hogy a különélés végleges.

Közömbös az, hogy az életközösség
mi lyen okból szakadt meg, hibás volt-e
ab ban valamelyik fél, vagy sem.

Megjegyezzük, hogy ez a szabály a
törvény alapján történő öröklésre vonatko-
zik.

Némileg más a helyzet, ha az elhunyt
házastárs az életközösség megszakadása
előtt végintézkedést tett. Ilyenkor lehet-
séges, hogy a különélő házastárs is örö-
köl, ha az örökhagyó a végintézkedést
nem vonta vissza, mert házastársát az
életközösség megszakadása ellenére is
juttatásban kívánta részesíteni.

Érdemtelen az öröklésre, aki az örök-
hagyó vagy az örökhagyó másik örökö-
se éle tére tört, vagy aki szándékosan
megakadályozza az örökhagyót végaka-
ratának szabad kinyilvánításában.

Érdemtelenséget eredményez az is,
ha va laki csak megkísérli e cselekmé-
nyek valamelyikét.

A törvényes örökös az örökhagyóval
kötött írásbeli szerződésben egészében
vagy részben lemondhat az öröklésről.

A lemondásnak tehát csak az örökha-
gyó életében van helye.

Az örökhagyó törvényes örökösét ok -
kal vagy ok nélkül kizárhatja az örök-
lésből.

A kizárt örökös a törvényes örökrészét
nem követelheti, csupán a köteles részre
tarthat igényt.

A köteles részre jogosult kiesését az
örök lésből a kitagadás jelenti.

Az öröklés visszautasítására csak az
örökhagyó halála után kerülhet sor.

Az örökséget vissza lehet utasítani, de
az örökös megteheti, hogy más örökös-
nek az örökséget nyomban el is ajándé-
kozza. 

A TÖRVÉNYES ÖRÖKÖSÖK

Ha nincs végintézkedés (végrendelet),
az öröklés rendjét, tehát azt, hogy ki örö-
köl: a törvény határozza meg.

Ez a sorrend a következő: az örökha-
gyó 1. gyermeke, 2. házastársa, 3. szü-
lei, 4. nagyszülei.

A sorrend nagyon fontos, az egyik
rokon nem előzheti meg a másikat
(hacsak nem végrendelet alapján)

Az örökhagyó után elsősorban az örök-
hagyó gyermekei öröklik a teljes va gyont.

Az örökhagyó gyermeke az, aki a csa-
ládjog szerint az örökhagyó házasságá-
ból született, vagy akit az örökhagyó a
magáénak ismer el, illetőleg akinek az
örökhagyótól való származását bírósági
ítélet megállapította.

Az örökhagyó gyermekének kell
továbbá tekinteni azt is, akit az örökha-
gyó örökbe fogadott.

Ha leszármazó nincs: a házastárs örö-
köl. Törvényes öröklésének az örökha-
gyóval fennállott érvényes házassága az
alapja.

Ha nincs leszármazó és házastárs
sincs, az örökhagyó szülei, ha azok sin-
csenek, a nagyszülők örökölnek.

Az örökhagyó házastársa örökli mind-
annak a vagyonnak a haszonélvezetét,
amelyet egyébként nem ő örököl (özve-

P  A  R  A  G  R  A  F  U  S

A korábbi számunkban az öröklési és ajándékozási il leték új szabályozását is mer tettük, több olvasó 
ké ré sére, jelen cikkünkben az „örök lésről általában” lesz szó.
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gyi jog).  Ha a leszármazottak örökölnek,
valamennyi hagyatéki vagyon haszonél-
vezete a túlélő házastársat illeti.

A VÉGRENDELETI ÖRÖKLÉS

Az ember – halála esetére – vagyoná-
ról végintézkedéssel rendelkezhet.

Végintézkedés nemcsak végrendelet
le het, hanem az öröklési szerződés és a
ha lál esetére szóló ajándékozás is ilyen
forma.

Mindegyikben az a közös, hogy az
örökhagyó a vagyonáról vagy annak egy
ré széről halála esetére rendelkezik (szer-
ződik). A három forma között a leglé-
nyegesebb különbség, hogy a végrende-
let visszavonható, az öröklési szerződés,
valamint a halál esetére szóló ajándéko-
zás egyoldalúan nem vonható vissza.

A végrendeletnek nem kell kiterjednie
az örökhagyó egész vagyonára, annak tár-
gya lehet a hagyaték egy része is. Ilyen -
kor a hagyatéknak azon része, amelyről
nem esik szó a végrendeletben, törvé-
nyes öröklésnek van helye.

Végrendelkezni lehet közvégrendelet-
tel vagy írásbeli magánvégrendelettel.

Közvégrendeletet közjegyző vagy
bíróság előtt lehet tenni.

Szóbeli végrendelkezésnek csak a tör-
vény által külön meghatározott esetek-
ben van helye.

Egy iratot csak akkor lehet végrende-
letnek tekinteni, ha legalább két alapve-
tő követelménynek megfelel.

Az iratból ki kell tűnni, hogy magától
az örökhagyótól származik.

Az okiratnak halálesetre szóló nyilat-
kozatot kell tartalmaznia, amelyből
kitűnik, hogy az örökhagyó vagyonáról
(vagy annak egy részéről) halála esetére
rendelkezik, s azt kire hagyja.

A végrendelkező által elejétől végéig
saját kezűleg írt és aláírt végrendelet
akkor is érvényes, ha tanúk a végrende-
letet nem írták alá.

Ha a végrendelkező az okiratot nem
maga, vagy nem teljesen maga írta, de
azt aláírta, az aláírásnál  két tanú együt-
tes jelenlétére van szükség. Ha az iratot
már korábban aláírta, az aláírást a két
tanú előtt a magáénak kell elismernie.

A végrendeletet a tanúknak alá kell ír ni,
de a tanúk csak a végrendelkező sze mély -
azonosságát, valamint aláírásának hi te les -
ségét igazolják aláírásukkal, nem szük -
séges, hogy a végrendeletet ismerjék.

Az írásbeli magánvégrendeletnek van
egy harmadik formája is, amikor az ira-
tot a végrendelkező aláírja, és akár nyílt,
akár zárt iratként a közjegyzőnél szemé-
lyesen letétbe helyezi, feltüntetve, hogy
ez az irat az ő végrendelete.

Ha az írásbeli végrendelet tanúja,
vagy az elkészítésben közreműködő más
személy (vagy azok hozzátartozója)
javára a végrendelet valamilyen vagyon-
tárgyat juttat, a végrendeletnek ez a része
ér vény telen.

A KÖTELES RÉSZRE JOGOSULTAK 

Az öröklési jog egyik alapelve, hogy
az örökhagyó akaratát feltétlenül tisztel-
ni kell.

Végrendelkezési szabadsága azonban
nem korlátlan. Vannak a családnak olyan
tagjai, akiket nem foszthat meg attól, hogy
a családi vagyonból – ha nem is a törvé-
nyes mértékben – részesedjenek.
Ők a köteles részre jogosultak.
A köteles rész tehát az örökhagyó sza-

bad rendelkezését korlátozza, és védi az
örökhagyó legközelebbi hozzátartozóit.

Köteles rész illeti meg az örökhagyó
leszármazottját, házastársát, továbbá szü -
lőjét. Más hozzátartozó köteles részre
nem jogosult. Alapvető feltétele, hogy a
jogosult az örökhagyó halálakor törvé-
nyes öröklésre legyen jogosult.

A köteles rész a törvényes örökrész-
hez igazodik, leszármazó és szülő ese-
tében a köteles rész a törvényes örök-
rész fele.

A házastársat, mint törvényes örököst
köteles rész két módon is megilleti. Ha
nincs leszármazó és szülő, a hagyaték-
nak ő a törvényes örököse. Ebben az eset -
ben a köteles része ugyanakkora, mint 
a más örökösé: a törvényes örökrész fele.
Ha haszonélvezetet örököl, köteles rész
akkor is megilleti: ez a haszonélvezet
olyan korlátozott mértéke, amely a há -
zastárs szükségleteit biztosítja.

A HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Az örökös az örökséget nem a hagya-
téki eljárással szerzi meg, hanem alak-
szerűség és hatósági beavatkozás nélkül,
az örökhagyó halálának puszta tényével.

Hagyatéki eljárásra mindemellett szük-
ség van. A hagyatéki eljárás feladata, hogy
közhitelűen tanúsítsa az öröklés beálltát,
hitelesítse a létrejött megállapodásokat.

A hagyatéki eljárás első mozzanata a
leltározás, amit a polgármesteri hivatal,
lel tározással megbízott leltárelőadója
ké szít. Ezt követi az illetékes közjegyző
előtti hagyatéki tárgyalás.

A hagyatéknak az örökösök részére
történő átadása tárgyában a közjegyző
végzéssel határoz.

A közjegyző egyik legfontosabb érde-
mi döntése a hagyatékátadó végzés. 

Ebben a végzésben a közjegyző a ha -
gya tékot teljes hatállyal átadja az örökö-
söknek, ha az örökösök között nincs vita.

Az örökösök közötti vitában, polgári
pe res eljárásban, a bíróság dönt.

Dr Szegedi László

Helyes válaszok: A helyszín a régi parókai udvara 1955-ben. A szereplők
a képen az akkori presbiterek.

Helyes megfejtők:

• KOSECZKI JÓZSEFNÉ
• KOVÁCS JÁNOSNÉ
• SZATMÁRI ZOLTÁNNÉ
• SZŰCS ISTVÁNNÉ
• TŐKÉS SÁNDORNÉ
• VARGA SÁNDORNÉ

Egy-egy könyvet kaptak a kérdés feltevőitől, Farkas Ferenctől és felesé-
gétől, Ilonkától.

Köszönjük és gratulálunk.
Szerk.

Helytörténeti kérdés
/ Múltkori számunk plusz feladványai/
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ESEMÉNYDÚS ADVENTI HÉTVÉGE VÁROSUNKBAN

VÁLTOZATOS PROGRAMOK VÁR-
TÁK ALSÓ ZSOL CÁN A HELYI LA -
KOSOKAT ÉS A VENDÉGEKET AD -
VENT HARMADIK HÉTVÉGÉJÉN.

Alsózsolcai életrajzi lexikon címmel
jelent meg Bodnár Tamás legújabb
könyve, melynek bemutató rendezvénye
december 11-én, pénteken volt a Kö zös -
ségi Házban. A szerző, akinek egy ko -
rábbi könyve a település történetét dol-
gozta föl a kezdetektől Rákóczi-szabad-
ságharcig, ezúttal azokat a már nem élő
személyeket gyűjtötte össze, akik szere-
pet játszottak Alsózsolca 730 éves törté-
nelmében, illetve valamilyen módon kö -

zük volt a településhez. A kötetet So -
morjai Lehel, a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Levéltár igazgatója ajánlotta a
szép számú érdeklődőnek.

12-én, szombaton egész nap a zenéé
volt a főszerep a Közösségi Házban. Ekkor
rendezték ugyanis „A zene az kell!” cím -
mel a miskolci kistérség zenei tehetség-
kutató versenyének  döntőjét. A rendez-
vényen, mely az alsózsolcai és a sajóládi
közművelődési intézmények közös szer-
vezésében másodízben került megren-
dezésre, öt kategóriában 19 versenyző
mér te össze tudását. A versennyel nem
ért véget a program, hiszen a résztvevő-
ket a tavalyi verseny néhány résztvevő-
jének, a sajóládi Gyöngyszem Óvodá-

nak és az alsózsolcai Táncbarátok Kör é -
nek gálaműsora köszöntötte. Őket a mis -
kolci 4dance Club Táncstúdió énekesei
és táncosai követték, s színpadra lépett 
a zsűritagként is jelen lévő Kamarás
Máté, mint az est sztárvendége, először
a 4dance Club énekeseivel, táncosaival,
később pedig, az eredményhirdetés után
a Happy Bluesday zenekarral.

A zsűri tagjai – Hutter Linda, Cserháti
János, Kamarás Máté, Mócz Ferenc,
Spirkó Károly és az elődöntőben Balla
Miklós – hosszú vita után hozták meg
döntésüket, hiszen sok tehetséges fiatal
lépett színpadra, sok értékes produkció
hangzott el. A kategóriák legjobbjai a kö -
vetkező versenyzők lettek:

A KÉRDÉSRE BODNÁR TAMÁS NA -
POKBAN MEGJELENT ÚJ KÖNYVE
ADJA MEG A FELELETET, AMI AL -
SÓZSOLCAI ÉLETRAJZI LEXIKON
CÍMEN HAGYTA EL A NYOMDÁT.

A könyvbemutatón tapasztalt élénk ér -
dek lődés arra enged következtetni, ez az
új helytörténeti kiadvány az olvasók szé -
lesebb körének érdeklődésére is számot
tarthat, és aki olvassa, felfrissítheti és bő-
vítheti helytörténeti ismereteit.

Az utóbbi húsz esztendőben helyi szer -
zők tollából egymás után jelentek meg
olyan írások, melyek Alsózsolca telepü-
lés helytörténetének hosszabb, rövidebb
időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák,
melyek által lakóhelyünk képe kezd ak -
varellesedni.

Egyik korábbi könyvében Bodnár Ta -
más a falu történetét dolgozta fel - mo -
nográfia formájában -, a Rákóczi szabad-
ságharcig. Most a szerző egy merész és
merőben új műfajjal; egy  szak- úgyne-
vezett életrajzi lexikonnal jelentkezik,
melynek az Alsózsolcai életrajzi lexi-
kon címet adta.

E betűrendes ismerettár tartalmazza
azok nak a már nem élő személyeknek a
többségét, akik Alsózsolca 700 éves tör-
ténetében valamilyen szerepet játszottak,
vagy valamilyen módon közük lett e hely -
hez. A szerep a történelem, a szereposz-
tó és a rendező a Mindenható. Alsó zsol -
ca történetében a szereplők sokaságát
ta láljuk úgy, ahogy az egy nagy tör té nel -
mi darabban lenni szokott. A lexikonban

azonban kicsit másképp van, mint ahogy
a való életben volt. Itt egymáshoz közel
kerülhetett a püspök, a báró, a gróf, az
első és második világháborús baka, a fő -
rendi ház tagja, a királyi titkos tanács-
nok, a tanácselnök-helyettes vagy al jegy-
ző, a megyei főispán és a falusi direk-
tórium tagja, a himlőoltás, a szabadság-
harc orvosa és a falunyi gyermeket vi lág -
ra segítő bába, az országos hírű festő,
mérnök. Egy oldalon kaphattak esetleg
helyet a szobrászok, a népet évszázado-
kon át tanító, lelküket gondozó prédi-
kátorok, római katolikus plébánosok, a
kán  tortanítók, óvónők, állami nevelők és
a történelem viharos eseményeinek év -
szá zadról évszázadra növekvő számú,
névről is ismert áldozatai, népi hősök,
mártírok is .

Kiknek szól ez a könyv?
Mindazoknak, akiket érdekel Alsó zsol -

ca múltja, jelene és jövője.
Az idős korban járó embereknek , akik

a könyvet lapozgatva ráböbbennek, e sze -
replőket személyesen is ismerték, eset-
leg közös élmény köti egyikhez-másik-
hoz; vagy hallottak róluk, hozzátartozó-
juk, rokonuk, ismerősük volt, általuk fel -
idéződik a régmúlt.

Azok kezébe is odakívánkozik ez a mű,
akik eddig keveset tudtak Alsó zsolcáról,
de eddigi ismereteiket szeretnék kiegé-
szíteni.

Megszólíthatja e kiadvány az ifjabb
kor osztályt is - minden iskolafokon -,
mert belőle közvetlenül olyan ismeretek-
hez juthat, aminek megszerzése más mó -

don hosszas kutatómunkát igényelne, így
viszont elég lehet a könyvespolcról le -
venni.

Csak az marad meg, amit továbbadunk.
Bodnár Tamás helyi életrajzi lexiko-

nával ezt teszi: értékes ismereteket köz-
vetít. A megtartás, szellemi értékmentés
a  jelen és a jövő emberének dolga.

Ennek szándékával ajánlom e munkát
jó szívvel mindenkinek. A könyvnek ott
lehet a helye az ünnepi fenyőfák alatt.

Farkas Ferenc 
helytörténet kutató, nyugdíjas 

iskolaigazgató, a Vay Egyesület tagja

KI KICSODA ALSÓZSOLCÁN?



– hosszú téli estékre –

Lin Yutang: Peónia /könyv/

A századfordulós (még császár-uralta) Kína díszle-
tei között játszódik Lin Yutang magával ragadó ka -
land regénye. Főhőse, a szépséges Peónia félig-med-
dig még gyermekként lett a dúsgazdag sókereskedő
Fej felesége, de amikor a férje a környéken dúló kole-
rajárványban meghal, ő még mindig csak huszonkét
éves. Peónia jelleme és szándékai világosan megmu-
tatkoznak már a temetés alkalmával: nemcsak a köte-
lező gyász forgatókönyvét nem hajlandó végigcsinál-
ni, de ahelyett, hogy illő módon a Fej családnál ma -
radna csendes visszavonultságban, ő már a szöké-
sén fondorkodik. Az energiától és életerőtől pezsgő

fiatal özvegy az első adandó alkalommal meglép: első útja gyermekkori szerel-
méhez vezet, aki azonban időközben megnősült. De Peónia nem keseredik el;
számára az út - mely egészen Pekingig vezet - még csak akkor kezdődik...

Stef Penney: Gyengéd, mint a farkasok /könyv/

Kanada 1867: ahogy a tél egyre szorosabban mar-
kolta Dover River elszigetelt települését, egy asszony
élete legveszélyesebb útjára indul. Mrs. Ross ugyan-
is egy nap holtan találja a közelben élő francia va -
dászt, Laurent Jammet-t, akit brutálisan meggyilkol-
tak. Ugyanekkor nyomtalanul el tűnik Mrs. Ross tizen-
hét éves, adoptált fia, Francis is. Az események
szélsőséges in dulatokat váltanak ki a helyiekben, de
az asszony csak az igazságra kíváncsi és szeretné
visszakapni a fiát. Hamarosan segítője is akad egy fél-
vér cseroki indián vadász és nyomkereső személyé-
ben, akivel együtt kezdik el felfejteni a zavaros ügy

szálait. Ahogy az események bonyolódnak, úgy kell Mrs. Rossnak egyre
inkább leküzdenie félelmeit is. Stef Penney kalandokkal, érzelmekkel teli regé-
nye igazi kikapcsolódást ígér.

Huszár Anita
könyvtáros
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• Klasszikus zene: Simkó Kinga
Mercédesz

•  Rock: Have no clue zenekar
•  Pop: Havasi Renáta
•  Musical: Farkas Tamás és Pál

Dénes megosztva
• Pop-musical duók, együttesek:

Pribéli Tamara - Molnár Gyula

Az abszolút első helyezett a musical
ka tegóriában induló Kocsis Líviusz lett.

Valamennyi versenyzőnek szívből gra -
tulálunk, s bízunk abban, hogy a kistér-
ség hagyományos rendezvényévé vá lik
az alsózsolcai tehetségkutató verseny.

Hagyományos rendezvény Alsó zsol -
cán az adventi hangverseny is, mely a
Közösségi Ház szervezésében ebben az
évben a római katolikus templomban
köszöntötte advent harmadik vasárnap-
ját. A miskolci Animus Csengettyű
Együttes és az avas-déli római katolikus
plébánia Verbum Dei kórusa csodálatos
koncertje a karácsonyi készülődés köze-
pette rövid időre a várakozás csendjét,
békéjét teremtette meg a hallgatóság lel-
kében. A koncertet követően a rendezők

forró teával, forralt borral és mézeska-
láccsal kínálták a résztvevőket a temp-
lom előtt a csendes hóesésben.

Mint a kistérség, a megye sok telepü-
lésén, Alsózsolcán sem értek véget az
adventi rendezvények, hiszen az óvo-
dák, iskolák karácsonyi műsorokkal
készülnek, melyekre várják az ünnepre
készülő közönséget. December 19-én
pedig újra fontos esemény helyszíne
lesz Alsózsolca, ugyanis ekkor avatják
fel a település helytörténeti gyűjtemé-
nyét. A református templomban zajló
ünnepi műsor és avatási rendezvény
után a résztvevők megtekinthetik a
templom szomszédságában megnyíló új
intézményt kiállítási anyagát.

Szaláncziné Somos Zsuzsa

– a karácsonyi készülődéshez –

Radics Mária: Natúrdíszek karácsonyra /könyv/

Kizárólag természetes
anya gokból (ágak ból, ter -
mé sek ből, fa kéreg ből) ké -
szí ten dő, natúr jellegű ka -
rácsonyi dí szek előállítá-
sának mű   helytitkaiba avat
be ez a kis kötet, amely-
nek a nyitányában az ott-
honi munkához nélkülöz-
hetetlen eszközöket és

anyagokat ismerhetjük meg. Ezt követik a különféle
ajándék- és dísztippek: világító és szegfűszeggel
díszített narancsok, adventi koszorú, mézeskalá-
csok díszes kosárkában, szárazvirágos ajtódísz,
karácsonyi angyalkák stb.

A fenyőfa – rendezte Jürgen Lerdam /DVD/

Hans Christian An der -
sen leg kedveltebb me séit
Jür gen Lerdam ren de zé -
sében ké szült rajz filmeken
is mer hetik meg a legkiseb -
bek: a kis fe nyőfáról szóló
meséből kiderül, miér t
nem jó gyorsan felnőni,
ezután az Ami igaz, az
igaz a pletykák terjedését
mu tatja be mu latságosan.
Az a gyerek, aki ezután sem

akar még aludni, Az álom manó története után biz-
tosan békésen fog elszundítani. Végül a gonosz,
zsugori kereskedő és fiának történetéből levonhat-
juk az egyik legfontosabb tanulságot, hogy a nagy
vagyon önmagában mit sem ér, ha nem osztjuk
meg valakivel, akit szeretünk.

A könyvtár újdonságaiból
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Hozzávalók:
1,2 kg pulykamell
1 tojás
1 dl tejszín
2 gerezd fokhagyma
10 dkg nyers, füstölt sonka
5 dkg hámozott pisztácia
2 evőkanál olaj

Elkészítés:A pulykamellet lapra vág-
juk úgy, hogy kb.20 dkg-ot a leeső
részekből félreteszünk. A lapot eny-
hén kiklopfoljuk és vegetával meg-
szórjuk. Majd félretesszük pihenni,
míg a töltelék el készül.

Töltelék: A 20 dkg húst apróra vág-
juk, a fokhagymát pépesre zúzzuk, be -
letesszük az 1 tojást, az 1 dl tejszínt,
az apróra vágott sonkát és a pisztá -
ciát. Összekeverjük.

Ezt a tölteléket rátesszük a levá-
gott húsra, felgöngyöljük, hústűvel
rög zítjük.

Sütőben megsütjük ujjnyi vízen és
a két evőkanál olajon. A hús szép pi -
ros lesz, ha az utolsó 5 percben meg -

kenjük mézzel a tetejét. Ha a  roládot
felszeleteljük igen szépen látszanak
benne a zöldes pisztáciák. Hidegen is
kitűnő.

Ajánlott hozzá DINSZTELT VÖ -
RÖSKÁPOSZTA.

Egy jó kiló vöröskáposztát vé kony -
ra szeletelünk. Diónyi zsíron vagy ola-
jon egy evőkanál kristálycukrot ka -
ramellizálunk. Erre rátesszük a fel-
szeletelt káposztát, kissé sózzuk és
fedő alatt pároljuk. Vizet fog ereszte-
ni, ami a bekeményedett karamellt
feloldja. Mire a víz elfogy, kb. meg is
puhul a káposzta. Ekkor beleteszünk
1 evőkanálnyi már megmosott ma zso-
lát és teáskanálnyi 10 %-os ecetet.
Ezek kel pároljuk még 5-10 percig.

A szeletelt pulykaroláddal szépen
szervírozható. Lehet még hozzá zöld-
diónyi kis krumplikat, egészben meg -
főzve végigrakni a tálcán. 

Mindenkinek kellemes karácsonyt,
és jó étvágyat kíván: 

Fekete Istvánné, Erzsike

SZERETEM A VERSEKET

KEDVENC VERSEM
Ezúttal Lukács Mihály ajánlja Túrmezei

Erzsébet A harmadik című versét: 
Kedvenc költőim Petőfi Sándor, József

Attila, Túrmezei Erzsébet, Hollós Korvin
La jos és még sokan mások. Most az ünne-
pek előtt, és az élet minden napján nagy
szükség van a barátságra és a szeretetre.
Mindezek nélkül az élet nagyon sivár lenne.
Túrmezei Erzsébet szép versei közül A har-
madik című hűen tükrözi az életünk min-
den napját és az ünnep hangulatát.

A stafétát kedves kománémnak, Nagy Ist -
vánnénak küldöm tovább. Szeretettel:

Lukács Mihály

Helytörténeti gyűjteményt avattunk

Túrmezei Erzsébet:

A harmadik
Valamit kérnek tőled. 
Megtenni nem kötelesség. 
Mást mond a jog, 
mást súg az ész. 
Valami mégis azt kívánja: Nézd, 
tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet. 

Messzire mentél. 
Fáradt vagy. Léptél százat. 
Valakiért mégegyet kellene. 
De tested, véred lázad. 
Majd máskor! – nyugtat meg az ész. 
És a jog józanságra int. 
De egy szelíd hang azt súgja megint: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet. 

Valakin segíthetnél. 
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. 
Tán összetörte a szíved. 
Az ész is azt súgja: Minek? 
De Krisztus nyomorog benne. 
És a szelíd hang halkan újra kérlel: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet! 

Ó, ha a harmadik 
egyszer első lehetne, 
és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 
Lehet, elégnél hamar. 
Valóban esztelenség volna. 
De a szíved békességről dalolna, 
s míg elveszítenéd, 
bizony megtalálnád az életet! 
Bízd rá magad arra a harmadikra! 
Mert az a szeretet. 

RECEPTEK
PISZTÁCIÁS PULYKAROLÁD

2010. december 19-én megnyílt
Al  só zsolca város Helytörténeti Gyűj -
te mé nye, mellyel egy régóta dédelge-
tett álmunk teljesült. A kiállítás a re -
formátus templom szomszédságában,
az egykoron kántortanítói lakásként
funkcionáló épületben talált otthonra.

A kiállítás megnyitásának sikerét
nagy mértékben segítette az alsózsol-
cai emberek segítőkészsége. Az első
hívó szóra rendkívül sok hasznos tár-

gyat, fotót és dokumentumot kaptunk.
Megköszönjük minden adományo-

zónak, hogy hozzájárult a gyűjtemény
kialakításához és gondolataival, sze-
mélyes múltbeli tapasztalataival segí-
tette a munkát.

A kiállítás megnyitójáról, a gyűj -
te ményről és az adományozókról
kö  vet kező lapszámunkban részletes
összeállítást közlünk majd.

Zsiros Sándorné polgármester
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Rejtvény
Előző számunk helyes megfejtése:

Várnai Zseni: Szolgálj, Szí vem
Nyertesünk: Szabó Tímea a „Boszi
Szalon” szépítő csomag ját nyerte. 

Új feladványunk: Mi a címe Bod nár
Tamás - alsózsolcai helytörténet -

kutató - új könyvének? 
A nyertes a Sportcsarnokban lévő

zsírégető tornára kap bérletet. 
A megfejtéseket interneten

/beres.klara@citromail.hu/,
vagy személyesen a Közösségi

Házba várjuk.

Tartalom
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• RECEPTEK
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Szerkesztői üzenet
Köszönöm minden kedves hon -

fitársamnak és más településen
lakó olvasónknak a segítő szándé-
kú véleményeket, írásokat, re cep -
teket, fotókat. Köszönet a felajánlá-
sokért, melyekkel egyre nép sze -
rűbb játékunkat tudjuk ju tal maz  ni.
A következő évben is ké rem az
Önök segítségét.

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
egészségben, békességben sze-
rencsében gazdag, nyugodt új évet
kíván: 

Vig Györgyné szerkesztő

Hozzávalók: 
15 dkg tenger gyümölcse keverék, 
6 sze let ferdén vágott bagett, 12 dkg
hámozott darabolt paradicsom, fél fej
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
olívaolaj, só 

Elkészítés: A tenger gyümölcseit hideg
vízben kiolvasztjuk, majd lecsepegtet-
jük. A hagymát és az egyik vékony ge -
rezd fokhagymát finomra vágjuk, és ke -

vés olívaolajon megpirítjuk. Ráöntjük a
paradicsomot, megsózzuk, és húsz perc
alatt sűrűre főzzük. Serpenyőben olajat
forrósítunk, egy gerezd fokhagymát át -
pirítunk benne, majd kivesszük, és eb ben
az olajban megpirítjuk a tenger gyümöl-
cseit. A bagettet meglocsoljuk olíva-
olajjal, és mindkét oldalát megpirítjuk.
Mind egyik re teszünk egy nagy ka nál
pa radicsomot, és ráhalmozzuk a meg-
sütött tenger gyümölcseit.              Szerk.

Hozzávalók:

Kelt tészta: 
500 g liszt, 1 tasak instant élesztő, 
50 g porcukor, 1 tasak vanil lin -
cukor, 1 csipet só, 2 tojás 
(közepes méretű), 1 tojásfehérje
(közepes mé retű tojásból), 
250 ml langyos tejszín, 
1 tojássárgája (közepes méretű
tojásból), 1 evőkanál tej

Elkészítés: A lisztet keverőtálba szitál-
juk, és gondosan elvegyítjük az élesztő-
vel. Bele tesszük a cukrot, a vanillincuk-
rot, a sót, a tojásokat és a tejszínt. 

A hozzávalókat egy kézi robotgéppel
(dagasztófej) először a legalacsonyabb,
majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc
alatt simára eldolgozzuk.

A tésztát letakarva, meleg helyen ad -
dig kelesztjük, amíg láthatóan megna-
gyobbodik. Ezután liszttel megszórjuk,

kivesszük a tálból, és munkalapon jól
átgyúrjuk. Kétharmad részéből 3 darab,
egyenként kb. 40 cm hosszú hengert for-
málunk, összefonjuk, majd kivajazott tep -
sibe fektetjük, és nyújtófával hosszában
mélyedést nyomunk bele.

A tejjel felverjük a tojássárgáját, és
egy részével megkenjük a mélyedést. 

A megmaradt tésztából is 3 darab,
egyen ként kb. 35 cm hosszú hengert for-
málunk, összefonjuk, majd a mélyedés-
be helyezzük, és ezt is megkenjük tojás-
sárgájával. 

A kalácsot meleg helyen még egyszer
addig hagyjuk kelni, amíg láthatóan
megnő, utána megsütjük.

Alsó és felső sütés: 
180-200 °C (előmelegítve) 
Légkeverős: 160-180 °C (előmelegítve)
Gáz: 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35 perc

FONOTT KALÁCS

HURKATÉSZTALEVES
/mert halászlevet mindenki tud főzni/

Hozzávalók: (6 személyre)
30 dkg liszt, tojás, pirospaprika
/piros arany/ fokhagyma krém, só,
bors, étel  ízesítő, libazsír /lehet olaj
is/, 20 dkg sárgarépa, 20 dkg petre-
zselyemgyökér, 2 kis gumó zeller, 
1 karalábé, 3 krump li, 1 vöröshagyma

Tészta: a lisztet a tojással közepes ke -
ménységű tésztává gyúrunk. Pihen tet jük,
m ajd jó vékonyra elnyújtjuk.

Pirospaprikával /piros arannyal/, fok-
hagymakrémmel, sóval, borssal, ételíze-
sítővel bekenjük.

A szélénél elkezdjük felsodorni, 3 haj-
tás után levágjuk a sodratot. Ezt a rudat
jól megcsavarjuk, tekerjük, megkötjük.
A levelet ismét felhajtjuk 3-4 rétegre,

újra elvágjuk, sodorjuk. Ezt addig ismé-
teljük, míg a tésztából tart. A felsodort,
csavart rudakat 3 centinként elvag   dos suk.

Leves: 2 l vízbe dobunk apróra vágott
sár garépát, petrezselyemgyökeret, zel-
lert és karalábét. Fél puhuláskor be le -
tesszük a felkockázott krumplikat, a 4
felé vágott vöröshagymát és a besodort,
felvagdosott tésztát. Lassan, 20 percig
főzzük. 

A megfőtt kötött tésztákbók kive-
szünk és lecsepegtetjük majd forró li -
bazsíron mindkét oldalát megpirít juk.
Vigyázat ne száradjon ki csak pirul! 

Jó étvágyat és kellemes ünnepeket!         

Tóth J. Sándor

PARADICSOMOS BRUSCHETTA TENGER GYÜMÖLCSEIVEL
AA LSÓZSOLCA ILSÓZSOLCA I HH ÍREKÍREK

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. 
Fotó: Demkó Dóra, Vasas Ingrid
Készült: Grafitech Nyomda,
3528 Miskolc, Csokonai u. 82. 
E-mail: grafitech@chello.hu
Fv: Szász Szabolcs
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