
Alsózsolca város Önkormányza tá
nak képviselő-testülete februárban el
fogadta a 2011. évi költségvetést.

A költségvetésünk elfogadását 
számos előkészítő és egyeztető lépés 
előzte meg. 

A költségvetési törvénytervezet is
meretében már a költségvetési koncep
ció készítés időszakában egyértelművé 
vált, hogy 2011-ben a rendelkezésre 
álló bevételi források nagyságrendje 
változó tendenciát mutat. Január végén 
a Magyar Államkincstár által elkészí
tett és kiadott normatíva előírásból 
egyértelművé vált számunkra, hogy 
az önkormányzatunk részére 2011-ben 
különböző címeken kiutalandó összeg 
31 millió forinttal kevesebb, mint az 
előző évi. Ha a tavalyi előirányzatot is 
figyelembe vesszük, akkor 2010-2011 
években összesen több mint 73 millió 
forinttal csökken az önkormányzatunk 
állami támogatása. Természetesen ezt 
sok körülmény befolyásolja, vannak 
olyan csökkentő tényezők, amelyek 
az ellátottak számának csökkenéséből 
adódnak, de a csökkenés túlnyomó ré
sze egyértelműen az állami támogatás 
elvonásából adódik.

Az önkormányzatunknál – az or
szág többi mintegy 3200 településé
hez hasonlóan – a kötelező feladatok 
ellátását különféle központi és ágazati 
jogszabályok rögzítik és ezen kötele
zettségünket bármi áron teljesítenünk 
kell. Ezek a jogszabályok nemcsak az 
ellátandó feladatot határozzák meg, 
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hanem szigorúan rögzítik a feladatok 
ellátásához kötelezően biztosítandó 
személyi és tárgyi feltételeket. Mivel 
az alapfeladataink ellátási kötelezett
sége nem csökkent, így egyértelmű, 
hogy a feladat ellátás biztosításához 
egyre több saját forrást kell biztosí
tanunk. Ez ma már azt jelenti, hogy 
az évek során szinte minden többlet-, 
illetve saját bevételünket (adók) fel
emésztik ezek a kötelezettségek. Így 
felhalmozásra, önként vállalt felada
tokra alig jut forrás.

Sajnos az országunkban lejátszó
dó negatív gazdasági és politikai fo
lyamatok hatása az önkormányza
ti költségvetésben is tükröződik. 
Intézményeinknél ebben az évben 
csak a legszükségesebb feladatok el
látására jutott forrás.

A költségvetés előkészítése so
rán az októberben első ízben meg
választott képviselők külön kérése 
volt, hogy részletesen tájékozódhas
sanak az intézmények költségveté
si tételeiről. Erre természetesen le
hetőségük nyílt és két alkalommal is 
közösen áttekintettük a kiadási elői
rányzatokat. Akkor úgy nyilatkoztak, 
hogy ezek alapján elfogadható szá
mukra a 2011. évi költségvetésünk. 
A II. fordulós testületi tárgyalás előt
ti Pénzügyi Bizottsági ülésen, majd a 
testületi ülésen azonban még mindig 
akadt olyan képviselő, aki nem akar
ta elfogadni a költségvetést, ugyanak
kor ahhoz semmilyen módosító javas
lata nem volt. Az ülés végére azonban 
megszületett a döntés. 

A testület a költségvetési rende
let megalkotása mellett abban állapo
dott meg, hogy a nem kötelező önkor

mányzati feladatokat mindenképpen 
újra át kell tekinteni, mert csak ezek
nek az esetleges megszorítása, csök
kentése árán lehet a jelenlegi struktú
rában megtakarítást elérni.

Alsózsolca város önkormányzatá
nak nincs kifizetetlen számlája, bér-  
és egyéb juttatás kifizetésében el
maradása és az idei évre elfogadott 
költségvetésünk is ezt célozza. 

Az intézményeink zavartalan mű
ködését biztosítanunk kell, ugyan
akkor a településüzemeltetésben je
lentkező problémákat – közvilágítás, 
útfenntartás, rendkívüli időjárás – is 
meg kell majd oldanunk. Bízunk ab
ban, hogy az önkormányzat dolgozói 
tisztában vannak a helyzettel és a reá
juk váró feladatokkal és az elkövetke
ző időben is a tőlük elvárható módon 
és aktivitással dolgoznak továbbra is 
az Önök szolgálatában. 

Mindezért cserébe azt kérjük Al-
sózsolca lakóitól, hogy mérlegeljék 
a körülményeket és úgy tekintsenek 
a településünkre, mint a saját laká
sukra, szűkebb környezetükre és ak
kor talán belátóbbak lesznek, ha nem 
tudunk mindent azonnal megoldani. 
Hiszen ez az önkormányzatnál is úgy 
van, mint a legtöbb családban: hiába 
a jó szándék és az akarat, ha azt az 
anyagi lehetőségek korlátozzák.

Az egyre súlyosbodó terhek és 
a növekvő gondok fölött hamarabb 
úrrá tudunk lenni, ha magunk mö
gött érezhetjük az Önök támogatását. 
Ezért kérem, hogy észrevételeikkel, 
javaslataikkal továbbra is segítsék a 
munkánkat.

Zsiros Sándorné
polgármester
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December 17-én ünnepélyes keretek kö-
zött megnyílt AlsózsolcA város Hely-
történetiGyűjteménye.

A településünk lakói régóta vágytak 
egy ilyen létesítményre. Egyrészt – mert 
mi emberek sokan ilyenek vagyunk – 
azért szerettük volna, mert más telepü
lésen már ilyen is van. Másrészt – és ta
lán ez sokkal fontosabb érv – szűkebb 
lakóhelyünk történelmének, az egykor 
itt élt emberek életmódjának, szokásai
nak, kultúrájának megismerése rendkí
vül fontos számunkra, mert így alakul 
ki a kötődésünk, ragaszkodásunk ottho
nunkhoz. Így alakulnak ki gyökereink, 
melyekkel egyre mélyebben kapaszko
dunk szűkebb pátriánkhoz. 

Az elhatározást tettek követték. A 
gyűjtemény számára keresve sem talál
tunk volna megfelelőbb helyet, mint az 
a református templom melletti ingatlan, 
amely egykor iskolaként, majd kántorta
nítói lakásként szolgált. 

Farkas Ferenc a Benedek Elek Ál-
talános Iskola nyugalmazott igazgató
ja megszállott híve a településtörténet
tel, kultúrával, sporttal-  és mindazon 
értékekkel, amely Alsó zsolca múltjá
hoz kötődik – kapcsolatos dokumentu
mok, fotók, tárgyak gyűjtésének. Így az
tán számunkra is természetes volt, hogy 
a helyi gyűjtőmunkát reá bízzuk. Egy 
megbeszélés során kialakítottuk közös 
elképzelésünket és a gyűjtemény létre
hozásával kapcsolatos előkészítésbe be
vontuk Bodnár Tamást, aki alsózsolcai 
lévén sokat tud múltunkról és mellesleg 
a B-A-Z. Megyei Levéltárban dolgozik. 
Szakmai segítséget a Miskolci Herman 
Ottó Múzeumtól kértünk, így kapcsoló
dott be a munkába dr. Rémiás Tibor mu
zeológus és a DOMINIUM Kft, akiknek 
egyik speciális fő tevékenysége a törté
neti kiállítások kivitelezése. 

Az elképzeléseket közösen egyez
tettük és a szakemberek pedig írásba, 
ill. rajzba öntötték. A Képviselő-testület 
biztosította a gyűjtemény létrehozásához 
szükséges anyagi fedezetet. 

A 2010. júniusi árvíz és a kapcsolódó 

A Helytörténeti 
Gyűjtemény 
létrejöttéről

utómunkálatok és ebből adódóan a nyári 
intézményi karbantartási munkálatoknál 
mutatkozó lemaradás miatt a „tájház” 
munkálatai kicsit háttérbe szorultak, 
így a munkálatok túlnyomó részét csak 
a szeptemberi tanévkezdés után tudtuk 
folytatni. December elejére az épület 
belső kialakítási munkái elkészültek, így 
a Városgondnokság átadta a munkaterü
letet a kiállítás berendezésére. 

Közben egyre bizakodóbbak lettünk, 
mert Alsózsolca lakosságától – külö
nösen az idősebb korosztálytól – olyan 
tárgyakat, dokumentumokat, fotókat 
kaptunk, amelyekre korábban nem is 
gondoltunk. 

Előkerültek azok a féltve őrzött kin
csek, amelyek ez idáig valamely szek
rény-fiók vagy láda mélyén rejtőzköd
tek. A gyűjtemény szakmai színvonalát 
nagy mértékben emelik azok az avar 
kori leletek, amelyek az 1980-as évek 
elején Alsózsolcán a Petőfi úton kerül
tek elő egy építkezés során, és amelye
ket eddig a Herman Ottó Múzeumban 
őriztek. Ezek most hozzánk kerültek és 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium en
gedélye alapján tartós kölcsönzésre 
megkaptuk. 

Ugyanúgy kaptunk kiállításra  festmé
nyeket, mellszobrokat és úrasztali kely
het a Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményei Múzeumától 
is. Természetesen a helyi Református és 
a Római Katolikus Egyházaktól is kap
tunk értékes tárgyi és írásos történeti 
emlékeket a gyűjteményünk gyarapítá
sához. Hosszú lenne felsorolni mindazo
kat, akik valamilyen formában hozzá
járultak Alsózsolca város Helytörténeti 
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Gyűjteményének a létrehozásához. A 
helytörténeti kiállítás felöleli települé
sünk történetét a kezdetektől napjainkig. 
Megjelenik benne minden fontosabb 
esemény és azok a személyek, akik egy-
egy korban a helyi közösségi élet formá
lásában valamilyen szerepet játszottak. 
A kiállítás során felelevenedik a múlt, a 
hagyományok, az egykori sport és kul
turális élet vagy éppen az egyszerű hét
köznapok eseményei. A gyűjtemény a 
Közösségi Ház kezelésében, előzetes be
jelentkezés alapján megtekinthető.

Zsiros Sándorné
Polgármester

KÖSZÖNETTEL • A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYRŐL

Hálás szívvel köszönöm meg családunk nevében Zsiros Sándorné 
Polgármester Asszonynak, Alsózsolca Város Képviselőtestületének, a te
lepülés lokálpatriótáinak és mindazoknak, akik véleményükkel befolyá
solhatták, hogy álomnak indult elképzelésem valóra válhasson.

Ez az egyszerű kis épület évszázadokon keresztül csak jó célt szol
gált. Büszke vagyok rá, hogy egykor lakója lehettem. A sokat látott falak 
mostantól méltó jutalmukként Alsózsolca egyik legszebb és legjelentő
sebb történelmi és kulturális kiállításának őrzőivé váltak.

Még egyszer köszönöm valamennyiüknek, hogy pénzt és fáradságot 
nem kímélve létrehozták ezt az intézményt. S a megannyi nehézség elle
nére sem engedték át ezt a házat az enyészetnek.

Köszönettel: Fenyő Emil tanító

-Képviselő Asszony, az idén januárban az 
Egyesült Államokban tett látogatásáról szeret-
ném kérdezni. Mennyi ideig volt kint, és mely vá-
rosokba látogatott el?

- Három hetes hivatalos úton voltam januárban 
az Egyesült Államokban. Az Amerikai Külügyi 
Hivatal Kulturális és Oktatási Osztálya hívott 
meg. Elég sok városban voltam Washingtontól, 
Clevelanden át San Fransisco-ig, nagyjából min
denütt három napot töltöttem. 

-Mi volt az utazása célja?
 -Az USA a Külügyi Hivatal Kulturális 

Osztályán keresztül törekszik rá, hogy más or
szágok politikusainak amerikai látogatását meg
szervezve elősegítse a kölcsönös megértést ezek
kel az országokkal. Ebben az évben énrám esett 
a választásuk a magyar parlamenti képvise
lők közül, amit nagy megtiszteltetésnek vettem. 
Kulturális és professzionális találkozókon vet
tem részt, minden városban meghatározott céljai 
voltak a látogatásomnak, amelyeket elutazásom 

előtt egy 42 oldalas programfüzetben kaptam 
meg a meghívóimtól. Talán már ebből is látható, 
hogy nem turistaúton voltam ez alatt az idő alatt. 
Rendkívül precízen megszervezett út volt, ame
lyen szinte minden percem hasznosan telt el.   

- Melyik városban érezte magát a legjob-
ban, illetve melyik program tetszett Önnek a 
legjobban? 

- Erre nagyon nehéz válaszolnom. 
Tulajdonképpen mindenütt jól éreztem ma
gam, a vendéglátók mindenütt figyelmesek vol
tak, az út során Washingtontól végig elkísért egy 
Délvidékről származó hölgy, aki segített az utazá
sok lebonyolításában. Budapestről Washingtonba 
érkeztem, ahol a három nap alatt hat programom, 
illetve találkozóm volt. Egy előadás keretében 
bemutatták az U.S. Szövetségi rendszerét. Dr. 
Steve Billet a George Washington Egyetemnek a 
törvényhozással kapcsolatos Master-képzés igaz
gatója tartotta az előadást, amelyen több más or
szágból érkezett, így francia, belga, tunéziai stb. 

meghívott vett részt. Aztán rendkívül hasznos 
volt az Iowa-ban tett látogatás is. Ebben a vá
rosban többek között az árvízek kezelésével kap
csolatos tapasztalatokat volt alkalmam szerezni. 
Clevelandben, ahol még mindig él egy nagyobb 
magyar közösség, többek között a Clevelandi 
Magyar Történelmi Társaság rendezett egy ösz
szejövetelt, amelynek során nagyszerű érzés volt 
látni, ahogyan a nemzeti hagyományokat őrzik. 
Velük egészen biztosan folytatódni fog a kapcso
lat, és remélem sikerül a kerületemből fiataloknak 
tanulmányi ösztöndíjat szerezni rajtuk keresztül. 
De szereztem tapasztalatokat a kisebbségek in
tegrációját illetően, és mutattak programokat kis
vállalkozások támogatására vonatkozóan is.    

A találkozóknak lesz folytatása is, hiszen 
a házigazdáim közül többen is jelezték, hogy a 
közeljövőben Magyarországra jönnek, szeretné
nek találkozni velem.  

- Köszönöm, hogy megosztotta az 
alsózsolcaiakkal élményeit, további eredményes 
munkát kívánok. Szerk.

Interjú Csöbör KatalInnal, OrszággyűlésI KépvIselőnKKel

Erőt kértem az Úrtól,
s Ő adott nekem Nőt

és az általa hordozott minden emberi nehézséget,
amelyen megedződtem,
de aki táplált is engem, s

ölelésétől minden nap újult erővel vághattam neki 
a feladatoknak.

Bölcsességért imádkoztam,
s az Úr adott nekem Nőt

és vele azt a sok-sok emberi problémát,
amelyet karjai között vele együtt

megtanultam elviselni és megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
s Ő adott nekem Nőt,

aki ösztönzött engem és új tudásra sarkallt,
testi és szellemi erőmet bűbájosan sokszorozta,

Egy férfi meghallgatott imája
Wilhelm Nakatenus SJ (München-Gladbach 1617 - 1682 Aachen) után szabadon

hogy eredményesen dolgozhassak.

Bátorságot kértem,
s Ő adott nekem Nőt,

aki számtalan veszélyt és ismeretlen titkot 
hordozott,

amelyekkel meg kellett küzdenem,
s le kellett ezeket győznöm,

hogy hű társam legyen.

Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
S Isten adott nekem Nőt,

aki örökké óhajtotta a szerelmet és a szeretetet,
tőlem várt minden örömöt,

s ha bajba került tőlem kért megváltó segítséget
és én teljesen oda tudtam adni magam.

Az Úr kegyes jóindulata helyett megkaptam hát 

a Nőt,
s általa alkalmat nyertem arra a jóra és 

kegyelemre,
amit csak a Nő vájhat ki a férfi lélek mélyéből.

Semmit sem kaptam, amit kértem,
de a Nővel megkaptam mindent,

amire életem során szükségem volt.
Imádságom, meghallgatásra talált!

Alsózsolca, 2011. március 8.

/…olálá…/
Ezzel a verssel kívánunk minden kedves 

alsózsolcai Hölgynek- utólagosan- a Nemzetközi 
Nőnap 100. évfordulóján sok boldogságot! 

Versstafétánkat a következő számban folytatjuk. 
Szerk.
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ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉLVE TÖRVÉNY ADTA JOGÁVAL ELSŐK 

KÖZÖTT ALKOTOTT RENDELETET  A BÉRPÓTLÓ TÁMOGATÁS jogosultságáról
Részlet a március 27-i ülés anyagából

A törvényi szabályozás alapján a 
bérpótló juttatást a törvény bizonyos 
feltételek fennállásához köt és ez
zel a feladattal a képviselő-testületet 
bízta meg a jogalkotó. A szabályo
zás január 1-től érvényes. A javasolt 
rendelet alapján a bérpótló juttatás
ra való jogosultság egyéb feltétele
ként a kérelmező köteles nyilatkoz
ni, hogy az általa életvitelszerűen 
lakott lakásban, vagy házban vagy 
annak udvarán használatra alkalmas 
illemhely van kialakítva és rendel

kezik-e a mindenkori  szilárd hulla
dékgyűjtő és szállító közszolgáltató 
által sorszámmal ellátott hulladék
gyűjtő edénnyel és annak sorszámá
val. A jegyző a nyilatkozatokat hiva
tali munkaidőben helyszíni szemle 
lefolytatásával ellenőrizheti, ahol 
az Alsózsolca Város Önkormányzat 
Képviselő-testület tagjai és a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tag
jai hatósági tanúként vesznek részt. 
Amennyiben az ellenőrzés alkalmá
val a nyilatkozat valódisága nem ál

lapítható meg, a kérelmező , vagy az 
ellátásra jogosult a felszólítás ellené
re  a hiányosságot a megadott határ
időre sem pótolta, az ellátás nem ál
lapítható meg, a már megállapított 
ellátást meg kell szüntetni.

További szigorítás várható, mely 
a lakókörnyezet rendezettségét is 
feltételként szabja meg. De ehhez 
újabb egyeztetés, rendeleti szabályo
zás szükséges.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

2011. március elején kapják kéz
hez adózóink a határozatokat illetve 
értesítéseket, hogy mely adónemek
ben, milyen esedékességgel, mekko
ra összegű fizetést kell teljesíteniük. 

A gépjárművek adóztatása a gép
járműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény alapján történik. 

A gépjármű adóztatás tekinte
tében 2011. január 1-jétől válto
zott a súlyos mozgáskorlátozottak 
adómentessége.

A súlyos mozgáskorlátozott 1 da
rab 100 KW teljesítményt el nem 
érő személygépkocsija után legfel
jebb 13.000,- Ft erejéig mentesíthe
tő a gépjárműadó megfizetése alól. 
Amennyiben a kérelmező gépjár
műadó fizetési kötelezettsége meg

haladja a 13.000,- Ft- ot, az e feletti 
adót meg kell fizetnie. A fizetési kö
telezettségről  az adózó határozatban 
értesül.

Az építményadó fizetési kötele
zettség a nem lakás céljára szolgáló 
épület és épületrészre terjed ki. 2011. 
évben az építményadó mértékét a 
képviselő-testület 1.050,- Ft/m2 ösz
szegben állapította meg. 

Az iparűzési adó mértéke 
Alsózsolca illetékességi területén az 
állandó jelleggel végzett iparűzési te
vékenység  esetén az adóalap 2%-a., 
az ideiglenes jelleggel végzett tevé
kenység után 5.000,- Ft/nap  adófi
zetés terheli az adózót. 

Gépjárműadó, építményadó, ipar
űzési adóelőleg befizetési határidők: 

első félévi adó illetve iparűzési adó
előleg: 2011. március 15.     második 
félévi  adó illetve iparűzési adóelő
leg: 2011. szeptember 15. A vállal
kozó a megfizetett adóelőleg és az 
adóévre megállapított tényleges ipar
űzési adó különbözetét 2011. május 
31-ig fizetheti meg.

Talajterhelési díjat a fogyasztók
nak 2011. március 31-ig kell beval
lani és megfizetni. A bevallási nyom
tatványokat a hivatal megküldi a 
fogyasztóknak. 

Alsózsolca, 2011. február 28.

Marcsikné Orosz Emese
aljegyző

TISZTELT  ADÓZÓK!

ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 2010. DECEMBER 27-I, 2011. JANuÁR 26-I ÉS 
fEBRuÁR 24-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉN MEGALKOTTA

- a 22/2010.(XII.28.) önkor
mányzati rendeletét az önkormány
zat 2010. évi költségvetésről szóló 
2/2010.(II.11.) önkormányzati ren
delet módosításáról,

- a 23/2010.(XII.28.) önkormány
zati rendeletét, mely a szociális ellá
tásokról szóló 5/1997.(III.27.) ön
kormányzati rendelet módosításáról 
szól,

- a 24/2010.(XII.28.) önkormány
zati rendeletét, mely a helyi iparűzé

si adóról szóló 7/1997.(III.27.) ön
kormányzati rendelet módosításáról 
szól,

- a 1/2011.(I.27.) önkormányza
ti rendeletét, mely a szociális ellá
tásokról szóló 5/1997.(III.27.) ön
kormányzati rendelet módosításáról 
szól,

- a 2/2011.(II.25.) önkormányza
ti rendeletét, mely az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szól,

- a 3/2011.(II.25.) önkormányza

ti rendeletét, a házasságkötés létesí
tésének hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő engedélyezésének szabályai
ról, valamint az azokért fizetendő dí
jak mértékéről szól, 

- a 4/2011.(II.25.) önkormány
zati rendeletét, mely a szociális el
látásokról szóló 5/1997.(III.27.) ön
kormányzati rendelet módosításáról 
szól. 
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§            PARAGRAfuS            §

A TULAJDONJOGRÓL 
ÁLTALÁBAN

A tulajdonjog az a dologra vo-
natkozó legfőbb jog, amelynek alap-
ján a tulajdonos mindenkit

- akinek nincs valamilyen, a do
logra vonatkozó joga – jogosult a 
dologtól eltiltani.

A tulajdonost megilleti a dolog 1. 
birtoklása, 2. használata és haszno-
sítása, 3. a dologgal való rendelke-
zési joga.

E jogosultságok a dolog feletti 
korlátlan hatalmat jelentik, mindazt, 
amit valamely dologgal tenni lehet: 
a tulajdonomat másnak adhatom, 
gyümölcsöztethetem, elpusztíthatom, 
jogosítványaimról 

– vagy azok egy részéről – más 
személy javára lemondhatok.

A tulajdonjog közérdekű korlá-
tozásoknak alávethető, így például 
az ingatlan közérdekből kisajátítha
tó (természetesen teljes kártalanítás 
mellett).

Közérdekű szolgáltatást (energia
szolgáltatást, vízvédelmet stb.) ellátó 
szervek a jogszabály felhatalmazása 
szerint jogosultak idegen ingatlanok 
használatára is. Így az ingatlantulaj
donos tűrni köteles, hogy ezek a fel
jogosított szervek szakfeladatainak 
ellátásához hatósági intézkedéssel 
vagy e-nélkül az ingatlant időlege
sen használják.

A használati jogért az ingatlan tu
lajdonosát az akadályoztatás mérté
kének megfelelő kártalanítás illeti 
meg.

A tulajdonszerzés legfontosabb 
esetei: a) az elbirtoklás, b) a találás, 
c) a ráépítés, 

d) az átruházás, e) az öröklés.

A tulajdonjog megszerzésének 
leggyakoribb esete az átruházással 
történő tulajdonszerzés.

Ez történik, amikor valamit vásá
rolunk, vagy amikor megajándékoz
nak bennünket.

Mi szükséges ahhoz, hogy átru
házással tulajdonjogot szerezzünk ?

Mindenekelőtt a tulajdonos és 
a vevő vagy a megajándékozott 
megegyezése.

A tulajdonjog megszerzéséhez az 
is szükséges, hogy a vagyontárgyat a 
szerző félnek a tulajdonos átadja.

Ingatlan esetében az átadást a tu
lajdonjog ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzése pótolja.

A tulajdonjogot átruházó személy 
csak a dolog tulajdonosa lehet.

Jó megjegyezni, hogy senki nem 
szerzi meg az ingatlan tulajdonjo-
gát önmagában a szerződés meg-
kötésével, ha elmulasztja a tulaj-
donjog telekkönyvi bejegyzését.

A szerződés tehát önmagában 
még nem eredményezi az ingatlan 
megszerzését, ehhez arra is szük-
ség van, hogy a szerződés alap-
ján a tulajdonjogot a szerző fél ja-
vára az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezzék.

Sajnos a gyakorlatban sokszor elő
fordul, hogy a felek szerződést évek
kel korábban kötöttek ugyan, de azt 
a tulajdonjog bejegyzése végett nem 
terjesztették elő a Földhivatalnál. 

Ebből eredően (főleg öröklés ese
tén) utóbb sok bonyodalom adódik.

A KÖZÖS TULAJDON

Mi a közös tulajdon ?
Ha ugyanazon a dolgon – megha

tározott hányadok szerint – több sze-
mélyt illet meg a tulajdonjog.

Közös tulajdon esetében a tu-
lajdonjog oszlik meg több személy 
között, eszmei hányadok (fele-fele, 
egynegyed-háromnegyed) szerint, 
nem pedig a vagyontárgy.

Ez azt jelenti, hogy mindegyik tu
lajdonostársat a tulajdonjog minden 
jogosítványa megilleti, de csupán 
meghatározott hányadok szerint.

A tulajdon hasznai a tulajdonos
társakat tulajdoni hányaduk arányá
ban illetik meg; ilyen arányban ter
helik őket a dolog fenntartásával 
járó és egyéb kiadások, a közös tu
lajdonnal együtt járó kötelezettsé
gek. Ugyanilyen arányban viselik a 
dologban beállott kárt is.

Ha a tulajdonostársak nem érte
nek egyet, a bíróság a birtoklás és 
használat módját az okszerű gazdál
kodás követelményeinek megfelelő
en szabályozhatja.

Ha a tulajdonnal kapcsolatban va
lamely kiadásra van szükség és nincs 
egyetértés a tulajdonostársak között, 
három eset lehetséges:

1. A nem rendkívüli, hanem a 
szokásos kiadások kérdésében a tu
lajdonostársak szótöbbséggel hatá
roznak. A szótöbbséges határozat 
meghozatalánál minden tulajdonos
társnak tulajdoni hányada arányá
ban van szavazati joga. Ha a szava
zással többségi vélemény alakul ki, 
kötelező tartalmú határozat jön létre 
amelynek a kisebbség is köteles ma
gát alávetni.

2. Ha olyan kiadás merül fel, ami 
az állag megóvásához és fenntartásá
hoz feltétlenül szükséges – enélkül 
kár érné az épületet, vagyontárgyat 
stb. -, az ilyen kiadás kérdésében 
bármelyik tulajdonostárs egyedül is 
határozhat.

3. A rendes gazdálkodás körét 
meghatározó (rendkívüli) kiadások
hoz egyhangú határozat szükséges. 
Rendkívüli a kiadás, ha a beruhá
zás vagy felújítás méretei, illetőleg 
annak összege a szokásosat megha
ladja, a vagyontárgy értékét számot
tevően gyarapítja, pl. az épület bőví
tésével, az épületben új helyiségek 
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kialakításával. Ilyen esetekben bár
melyik tulajdonostárs ellenvélemé
nye megakadályozhatja a kiadást. 
Egyhangúság hiányában a tulajdo
nostárs ezeket a munkálatokat saját 
költségén sem végeztetheti el.

A tulajdonostársak egyhangú ha
tározata szükséges, ha az egész dolog 
tulajdonjogát másra kívánják átru
házni, vagy az egész dolgot haszná
latba kívánják adni vagy más módon 
akarják megterhelni.

Saját tulajdoni hányadával bár-
melyik tulajdonostárs rendelkezhet.

Tehát az őt megillető (fél, egy
negyed, stb.) hányadot bármikor el
adhatja. A korlátozás csupán annyi, 
hogy a többi tulajdonostársat harma
dik személlyel szemben elővásárlá-
si jog illeti meg, tehát a kapott vé
teli ajánlatot köteles közölni minden 
tulajdonostársával.

A vételi ajánlatot bármelyik tu
lajdonostárs elfogadhatja és megsze
rezheti a tulajdoni hányadot.

A KÖZÖS TULAJDON 
MEGSZÜNTETÉSE

A tulajdonközösség fenntartását 
egyik tulajdonostárstól sem lehet kö
vetelni, a közös tulajdon megszünte
tést tehát bármelyik tulajdonostárs – 
külön indok nélkül is – igényelhet.

A közös tulajdon megszüntetésé
nek két módja lehetséges: a termé
szetbeni megosztás (a dolgot fizika
ilag megosztják), továbbá a dologra 
vonatkozó megosztott tulajdonjog 
egységesítése (ellenérték fejében a 
közös dolgot valamelyik tulajdonos
társ, vagy más tulajdonába adják).

A felek megállapodása az irány
adó, hogy a tulajdonközösség meg
szüntetésének melyik módját választ-
ják.

Abban az esetben, ha a tulajdo
nostársak nem tudnak megállapodni, 
a közös tulajdont a bíróság szűntet
heti meg.

A törvény a megszüntetési módok 
között sorrendet állított fel. Eszerint 
a közös tulajdon tárgyait

a) elsősorban természetben kell 
megosztani,

b) másodsorban az a megosztá
si mód jöhet szóba, hogy a bíróság 
a közös tulajdon tárgyait megfelelő 
ellenérték fejében egy vagy több tu-
lajdonostárs tulajdonába adja, vé
gül, ha a közös tulajdon más módon 
nem szűntethető meg, illetőleg a ter
mészetbeni megosztás Jelentékeny 
értékcsökkenéssel járna vagy gátol
ná a rendeltetésszerű használatot

c) a közös tulajdont értékesíte-
ni kell, és a vételárat kell a tulaj-
donostársak között megfelelően 
felosztani.

A HASZONÉLVEZET

A haszonélvezet olyan személy
hez kötött jogosultság, amelynek 
alapján a jogosult a más tulajdoná
ban lévő dolgot birtokolhatja, hasz
nálhatja és hasznosíthatja.

A gyakorlatban leginkább az 
öröklési jogban találkozunk haszon
élvezettel, amikor az özvegy a gyer
mekek tulajdonába kerülő vagyon 
haszonélvezetét örökli.

Az sem ritka, hogy a szülők már 
életükben gyermekeikre íratják át in
gatlanukat, de fenntartják saját ré
szükre s haszonélvezeti jogot.

A haszonélvezeti jog személy-
hez kötött, sem élők között, sem ha
lál esetére nem ruházható át másra. 
Ez nem zárja ki, hogy a haszonélve
ző másnak ne engedje meg a dolog 
használatát (pl. bérbeadását).

A haszonélvezeti jog mindig csak 
korlátozott időre és legfeljebb a jo-
gosult élete végéig állhat fenn.

A felek szerződése a haszonélve
zet időtartamát dátumszerűen jelöl
heti meg vagy időtartamát valamely 
jövőbeli esemény bekövetkezéséhez 
kötheti.

A szerződés önmagában meg 
nem hozza létre a haszonélvezetet, 
szükséges, hogy az ingó dolgot a jo
gosultnak átadják, ingatlan esetében 
pedig a haszonélvezeti jogot az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

A haszonélvező viseli a dolog 
fenntartásával járó terheket, a rend
kívüli javítások kivételével. A ren-
des fenntartási költség körébe tar
tozik például az épület tetőfedésén, 
tetőszigetelésén felmerült hibák kija
vítása, a vakolat pótlása, a lakás fala
inak festése, ajtók, ablakok mázolá
sa, az épületgépészeti berendezések, 
felszerelési tárgyak javítása.

Rendkívüli nagy költséggel járó 
fenntartási költség például az épület 
általános felújítása, födémének vagy 
tetőszerkezetének cseréje.

A rendkívüli javítások és hely
reállítások elvégzése sem a tulajdo
nosnak, sem a haszonélvezőnek nem 
kötelessége. Ilyen követelést tehát 
a másikkal szemben egyikük sem 
támaszthat.

A ingatlan előtti járda tisztán tar
tása, a kötelező biztosítási díj befi
zetése a haszonélvező kötelessége, 
úgyszintén a dologhoz fűződő köz
terhek viselése.

A tulajdonos jogosult ellenőrizni 
a haszonélvezet gyakorlását.

Dr Szegedi László

§
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1. A termelőnek legyen érvényes őstermelői igazolványa. 2. Legyen az őstermelői tevékenységre vonatkozó adó
száma. 3.  Naprakészen vezetett permetezési naplója./ mikor, milyen növényvédőszert? Milyen koncentrációban 
használt?/
Őstermelői igazolványt a falugazdásznál lehet kiváltani. Szükséges hozzá: adókártya • lakcímkártya • 2000Ft • föld
terület adatai. Adószámot érvényes őstermelői igazolvány birtokában lehet a NAV-nál (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
Petőfi tér 1.) igényelni.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

ŐSTERMELŐKTŐL
VÁSÁROLhATÓ ZÖLDSÉGEK

Esetenkénti felvásárlás előfordulhat 
idény jellegű friss gyümölcsökből, 
zöldségekből. Mennyisége a napi 
létszámtól függő.
Egy alkalomra pl: főzőtök  30-100 
kg, zöldbab 30-100 kg, őszibarack 
20-30 kg, szőlő 20-100 kg 

Alsózsolca, 2011.01.24.   

Szabó Jánosné
Élelmezés vezető

NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉLELMEZÉSI CÉLÚ 
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Tisztelt kutyatartók!

A 2009. január 01-től hatály
ba lépett, a veszettség elleni véde
kezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) fVM rendelet 
előírásai következtében részben 
megváltoztak az ebek tartásához 
és kötelező veszettség elleni védő-
oltásához kapcsolódó szabályok.          
Az alábbi tájékoztatóval kívánjuk 
elősegíteni az állattartók jogköve-
tő magatartását:

1.) A korábbiaktól eltérően 2009. 
január 01-től az eb tartója nem a te
rületileg illetékes önkormányzatnak, 
hanem az ellátó állatorvosnak köte
les bejelenteni, ha az állata a három 
hónapos kort elérte, elhullott vagy 
elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz 
került.

2.) Az új tulajdonosnak az eb 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY A VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSRÓL 2011.

tulajdonába kerülését be kell je-
lentenie az ellátó állatorvos felé. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a legutóbbi veszettség elleni védő
oltás helyszínét,időpontját, a védő
oltást beadó állatorvos nevét és ka
marai bélyegzőjének számát is. A 
bejelentés történhet a kutya oltá-
si könyvének bemutatásával is.                                         
A 2010 évben az Alsózsolcán  be
oltott, így nyilvántartásba került ku
tyákat 2011-ben nem kell ismétel
ten bejelenteni, kivéve ha tulajdonos 
változás történt.

3.) Az ebek veszettség elleni vé-
dőoltásának beadatása továbbra is 
a kutya tartójának kötelessége. Az 
állattartó köteles minden három hó
napos életkort elért ebet 30 napon 
belül veszettség ellen saját költségén 
az állatorvossal beoltatni, az oltást az 
első oltást követően 6 hónapon be

lül megismételtetni, majd ezt köve
tően a kutyát évenként veszettség el
len beoltatni.

4.) A védőoltás csak a rende
let előírásainak megfelelő egyedileg 
sorszámozott Kisállat Egészségügyi 
Könyvben vagy az egységes euró-
pai állatútlevélben igazolható 

5.) Azt az ebet, amelyik nem ré
szesült az életkorának megfelelően 
előírtak szerinti (érvényes) veszett
ség elleni védőoltásban, veszettség 
szempontjából aggályosnak kell te-
kinteni. A veszettség szempontjá
ból aggályos állatot tizennégy nap
ra hatósági megfigyelés alá kell 
vonni, és - amennyiben még nincs 
- az ebeket elektronikus azonosí
tó transzponderrel (bőr alá ültetett 
mikrochippel) a tulajdonos költsé-
gére meg kell jelölni. A megfigyelés 
megszüntetésével egy időben az ér
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vényes veszettség elleni védőoltás
sal nem rendelkező ebet veszettség 
elleni be kell oltani. Az oltatási kö
telezettség elmulasztása miatt az ál
lat tartóját az állategészségügyi ható
ság megbírságolja.

6.) Az állattartó köteles az oltá
si könyvet megőrizni, azt a veszett
ség elleni védőoltás beadatását el
lenőrző állat-egészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tu
lajdon átruházás esetén az új tulajdo
nosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterüle-
ten az ebre felügyelő személy ma-
gánál tartsa az oltás érvényességé
nek bizonyítása céljából.      

2011.ÉVBEN AZ EBEK 
VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDŐOLTÁSÁNAK 
LEhETŐSÉGEI:

Március 19., 20., 23., 26. voltak.

Nem oltható a kutya:
• ha betegség tüneteit mutatja 

(rossz kondíció, étvágytalanság, has
menés, láz,stb.),

• ha 14 napon belül embert hara
pott meg, vagy hatósági megfigyelés 
alatt áll.

A védőoltásra csak a gyógyulás  
illetve a hatósági  megfigyelés letel
te után kerülhet sor. Ha kutyája ha
rapós, a biztonság érdekében kérjük 
szájkosárral ellátva vezesse az oltás 
helyszínére. 

A védőoltás  költsége,amely tar
talmazza a antiparazitikum (féreg
hajtó) árát is.

OLTÁSI KÖNYV PÓTLÁSA : 
500 ft KÖLTSÉGGEL JÁR!

EGYEDI OLTÁSOK:
 Az állatorvosnál tett bejelentés 

alapján, a kiszállási díj megfizeté
se mellett az állat tartási helyén  is 
elvégeztethető a veszettség elleni 
védőoltás.

Bejelentés a 30/309-78-80 
telefonszámon.

A veszettség elleni védőoltással 
kapcsolatos kérdéseivel keressen a 
fenti mobilszámon.

Dr. Zwillinger András 
állatorvos

Ahogy arról már mindenki érte
sült, 2010. dec. 31-el megszűnt Alsó-
zsolcán a Városgondnokság és 2011. 
január 01-től a Városüzemeltetés vet
te át annak szerepét. Az új szervezet
hez új vezető is kellett. Engem ért az 
a megtiszteltetés, hogy a pályázók 
közül bizalmat kaptam a Képviselő 
Testülettől és január 5-től elláthatom 
ezt a feladatot.

Alsózsolcai lévén, a kollégák 
nagy részét gyermekkorom óta is
merem, akit nem, azzal pedig már 
túl vagyunk a megismerkedésen. 
Lelkes, tettre kész csapatot kaptam. 
Úgy a Központi Konyhán, mint a 
Műhelyben, a Mezőőrökről nem is 
beszélve. Ugyan szokatlan a ver
senyszféra után a közigazgatás, de 
igyekszem minél előbb beleszok
ni az itteni rendbe. Azzal kezdtem, 
hogy végiglátogattam az összes in
tézményt, felmérve állapotukat és 
elbeszélgettem az intézmények ve
zetőivel arról, hogy mit szeretné
nek, mi az, amit javítani, cserélni 
kell, stb.

Ötletekben, elképzelésekben én 
sem szenvedek hiányt. Azt hiszem, 
ezen a területen csak a pénzügyi hely

Tényleg jól seper az új seprő?
zet szab határt nekünk, pedig olyan 
jó lenne pl. saját konyhakertet kiala
kítani, ahol a konyha számára ma
gunknak termelhetnénk meg néhány 
féle zöldséget, vagy egy kis üvegház, 
ahol virág és zöldség palántákat ne
velhetnénk. Nagyon sok tennivaló 
lenne az intézményekben is, amik
ből nem szenvedünk hiányt, hiszen 
van 3 óvoda, 3 iskola, Sportcsarnok, 
Közösségi Ház, Öregek Otthona, 
Családsegítő, Tájház, a Hivatal és 
persze a Műhely maga. Ez akárhogy 
is számolom, több mint 10 és nagy 
részük elöregedett. Lenne bennük 
mit felújítani, kicserélni, de a frissen 
felújított, átalakított intézményekben 
is jut valami megoldandó feladat, 
szinte minden napra.

Mindenki tudja, és érzi, hogy az 
utóbbi időben milyen nehéz a csalá
dok anyagi helyzete. Sajnos ez tele
pülésünk nagy, családi kasszájára is 
vonatkozik, és ez igencsak szűkre 
szabja a városüzemeltetés mozgáste
rét, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
oldjuk meg a felmerülő problémákat. 
Ötletelünk, variálunk, és igyekszünk 
mindig megtalálni azt a megoldást, 
ami mindenki számára a legelfogad

hatóbb, de a „pénztárcánkat” sem 
terheli meg.

Úgy érzem, hogy ez alatt a két 
hónap alatt, jó kapcsolatot sikerült 
kialakítanom a kollégákkal, amit a 
jövőben is szeretnék megőrizni és 
tovább fejleszteni, és ez segít abban, 
hogy minden bajra és problémára 
megtaláljuk, közösen a legjobb meg
oldást.  Ezért is köszönöm meg min
denkinek, hogy közülük valóként fo
gadtak és mindenben segítségemre 
vannak! Igyekszem bebizonyítani, 
hogy a megelőlegezett bizalmat nem 
véletlenül kaptam meg. 

Akár hogyan is nézzük, én va
gyok az új seprő, akinek jól kell se
perni. Ez nem okozhat problémát, 
hiszen azon a településen kell dol
goznom, ahol születésem óta élek.  
Így ha akarom, ha nem, jól kell se
pernem, hiszen ez a szülőhelyem, 
aminek állapota nem közömbös szá
momra, és szépítéséhez, csinosításá
hoz minden tőlem telhetőt meg fo
gok tenni. Ebben, olyan kollégák 
állnak mellettem, akik mindenben 
segítenek, és így remélhető, hogy az 
„új seprő”, nem csak új korában fog  
jól seperni. Rajtam nem fog múlni!

Parádi Julianna
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Az elmúlt időszak szélsőséges 
időjárása, a világ különböző tája
in sorra bekövetkező természeti ka
tasztrófák és a térségünket elmúlt 
nyáron sújtó árvíz újra ráirányítot
ta a figyelmet a helyi Polgárvédelmi 
feladatokra. 

Az esetlegesen bekövetkező ter
mészeti katasztrófákat megelőzni 
nem tudjuk, azonban kellő odafigye
léssel, előzetes felkészüléssel rend
kívül sokat tehetünk a kárenyhítés
ben, mentésben, az emberekért és a 
vagyon védelmében. 

Sajnos a rendszerváltás után az 
addig települési szinten és a gyárak

Örömmel tájékoztatom Önöket 
Alsózsolca Város önkormányzati lap
jának hasábjain, hogy az Alsózsolcai 
Polgárőr Egyesület újjászerveződött 
és megkezdte munkáját.

Jelenleg 35 fő teljesít önkéntes 
szolgálatot a helyi polgárőr kötelék
ben. A szolgálatok figyelme kiterjed 
városunk intézményeinek biztonsá
gára éppúgy, mint a településhez tar
tozó hétvégi kertek és külterületek 
ellenőrzésére. De a legfontosabb nyil
ván az Önök személyes biztonságá
nak és vagyonának megóvása, és az 
erre irányuló bűncselekmények meg
akadályozása. Igyekszünk különös fi
gyelmet fordítani az egyedül élő idős 
személyekre is, mivel ők fokozottan 
veszélyeztetettek. Eddigi szolgála
taink során többek között biztosítot
tunk iskolai rendezvényt, felhívtuk 
a figyelmet véletlenül nyitva maradt 
nyílászárókra (melyek szülik ám a 
tolvajt!). Járőrszolgálatainkat önál
lóan és a rendőrséggel közösen is 
végezzük.

Örömünkre szolgál, hogy Polgár-
mester asszony és a képviselőtestület 
túlnyomó része felismerte a polgár
őrség szükségességét és maximáli
san támogatja munkáját.  

Ahogy már Önök közül többen 
is találkozhattak a polgárőrök által a 

PolgárvédElmi gyakorlat 
ban, üzemekben kialakított és műkö
dő felkészülési és készenléti rend
szerek háttérbe szorultak, formálissá 
váltak. 

Önkormányzatunk Miskolc vá
rossal együtt az elmúlt évben sike
resen pályázott egy árvíz elleni vé
dekezésre  való felkészítő program 
lebonyolítására, melyet az Országos 
Katasztrófavédelmi és Polgárvédelmi 
Szervezet támogat. 

Ennek keretében Alsózsolcán 
elméleti és gyakorlati felkészí
tő oktatáson vesznek részt a helyi 
Polgárvédelmi Törzs beosztott tagjai 
és az elmúlt évi árvízi védekezésben 

aktívan résztvevő helyi lakosok kö
zül felkért személyek. 

A felkészítés indokoltságát senki 
nem vitatja, mert rendkívül fontos, 
hogy szükség esetén megfelelően 
felkészült, határozott vezetők irá
nyítsák a védekezési munkálatokat. 

Bízunk abban, hogy a közeljövő
ben – szándékaink szerint – az egyéb 
veszélyhelyzetekre való felkészítésre 
is lehetőségünk nyílik. 

Zsiros Sándorné
polgármester

TiszTelT alsózsolcai lakosok!
postaládáikba eljuttatott – a járőrö
zésről szóló – tájékoztatókkal, lát
hatták, igyekszünk nemcsak nappal, 
hanem minél többet az éjszakai órák
ban a közterületen tölteni.

Szeretnénk felhívni a tisztelt la
kosság figyelmét arra, hogy a pol
gárőr szolgálatot vállaló személyek 
munkájuk, családjuk mellett, egyelő
re a saját autóikkal, saját pénzükön, 
az éjszakai pihenésüket feláldoz
va végzik bűnmegelőző tevékeny
ségüket. Amennyiben nem találkoz
nak velük, vagy nem mindig lesznek 
ott a házuk előtt, az nem azt jelenti, 
hogy nincsenek!

Figyelem! Polgárőreink szolgála
ti jelvénnyel, „Polgárőrség” feliratú 
szolgálati sapkával és „Polgárőrség 
Alsózsolca” feliratú láthatósági mel
lénnyel ellátva végzik tevékenységü
ket. Indokolatlanul nem mennek be 
magánterületre, így senkit ne enged
jenek be udvarukra, házukba azzal 
az indokkal, hogy ő polgárőr! Erről 
kérjük, tájékoztassák a környezetük
ben élő idős embereket is! 

Hamarosan saját állandó telefon
számmal is rendelkezni fog a pol
gárőr járőrszolgálat, melyen el tud
ják majd érni a szolgálatban lévőket. 
Erről természetesen azonnal tájékoz
tatni fogjuk Önöket.

A szolgálat ellátásához szükséges 
tárgyi, technikai eszközök beszerzé
sén, és az erre a célra szolgáló anya
gi háttér megteremtésén folyamato
san dolgozunk.

Tevékenységünket szerény anya
gi keretek között kezdtük meg, ezért 
ezúton is kérjük a lakosság segítsé
gét a szolgálatok folyamatos, vala
mint minél zavartalanabb és ered
ményes ellátásához. Felajánlásaikat 
az alább található bankszámlaszám
ra utalhatják, vagy személyesen is 
átadhatják az egyesület elnökének 
Skarupa Jánosnak. 

Szintén itt szeretném megragad
ni az alkalmat arra, hogy bátorít
sak mindenkit arra, ha tenni szeretne 
anyagi javaink és saját biztonságunk 
érdekében, jelentkezzen sorainkba!

Fogadják a polgárőröket bizalom-
mal!

Jelenlegi elérhetőségünk: 
Skarupa János, a 06-70/944-1635 

telefonszámon.
Bankszámlaszámunk: Alsózsolca 

Város Bűnmegelőzési Polgárőr 
Egyesület 

K&H Bank 10402764-50526580-
49801003

Brünner István
Önkormányzati képviselő

Polgárőr  
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F I G Y E L M E Z T E T É S
Újra felütötte fejét a telefonos szélhámosság

Napokban jutott a tudomásomra az alábbi eset. Egy magát megnevezni nem akaró lakos/ aki egyébként jártas 
a közügyekben, számok világában/ mesélte el okulásként a következőket:

Mobiltelefonon udvarias női hang, gyors bemutatkozás után autójának biztosításáról érdeklődött bizonyos 
biztosítótársaságra hivatkozva. Több személyes adat is a birtokában volt-valószínűleg valamelyik közösségi ol
dalról, vagy telefonkönyből/, név, lakcím, születési dátum, email cím stb. Akkor vált gyanússá a dolog, amikor  
újabb kérdések következtek volna. Bejelentőnk visszakérdezett, hogy tulajdonképpen melyik autó biztosításáról 
van is szó. Erre nem kapott határozott választ, s ezért befejezte a beszélgetést. Azonnal felhívta az érintett bizto
sítót, akik sem az esetről, sem az állítólagos munkatársról nem tudtak. Majd a telefonszámot is visszahívta, mely 
valószínűleg egy budapesti, fülkés telefon száma lehetett, mert kicsöngött ugyan, de senki nem vette fel.

Az esetet mindenképpen közlésre méltónak találtam. Ezzel is figyelmeztetve minden jóhiszemű lakótársamat, 
hogy legyenek nagyon óvatosak az ilyen és hasonló megkereséseket tekintve. Kérdezzenek vissza nevet, céget, 
telefonszámot stb. Semmiképpen ne adjanak ki személyes adatokat ismeretlennek!

Problémamentes, szép hétköznapokat kívánva: 
Vig Györgyné szerkesztő

Óvodánkban fontosnak tartjuk a 
tehetséges gyermekekkel való fog
lalkozást. A tehetség egy kincs, 
amit ápolni kell, de nem elég ápol
ni, őrizni is fontos: meg kell tartani 
magunknak, az országnak mindany
nyiunk okulására és fejlődésére. A 
feladat épp ezért nem egyszerű, hi
szen ahány tehetséges ember, any
nyiféle személyiségről és annyiféle 
családi háttérből kikerülő kis ember
kéről van szó. Az a nagy megtisztel
tetés ért bennünket, hogy intézmé
nyünk a Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program tehetség
pontja lett 2010. január 17-től. Az 
Oktatásért Közalapítvány által ki
írt „NTP-OKA II. Tehetséggondozó 
műhelyek támogatása a közoktatás 
területére” című pályázaton az el
múlt évben 400.000 Ft támogatást 
nyertünk „Kis kezek” kézműves mű
helye címmel. Ez lehetővé tette kéz
műves műhelyünk beindítását. A te
hetség felismerése óvodás korban 
elsősorban a képességek, készségek 
azonosításában, felfedezésében való
sul meg. A kreativitás mindenekelőtt 
a játékban jelenik meg, ezért a gyer
mekek szabad játékát úgy segítjük, 
hogy a gyermekek ötletei, elképzelé

VARÁZSKEZEK a Fekete István Óvodában
sei megvalósulhassanak. A gyermek
játékban megnyilvánuló kreativitása 
az első jel számunkra, melyet a te
hetség felismerése szempontjából 
fontosnak tartunk. 

A program célja a tehetséges 
gyermekek egész személyiségének 
komplex fejlesztése, a képességek, 
a kreativitás, a motiváció, a szociá
lis-együttműködési képességek fej-
lesztése. 

♦  A tehetséges gyermek erős ol
dalának fejlesztése

♦  A tehetséges gyermek gyenge 
oldalának fejlesztése (pl. alacsony 
önértékelés, biztonságérzet hiánya, 
stb.)

♦ A megfelelő „légkör” megterem
tése (kiegyensúlyozott társas  kapcso
latok a pedagógusokkal, tár sakkal).

A „Kis kezek” kézműves műhe
lye 15 gyermek (6-7 éves) számára 
biztosította a kézműves foglalkozá
sokat havonta 3 alkalommal a Fekete 
István Óvodában. A projekt többnyi
re új kézműves technikákat alkal
mazott (pl. fonalgrafika, fakanálbáb, 
márványozás, szalvétatechnika, csip
keszurka, Quilling-technika, homok
kép készítés, textil kollázs stb.), de 
három alkalomra a foglalkozás hely

színe megváltozott. 
1. Bábszínház látogatás a Miskolci 

Csodamalom Bábszínházban
2. Várjátékok: A diósgyőri Vár-

játékokon interaktív mesejáték ré
szesei lehettek a gyermekek.

3. Múzeumlátogatás: A Miskolci 
Színészmúzeumban új kézműves 
technikával (csipeszfigurák készíté
se) ismerkedhettek meg, valamint a 
Diótörő című balettelőadás díszlete
iből, jelmezeiből rendezett kiállítást 
tekinthették meg.

A műhelyfoglalkozásokon a gyer
mekek tapasztalatot szerezhettek 
egy-egy új kézműves technika több
féle felhasználásáról, az alapanyag
ok széleskörű használhatóságáról /
varrás – papírra, anyagra, textilre, 
hímzés, kollázs készítés/.

A programban résztvevő gyerme
keknek a változatos technikák alkal
mazása folyamán fejlődött vizuális 
önkifejezése, formaérzéke, az új esz
közök biztonságos használata (csip
keszurka, viaszfestés, waxolás, var
rás), alkotóképessége, fantáziája, 
kreatív gondolkodásmódja, művé
szete iránt fogékonysága, népművé
szeti ágak megismerése, környezet
esztétikai érzékenysége, igényessége. 
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Zsebibaba bölcsödei csoport 
bemutatkozása

Képesek a színek, formák, ritmus va
riációkat vizuális élményben kifejez
ni. A manipulatív ügyesség össze
kapcsolódott a kreatív gondolkodás 
fejlődésével, fejlődött a gyermekek 
önkifejező, alkotó tevékenysége. 
Mernek önálló ötleteket megvalósí
tani, kipróbálni.

Nagy szerepe volt a pozitív moti
vációnak, hiszen a gyermekek min
den foglalkozást nagy érdeklődés
sel vártak. Egy foglalkozáson belül 
kisebb csoportokban többféle tech
nikát „oktattunk”, ezzel biztosít
va a gyermekek kreatív gondolko
dásmódját, valamint a választás 
szabadságát. Úgy érezzük, hogy a 
kíváncsiság, aktivitás, innovatív te
vékenységek iránti vágy, a műhely
hangulat légköre munkánk eredmé
nyességét bizonyítja.

Örömmel töltött el bennünket a 
tehetségfejlesztő program beindítá
sának lehetősége, mely új színfoltot 
teremtett az óvodában. A gyermekek 
élvezték a technikák sokszínűségét, 
mi pedig (pedagógusok) kreativitá
sunk, fantáziánk segítségével „szár
nyaltathattuk” a kis kézműveseket. A 
továbbiakban ugyanilyen lelkesedés
sel folytatjuk munkánkat és próbá
lunk minden lehetőséget megragadni, 
hogy segíthessük a tehetséges gyer
mekek fejlődését. Újabb pályázati 

kiíráson az Oktatásért Közalapítvány 
jóvoltából további 300.000 Ft-ot for
díthatunk a tehetséggondozásra. 

Jelenleg is e témakörben pályá
zati lehetőség kihasználásán dolgo
zunk, amely a megkezdett munkánk
hoz további segítséget nyújthat.

Mindennapi munkánk során az 
alábbi gondolat vezérel bennünket:

„Vegyétek észre, ha egy gyerek 
különleges, nem azért különleges, 
mert különb akar lenni, hanem azért, 
mert nem tud más lenni.” (Szabó 
Magda)

Nemesné Flaskó Judit
Simkóné Oláh Mária 

óvodapedagógusok

ÖnÖk is láthatták – ol-
vashatták, megújult a Fekete 
István Óvoda. szeptembertől 
gyönyörűen berendezett böl-
csődeI részt Is bIrtokba vehet-
tek az apróságok, amit azóta 
teljesen belaktunk. 

Hiszen tudjuk, hogy a munka
vállaló, továbbtanuló édesanyáknak 
szükségük van egy megbízható in
tézményre, ahol a három éven aluli 
/20 hetes kortól/ gyermekeiket biz
tonságban el tudják helyezni. 

Szeptember 06-án kezdtük el a mi 
kis bölcsis életünket. Mivel a családi 
légkör a legfontosabb az ilyen kicsik 
számára, két hét áll a rendelkezé
sünkre, de ha kell több, hogy minket, 
gondozónőket feltétel nélkül el tud
janak fogadni. Ez úgy történik, hogy 
az első napokban, esetleg hetekben, 
édesanyával, édesapával együtt töl
tik el ezt az időt, a számukra még is
meretlen világban. Célunk ezzel az, 
hogy minél könnyebb legyen az ott
hon melegétől való elválás, ezért be
hozzák magukkal azokat a dolgokat, 

ami emlékezteti őket a családi fé
szekre /baba, cumi, plüssjáték, pár
na, kendő, zene/. Napirendünket elő
ször a szülővel együtt végzik el, mi 
pedig csak figyeljük a szokásaikat, 
mozdulataikat. Amikor már a gyer
mek engedi, a szülő előtt egy-egy 
gondozási feladatot átveszünk a szü
lőtől. Ahogy telnek a napok a szülők 
egyre kevesebb időt töltenek velünk, 
így már teljesen a mi feladatunkká 
válik a kicsik gondozása, nevelése. 
Mindennapjaink a következőképpen 
telnek: Folyamatos érkezés után 800 
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NŐI SZESZÉLY
címmel

nőnapi rendezvényt tartottak
március 12-én a Közösségi házban.

A kínálatból:
ÖLTÖGETTÜNK, GYŰJTÖGETTÜNK! 

Kiállítás alsózsolcai lányok, asszonyok alkotásaiból, gyűjteményeiből,
Vidám vetélkedő értékes díjakkal, 

Teaház és „Ügyeskedés” az alagsorban,
MALEK ANDREA és a

MISKOLC DIXIELAND BAND élő koncertje!

– órakor reggelizünk, majd a délelőt
töt énekléssel, mondókázással, mesé
vel és a legfontosabbal, játékkal tölt
jük. A tízórait a csoportban vagy jó 
idő esetén az udvaron szoktuk elfo
gyasztani. Nagyon szeretnek az ud
varon csúszdázni, motorozni, vagy 
a számukra kialakított játszóudva
ron homokozni. Ebédig általában 
így töltjük az időnket. Rossz idő ese
tén a sószobában tartózkodunk, ami 
egy csodálatos mesebarlang, mely 
fényeivel kápráztat el minket. Itt a 
mesélés, éneklés közben a levegő 
gyógyító hatását tapasztaljuk. Már a 
tornatermet is felfedeztük magunk
nak, felszabadultan veszik birtokba, 
örömmel próbálnak ki mindent.

Gondozási sorrendben jövünk be 
az udvarról, ami azt jelenti, hogy a 
legkisebbeket hozzuk be először és 
elvégezzük a gondozási művelete
ket /pelenkázás, mosdózás, fésülkö
dés/. Az ebéd közösen történik a pici 
asztaloknál. Étkezésünkre kiemel
ten odafigyel a Központi Konyha 
élelmezésvezetője és konyhaveze

tője, hiszen erre a piciknek szüksé
gük is van. A bölcsődéseknek külön 
főznek, előtérbe helyezve az egész
séges életmódra nevelés szempont
jait. Ételeink tápértékben és vitami
nokban gazdagok. A bölcsődei menü 
nagyon változatos, az ízletes leve
sektől kezdve a különböző rakott 
húsos zöldségekig a könnyű süte
ményeken keresztül minden szere
pel az étlapon. Sok finom étellel is
merkedhetnek meg a picik. Van, aki 
már egyedül eszik, van, akinek segí
teni kell egy vagy kétkanalas mód
szerrel. A délután játékkal folytató
dik, majd lekerülnek az ágyak, jellel 
ellátva, amit már ügyesen megismer
nek és örömmel felfedeznek. Az al
vás mesemondással, énekléssel, si
mogatással, zenehallgatással, illetve 
ringatással, kinek-kinek igénye sze
rint történik.

Ébredés után uzsonnázunk, a 
mosdóban szükséges teendőket el
látjuk és a napi történések elmondá
sával adjuk át a szülőknek a gyereke
ket. A mai napig 14 gyermek szokott 

be problémamentesen a bölcsődébe. 
Már beszélhetünk arról, hogy kiala
kult szokásaink vannak, amit a na
gyobb gyerekek elsajátítottak és bi
zonyos dolgokat önállóan végeznek 
el, például megterítenek maguknak, 
egyedül esznek, segítenek az öltö
zésnél, ügyesen mosnak kezet, fésül
ködnek, fogat mosnak. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ezt a szolgáltatást ilyen színvonalon 
tudjuk biztosítani a bölcsődés korú 
gyermekek számára. Folyamatosan 
várjuk őket nagy szeretettel intézmé
nyünkben, a jelentkezőket előjegy
zésbe vesszük. Szeretnénk, ha minél 
többen megismerhetnék bölcsődén
ket, ezért előre egyeztetett időben 
nagy szeretettel várjuk leendő böl
csődéseinket, szüleikkel együtt.

Fazekasné Baksi Piroska
intézményvezető

Baratiné Berencsi Ildikó
Szeszák Norbertné

gondozónők
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Vajda Jánosné Bartos 
Rozália: Viszontagságos 
életem egy költővel /könyv/

Vajda Jánosné Bartos 
Rozália hírhedt emlék
iratát 1933-ban vásárolta 
meg a Nemzeti Múzeum 

az akkor még élő özvegytől, és még ab
ban az évben szemelvényeket közölt be
lőle a Nyugat, a szenzációt rövidesen 
fokozta az özvegy halálhíre is. Az ere
detiben meglehetősen primitív helyes
írású, de a részletek leírásában remeklő 
szöveg egyszerre magasztalja fel a köl
tőt és állítja be valóságos szörnyetegnek. 
A legbizarrabb részletektől sem visszari
adó, Vajda szélsőségesen indulatos ter
mészetét felnagyító emlékirat feltehető
en sokat köszönhet az egyszerű asszony 
kései fantáziálásainak, a megromlott há
zasságban önnön szerepét, nem éppen 
makulátlan múltját elfedő szemérmes jó
ságát és szenvedését kiemelő szándéká
nak. A még így is sok érdekességet tar
talmazó, kultikussá vált memoárt most 
mai helyesírással, rövid utószó kísére
tében olvashatják az irodalomtörténet 
iránt érdeklődők.
 

Rajiv Chandrasekaran: 
Zöld zóna /könyv/

Az iraki háború utáni első 
évben, 2003-ban játszó
dik Rajiv Chandrasekaran 
valós történelmi tényekre 

alapozott, a nyolc évvel ezelőtti Bagdad 
kulisszái között játszódó regénye. Itt, a 
háború után lábadozó, rengeteg vesz
teségtől sújtott, amerikai csapatok ál
tal megszállott, feszültségekkel teli vá
ros egy gondosan szeparált, a Koalíciós 
Átmeneti Hatóság alá tartozó, minden 
elérhető luxuscikkel felszerelt negyedé
ben él a főszereplő, Paul Bremer hozzá 
hasonlóan idealista nézeteket valló társa
ival, akik nem kevesebbet tűztek ki célul 
maguk elé, mint az akkori - már harminc 
éve uralmon levő - despotikus iraki ve
zetés leváltását és egy fiatal, felvilágoso
dott, totálisan átpolitizált hivatalnokréte

get rávenni arra, hogy egy sosem látott 
demokratikus reformot vigyenek végbe 
hazájukban. A nyugati világban gondo
san kicsiszolt elképzeléseik azonban a 
valódi Közel-Keleten sorra alakultak át 
hiú ábránddá, egyre inkább lehetetlenné 
és életveszélyessé téve Bremerék külde
tését. Chandrasekaran kötete (aki maga 
is tevékeny résztvevője volt az esemé
nyeknek) hiteles és részletes bepillantást 
kínál a közelmúlt történelmének e meg
határozó epizódjába és egyúttal tartal
mas, tanulságos olvasmányélményt ígér 
az olvasóknak.
 

Mark Logue – Peter 
Conradi: A király beszéde 
/könyv/

Viszonylag közismert tör
ténetnek számít - hiszen 
jó nagy port kavart egy

koron - VIII. Edward angol király 1936-
os lemondása a trónról, mivel belesze
retett az akkor még férjezett asszony 
Mrs. Simpsonba. A trónon fivére, az ad
digi yorki herceg, VI. György (a mai 
uralkodó, II. Erzsébet édesapja) követ
te. Az új uralkodónak azonban volt egy 
nagy hiányossága: gyerekkora óta da
dogott, a trónbeszédét azonban neki is 
el kellett mondania. Ebben sietett a ki
rály segítségére Lionel Logue. Egy szin
te ismeretlen, autodidakta beszédtanár, 
aki nem született brit arisztokratának, 
de még csak angolnak sem: tősgyöke
res ausztrál közember volt, egy kocsmá
ros fia, aki akkor forradalminak számító 
módszereivel, vélhetően légzéstechni
kájával kezelni tudta a király dadogá
sát. Együttműködésük 1926-tól kezdő
dött, mikor a herceg először kereste meg 
problémájával, s mintegy két évtizeden 
át volt az uralkodó beszédtanára. Jelen 
kötet a két férfi kapcsolatáról, illetve 
személyes jó barátságuk kialakulásáról 
szól, egészen Logue 1953-ban bekövet
kezett haláláig, így engedve nem min
dennapi bepillantást a brit monarchia 
akkori hétköznapjaiba, ám olvashatunk 
Logue és a király előéletéről, valamint a 
második világháború eseményeiről is. A 
kötet egyik szerzője a beszédtanár uno
kája, Mark Logue, aki egyben a nagyap
ja örökségét ápoló archívum vezetője is, 

így a regény a lehető legnagyobb mér
tékben eredeti dokumentumokon, így 
például nagyapja naplóin és levelein ala
pul. A kötet közepén találhatunk egy fe
kete-fehér képmellékletet is, mely zöm
mel a Logue Levéltár gyűjteményéből 
való. Részben a regény kézirata alapján 
készült az azonos című, Arany Glóbusz-
díjas és négyszeres Oscar-díjas film, 
amely a 2011-es Oscar-gálán a legjobb 
film díját is elnyerte.
 

Hilary Mantel: Farkas bőr-
ben /könyv/

A nagyszabású történel
mi regény főhőse Thomas 
Cromwell, VIII. Henrik 
angol király nagyhatal
mú tanácsnoka. Az 1500 

és 1535 közötti időszakot átfogó kötet a 
korszak egyik legjelentősebb és legna
gyobb hatalmú politikusának üstökös
szerű felemelkedését követi nyomon. 
Az egyszerű sorból származó Cromwell 
Wolsey kardinális pártfogoltjaként ke
rül a király közelébe, majd támogatója 
kegyvesztése és halála után lép az első 
sorba és lesz a király kérlelhetetlen híve, 
korszakalkotó terveinek megvalósító
ja: megszervezi az anglikán egyházat, 
a szerzetesrendek feloszlatását, vissza
szorítja a nemesség privilégiumait, és 
nem mellesleg levezényli a fiú örökös
re vágyó király válását, majd új felesé
get is szerez neki. Az angol történelem 
kulcsidőszakát már számos irodalmi mű 
feldolgozta, Mantel azonban a korábbi
aknál sokkal gazdagabban és összetet
tebben ábrázolja a történet főszereplőit, 
különösen Cromwellt, akit hagyomá
nyosan egyoldalúan, negatív színben 
tüntettek fel. Az alapos kutatómunkával 
készült részletgazdag és hiteles mű nem 
mellesleg remek és kiemelkedő szépiro
dalmi alkotás. A 2009-ben a legrango
sabb angol szépirodalmi díjjal (Booker) 
jutalmazott kötetnek egyöntetűen lelkes 
kritikai fogadtatásban volt része, külö
nösen magával ragadó történetmesélésé
ért dicsérték.

Huszár Anita
könyvtáros

A KÖNYVTÁR 
ÚJDONSÁGAIBÓL
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Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala
Alsózsolca, Kossuth u 138.

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az Alsózsolca köztemetőben

a sírhelyek és urnahelyek lejárati ideje: 25 év.
2010-ben az 1985 évben kiadott sírhelyeket és urnahelyeket kell 

újraváltani.

Befizetés helye: Pogármesteri Hivatal Alózsolca, Kossuth u 138.
Ügyintéző:Simon  Sándorné

Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Csütörtökig 8.00 - 16.00-ig.
Pénteken 8.00 - 12.00-ig.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Jegyző

NÉhÁNY
GONDOLAT A TEMETŐ 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL
Immáron 3. éve az Urszin Temet kezés 

kapta meg Önkormány za tunktól a teme
tő üzemeltetésének feladatát. Ez része a 
település alapellátásának. De a működte
tés bérbe adható. Ekkor az üzemeltető a sí
rok kiásásáért, valamint a ravatalozó hasz
nálatáért kap díjat, melyet ugyancsak a 
Képviselőtestület állapít meg. Esetünkben 
5000 Ft/sír.

Az Urszin Temetkezés ezen túlmenően 
feladataként vállalta és ellátja a temetések 
koordinálását-temetőgondnok alkalmazá
sával, 24 órás telefonos ügyfélszolgálattal-, 
valamint biztosítja a temető rendben tartá
sát: szemét-és falevelek gyűjtését, elszállí
tását, fűnyírást, hóseprést stb. Az előbbi te
vékenységek jóval több ráfordítással járnak, 
mint az Önkormányzattól kapott összeg. 
A különbözetet az egyéb szolgáltatások
ból van lehetőség fedezni a hozzátarto
zók megrendelései alapján. A ’93-ban ala
kult cég- mely azóta is ugyanazon a néven 
működik, számlaképes- teljeskörű szolgál
tatást tud biztosítani a halál bejelentésétől 
kezdve, halottszállításon, kellékek, virá
gok biztosításán, hírdetés feladásán át, egé
szen a segítségadásig a hivatali ügyintézés 
tekintetében.

Mindez a bizalom elvén alapul, ugyan
úgy, mint Ongán, vagy Felsőzsolcán már 
évtizedek óta.

Ismerve a tevékenységüket , a temetések 
színvonalas lebonyolítását bízunk benne, 
hogy a bizalom Alsózsolcán is érvényesül.

Vig Györgyné
szerkesztő

ORSZÁGOS VERSENYEN
BICSKÉN

2011.02.25-én asztalitenisz versenyt rendeztek országunk valamennyi 
gyermekotthonának a részére.

Több mint 100 fő versenyző állt asztalhoz születési évtől függően
különböző korcsoportokban.

Alsózsolcáról is elmentünk megmérettetni magunkat.
Eredményesen, illetve a legeredményesebben szerepeltünk.

Helyezések:  Dancs Ágnes aranyérem, Fábián István aranyérem,
Bartus Csaba aranyérem, Horváth Lajos ezüstérem

A felnőttek versenyén Dolhai Miklós nevelő ezüstéremmel dicsekedhet.

Örülünk a sikereknek, várjuk a legközelebbi megmérettetést!
Szerk.

S Z E R K E S Z T Ő I    É R T E S Í T É S
Ezúton értesítem a Tisztelt Olvasókat, hogy jelenlegi számunktól 

más nyomdával végeztetjük az Alsózsolcai Hírek nyomtatási munká
latait. Köszönetet mondunk előző partnerünknek, Szász Szabolcs és 
Szász Gábor Uraknak lelkiismeretes munkájukért. Mivel minket is kö
telez gazdasági válságunkban a költségek lehetséges csökkentése, s az 
új nyomda kedvezőbb árajánlatot adott, ezért kénytelenek voltunk vál
tani. Bízunk benne, hogy színvonalas munkát kapunk cserébe a SZÍN- 
vonal BT-től. Lapunk megjelenésének néhány napos csúszása ezen át
állás miatt történt.

Továbbra is szívesen várunk írásokat.
Tisztelettel:

Vig Györgyné szerkesztő

REJTVÉNY
Előző számunk helyes megfejtése: 
Bodnár Tamás: Alsózsolcai életrajzi 
lexikon. Nyertesünk: Tóth Sándorné 
(Internetes megfejtő) a Sportcsarnokban 
levő zsírégető tornára kap bérletet.  Új 
feladványunk: Mióta ünnepeljük a nő
napot? A következő felajánlás ismét a 
Boszi Szalonból érkezett. A szerencsés 
megfejtő egy teljes testmasszázst ve
het igénybe A megfejtéseket interneten 
(beres.klara@citromail.hu), vagy sze
mélyesen a Közösségi Házba várjuk.
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ALSÓZSOLCAI  HÍREK

Kiadja: Alsózsolca Város Önkormányzata
Alsózsolca, Kossuth L. u. 138.

Polg.hiv@alsozsolca.hu
felelős szerkesztő: Vig Györgyné

beres.klara@gmail.com
fotó: Fenyvesi Péter

Készült: SzT. SZÍN-vonal Bt.
3531 Miskolc, Gyár u. 60.

T/F+36 46 322 064
M  +3630 955 4936
www.szinvonal.eu

Szabó Attila ügyvezető

T A R T A L O M

Önkormányzat hírei • Közérdekű információk • Közösségi ház hírei • 
Jogi rovat • Rendeletek • Helytörténet • Könyvajánló • Vers • Receptek • 

Rejtvény

WALDORf SALÁTA

Egy kis délutáni vendégváró hidegtál Fekete Istvánné, Erzsikétől
Hozzávalók: ½ kg parizer, 1 egész alma, 15 dkg reszelt sajt, 1 diónyi vöröshagyma apróra vágva, 2 evőkanál 

olivaolaj, 1 teáskanál 10%-os ecet, 1 teáskanál kristálycukor, kevés őrölt bors. Fejenként kb 10 dkg parizert számí
tunk, így ez 4-5 főnek elegendő.

A parizert nem szeletelve, hanem egy darabban vesszük, és kb 1cm vastag szeletekre vágjuk, majd felkockázzuk. 
Tálba tesszük, és az almát meghámozva szintén kis kockákat vágunk belőle, vagy nagy alakú reszelőn lereszeljük. 
Hozzátesszük még a reszelt sajtot, és minden egyéb fent felsorolt hozzávalót. Jól elkeverve kb fél óráig állni hagy
juk, hogy az ízek jól összeérjenek.

Utána kínáló tálcára púpozzuk, és ízlés szerint díszítjük. Paradicsom, paprika, uborka, alma, való hozzá díszíté
sül. Jó étvágyat!

RÉTES KEZDŐKNEK

• 30 dkg liszt • 1 pohár tejföl • 1 
tojás • só • 10 dkg zsír, olaj vagy vaj 
• töltelékhez: mák, dió, gyümölcs, 
káposzta, túró, stb.

Elkészítés: 10 dkg zsiradék
ból laza, kenhető rántást készítünk. 
Hagyjuk kihűlni. Addig a lisztet, tej
fölt, tojást és sót összegyúrjuk és ki
nyújtjuk. Egy kis tejfölt hagyjunk 
meg a rétes tetejét megkenni sütés 
előtt. A rántást a kinyújtott tésztára 
kenjük és összetekerjük, majd kb. 20 
percre a mélyhűtőbe teszzük. Utána 
hat felé vágjuk, egyenként vékony
ra nyújtjuk, kicsi zsiradékkal meglo
csoljuk és megtöltjük. Összetekerjük, 
tetejét megkenjük a maradék tejföllel 
és megsütjük. A fagyasztóban tölte
lék nélkül összetekerve fél évig is el
áll, és ha váratlan vendég jön, nem le
szünk zavarban. Olyan mint az igazi. 
Kipróbáltam és isteni finom.       tosa

EGÉSZBEN SÜLT PuLYKAMELL
  
Hozzávalók 4 személyre: 2 ek méz, 1 ek mustár, 60 dkg pulykamell, 2 

ek olaj.
 A gesztenyés mártáshoz: 3 narancs, 2 ek cukor, fél dl fehérbor, 1 csillag

ánizs, 20 dkg tisztított, főzött, egész gesztenye, 1 tk étkezési keményítő
A császármorzsához: 15 dkg gouda sajt + a szóráshoz, 20 dkg liszt, 6 to

jás, 5 dl tej, 1 ek vaj, 2 ek snidling.
A pulykához a mézet, a mustárt összekeverjük, sózzuk, borsozzuk, bele

forgatjuk a pulykamellfilét, és egy éjszakát a hűtőben pihentetjük.
A sütőt 160 C-fokra előmelegítjük. Sütőbe is betehető serpenyőben fel

forrósítjuk az olajat, körös-körül átpirítjuk rajta a húst, majd betesszük a sü
tőbe és 30-40 percig sütjük. Időnként megforgatjuk, folyamatosan locsolgat
juk-kenegetjük a saját levével.

A gesztenyés mártáshoz az egyik narancs héját lereszeljük, az összes na
rancsot meghámozzuk, kifilézzük, levét kinyomjuk. A cukrot világosbarnára 
karamellizáljuk, hozzáadjuk a fehérbort, a csillagánizst, a gesztenyét, a na
rancs héját és levét, egyszer felforraljuk, majd kevés vízben elkevert kemé
nyítővel besűrítjük. A narancsfiléket belekeverjük.

A császármorzsához a sajtot lereszeljük, összekeverjük a liszttel. A tojá
sokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A tojássárgáját ösz
szekeverjük a tejjel, majd a lisztes-sajtos keverékhez adjuk. Beleforgatjuk 
a fehérjehabot. Teflonserpenyőben felolvasztjuk a vajat, beleöntjük a masz
szát, alacsony hőmérsékleten, fedővel letakarva aranysárgára sütjük. 
Összeszaggatjuk, és rázogatva készre sütjük. Tálaláskor sajttal, snidlinggel 
megszórjuk. A húshoz kínáljuk a gesztenyés szósszal együtt.

tosa

R E C E P T E K
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naponta          munkanapokon          szabadnapokon          munkaszüneti napokon

iskolai előadási napokon          szabadnapok kivételével naponta

a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon          munkaszüneti napok kivételével naponta

szabad- és munkaszüneti napokon

Programok kisgyerekes 
anyukáknak,

babáknak a Közösségi 
Házban!


