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Tisztelt alsózsolcai választópolgárok!
Újra eltelt négy év és október 3-án ismét az
urnák elé járulunk.
Arról kell majd döntenünk, hogy kik képviseljenek bennünket a következő négy év során
városunk önkormányzatának képviselő-testületében és döntsenek helyettünk – a nevünkben – fontos kérdésekben, melyek meghatározzák Alsózsolca jövőbeni fejlődésének útját.
Az idei év változást hoz a választási rendszerbe is, mert az országgyűlés döntése alapján csökken a képviselő-testületek létszáma.
Ennek értelmében a jelenlegi 13 képviselővel
szemben október 3-án 8 képviselőt fogunk
megválasztani. Így a testület létszáma a korábbi 14 fő helyett 9 főre csökken majd. Ez a
tény még több felelősséget ró mindnyájunkra, mert a mi döntésünktől függ, hogy milyen

lesz a következő képviselő-testület összetétele.
Olyan személyek kerülnek-e be a testületbe,
akik széles látókörűek, aktívak, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek és van kellő
szabadidejük, energiájuk arra, hogy jelen legyenek a település vérkeringésében.
Fontos, hogy minél többen jöjjenek el szavazni, mert ezzel tudják kifejezésre juttatni azt,
hogy mennyire elégedettek a település jelenlegi vezetésével, a képviselőkkel. Mindenkinek
a szavazatára szükség van ahhoz, hogy a lakosság többségének tényleges akarata érvényesüljön és ne csak egy szűkebb szavazói
réteg határozza meg a település jövőjét, jövőbeni fejlődésének útját.
Zsiros Sándorné
polgármester

Döntsük el együtt Alsózsolca jövőjét!
P O L G Á R M E S T E R J E L Ö LT E K
ALSÓZSOLCA
Ráki István
Független

EGYÉNI

Szilágyi László
Független

Zsiros Sándorné
Független

L I S T Á S T E L E P Ü L É S I Ö N K O R M Á N Y Z A T I J E L Ö LT E K
ALSÓZSOLCA

Beke Árpád
Független

Berki Elemér
Független

Brünner István

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
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Csépányi István Norbert

Dr. Hortai Rita

Független

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Csöbör Katalin
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Éliás Béla
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Erdei-Nagy László
Független

Dr. Jenei Csaba
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Kapinusz János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Dr. Karádi László

2010. szeptember

Orbán Istvánné
Független

Pósán László Zoltán
Független

Ráki István
Független

Sándor Károly

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

Dr. Székely Aranka

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Független

Kosárkó Istvánné

Szilágyi László

Fazekas József

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Fáklya Tiborné

Független

Fodor Ákos
Független

Fodor Béla
Független

Gulyás Lajos
Független

Független

Tóth J. Sándor

Dr. Mádai Ákos

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Független

Vadász Jenő

Magos József
Független

Dr. Majoros Géza
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Független

Vig Györgyné
Független

Zsiros Sándorné
Független

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN MEGYE, ALSÓZSOLCA
T E L E P Ü L É S K I S E B B S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT J E L Ö LT J E I
Balogh Rudolf
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG
CIGÁNY

Berki Elemér
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG
CIGÁNY

Budai István
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG
CIGÁNY

Erdei Nagy Béla
ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS
/Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
CIGÁNY

Erdei-Nagy Imre

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS
/Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
CIGÁNY

Gulyás Lajos

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS
/Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
CIGÁNY

Horváth Henrik

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS
/Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
CIGÁNY

Rontó Mihály

"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG
CIGÁNY

Tamás Barnabás
Magyarországi Demokratikus Cigányok
"Humán" Szervezete
CIGÁNY

Vadász András
Magyarországi Demokratikus Cigányok
"Humán" Szervezete
CIGÁNY

Vadász Jenő
Magyarországi Demokratikus Cigányok
"Humán" Szervezete
CIGÁNY

Vadász József
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG
CIGÁNY

Vadász Sándor
ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS
/Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
CIGÁNY
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2006-2010 FONTOSABB FEJLESZTÉSEI
ÉS ESEMÉNYEI KÉPEKBEN

Herman Ottó Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
napközi épületének felújítása

Vay-telepi utak felújítása

Benedek Elek Tagiskola
nyílászáróinak cseréje

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, tetőtér beépítés, ügyfélszolgálat
kialakítása, szervezetkorszerűsítés

ÖNO épület felújítása

Orvosi rendelők váróinak a felújítása
a társtulajdonosokkal közösen

Fekete István Óvoda bővítés,
felújítás és bölcsőde kialakítása

Folyamatos település szépítés,
parkosítások

Árvízvédelem a Sajón

Rendőrségi KMB Iroda megnyitása

Sportcsarnok felújítás, kivitelezési
hibák javítása

A “kisvasút” út felújítása
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CSAK EGY
IRÁNYBAN!
Lassan eltelt egy év azóta,
hogy településünkön forgalmi rend változás állt be, mely
szerint a Tulipán köz, Szegfű
köz és Petőfi utcák egyirányúvá váltak. Sajnos vannak
településünkön olyan gépjárművezetők, akik ezt a mai
napig nem vették észre. Azt
ugyebár feltételezni sem merjük, hogy valakik szándékosan semmibe veszik a kihelyezett közlekedési jelzőtáblákat?!
A fenti utcák egy irányúvá
tételére a Közlekedési Felügyelet és a Rendőrség közlekedésbiztonsági szakembereinek ajánlására került
sor, mert ezek az utcák rendkívül keskenyek és fokozottan balesetveszélyesek.
Tisztelettel kérünk minden
gépjárművezetőt, hogy saját
maguk és embertársaik – a
szabályosan közlekedő gépjárművezetők érdekében –
tartsák be a közlekedési szabályokat!
Zsiros Sándorné
polgármester

Iskolakezdési
támogatás
Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is támogatni kívánja a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő
diákokat.
A kérelem benyújtásához
szükséges nyomtatványt a
Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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FELHÍVÁS
Ezúton értesítjük Alsózsolca Város lakosságát, hogy Önkormányzatunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával együttműködve a
2011. évre kiírja az „A” és „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
„ A „ típusú
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„ B „ típusú
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyer érettségizettek;

és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intzémény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatra azok az Alsózsolca Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában
az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum másfélszeresét a 42.750.Ft-ot nem haladja meg.
A pályázat benyújtási határideje 2009.
október 29.
A pályázati kiírás megtekinthető és a pályázati űrlap beszerezhető Alsózsolca Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítást kapható a http://www.bursa.hu internet
címen.
Zsiros Sándorné
polgármester

SZORGOS KEZEK
A 2. Számú Óvoda felújításáról
Az E.ON és Outcome Magyarország Zrt,
valamint az óvoda dolgozói és szülői munkája révén szeptember 18-án megszépült az
óvoda. Kifestették a csoport szobákat, laminált padlót tettek le az előtérben. Estére
már a takarítás és a rendrakás következett.
Mindezt nem ufóknak, vagy manóknak kö-

szönhetik az ovisok, hanem lelkes, dolgos
kezeknek. A nyáron született gondolatból
mára valóság lett. Hétfőn megszépült környezetben folytathatják a munkát. A nap
végén a gyerekek kedves műsorral kedveskedtek a felnőtteknek viszonzásként.
Vig Györgyné szerkesztő

Alsózsolcai
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MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZETBEN A FEKETE ISTVÁN ÓVODÁBAN
Ismét megújult településünk
egyik intézménye
Szeptember elsejétől kívül – belül
felújított épület várta a kicsiket a Fekete
István Óvodában.
A munka közel 100 millió forintba
került. Mely 10 milliós pályázati pénzből, s 82,5 millió forint önkormányzati
támogatásból tevődött össze. Ehhez,
mintegy mesebeli tündér ajándékaként
járult még az AmCham Alapítvány 7
millió forintos támogatása, melyet bútorok vásárlására és egy sószoba kialakítására fordítottak.
Az ünnepélyes birtokba vételre szeptember 18-án került sor. Fazekasné
Baksi Piroska vezető óvónő, Zsiros
Sándorné polgármester asszony és Rajki
Zsuzsa az AmCham alapítvány képviselője köszöntötték az egybegyűlteket.

Majd az ovisok vidám műsora következett, melyet ökomenikus áldás követett.
Ezután a felnőttek megtekintették az
épületet, mely mostantól nemcsak óvodás csoportszobákat, hanem egy bölcsődei foglalkoztatót is takar. Ezalatt a gyerekek meglepetés műsoron szórakoztak.

Végül a sütemények zsűrizése után
együtt fogyasztott mindenki a közös tortából.
Eredményes munkát kívánunk kicsinek és felnőttnek egyaránt.
Vig Györgyné
szerkesztő

ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A 2010. MÁJUS 26-I ÉS SZEPTEMBER 8-I ÜLÉSEN MEGALKOTTA:
- 9/2010.(V.27.) sz. KT rendeletét, mely az önkormányzat 2/2010.(II.11.) sz. KT rendelet módosításáról a 2010. évi költségvetés módosításáról szól,
- 10/2010.(IX.09.) sz. KT rendeletét, mely az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló

2/2010.(II.11.) sz. KT rendelet módosításáról szól,
- 11/2010.(IX.09.) sz. KT rendeletét, mely az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
17/2005.(VIII.30.) sz. KT rendelet módosításáról
szól.

P A R A G R A F U S

MUNKAHELYI BALESETEK
Az előző cikk folytatásaként néhány
esetpélda bemutatásával kívánunk segítséget nyújtani az üzemi balesetből eredő
kárigény érvényesítéséhez.
A munkáltató az üzemi balesetből
eredő károkozásról való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül köteles
felhívni a károsultat – halála esetén hozzátartozóját – kárigénye előterjesztésére.
Ebben arról is tájékoztatni kell a károsultat, hogy a káresettel összefüggésben milyen alapon, milyen kártérítésre, illetve
kártérítésfajtára nyílik meg jogosultsága.
A károsult igényét a munkáltató elsődlegesen hivatalból, saját hatáskörben köte-

les elbírálni és a feltételek fennállása esetén a kárt a károsultnak megfizetni. Ez
felel meg egyben a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének is.
Ha a munkáltató és a munkavállaló
között a munkáltató kártérítési felelőssége körében fennálló jogok és kötelezettségek tekintetében vita merült fel, a munkavállaló – elhalálozása esetén a közeli
hozzátartozó – a kártérítési igények érvényesítése érdekében munkaügyi pert
kezdeményezhet. A munkaügyi perekben első fokon a fővárosban és a megyékben működő munkaügyi bíróságok
járnak el.

Egy adott ügyben, a 23 éves felperesi
munkavállaló a budapesti alperesi munkáltató megyei kirendeltségén villanyszerelő munkakörben dolgozik. A felperes az alperesnél fennálló munkaviszonya mellett a Megyei Labdarúgó Szövetségben igazoltan játékvezetői teendőket látott el, és ezzel balesete bekövetkezéséig rendszeresen munkaviszonyon
kívüli jövedelemre tett szert. A munkavállaló a jogviszonya létesítését követően folyamatosan részesült munkavédelmi oktatásban. A baleset napján a munkavállaló egy községben végzett munkálatokat a csoportvezető irányításával, és
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feladata volt az új típusú lámpatesteket
az oszlopokon kicserélni. Felperes a
munkavégzési helyen a kb. 40 db. lámpaoszlopon való lámpacserét követően,
az utolsó áttört lámpaoszlopra felmászott, az oszlopról azonban a munkahelyzet elfoglalása közben kb. 6 méter
magasságból az oszlopról egy beton felületre esett. Az esés következtében agyrázkódásos, a fején zúzott sebbel járó
sérülést, szeméremcsont, combcsont,
csigolyatöréses sérüléseket szenvedett
el, légi mentéssel szállították a kórházba, ahol több műtéten esett át. Felperes
egy éven keresztül táppénzes állományban volt, majd további kilenc hónapig
keresőképtelen állományát meghosszabbították az üzemi balesetből eredően,
azzal összefüggésben. A munkavállalónál üzemi balesete következtében maradandó egészségkárosodással járó 36 %os munkaképesség-csökkenés következett be. Az igazságügyi orvos szakértő
véleménye szerint a felperes sérüléséből
adódóan korábbi aktív sporttevékenységét, a játékvezetői tevékenységet sem
tudja a továbbiakban nagy valószínűséggel elvégezni.
Az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló a munkáltató ellen, balesetéből eredő, vagyoni és nem vagyoni kárának megfizetése iránt keresettel fordult
a munkaügyi bírósághoz. Az alperesi
munkáltató az eljárás során folyamatosan a felperesi munkavállaló kártérítési
követeléseinek jogalapját, összegszerűségét vitatta, arra hivatkozva, hogy a
baleset kizárólag a felperes elháríthatatlan magatartása miatt következett be,
az alperes a felperest a szükséges egyéni védőeszközökkel ellátta, állítása szerint felperes a villanyoszlopon a kikötőövet nem használta a helyváltoztatásnál,
munkáját figyelmetlenül végezte.
A bíróság az alperes álláspontjával
nem értett egyet, megítélése szerint a
munkáltatónak van lehetősége a munkavégzés ellenőrzésére, a munkafolyamatok szemmel tartására, ez egyben kötelessége is. Az eljárás során meghallgatott tanúk, így a csoportvezető tanúvallomása is azt tartalmazta, hogy a TV
kábelen áthaladás idejére mindenképpen
egy ideig kikötetlenül kellett lennie felperesnek, mert akárhány kötél is volt az
övén, a legnagyobb óvatosság mellett is,
meghatározott ideig kikötés nélkül kellett lennie. A bíróság álláspontja szerint
a baleset a munkáltató részéről azért
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nem elháríthatatlan, mert a munkavállalói által rendszeresített rossz gyakorlatot eltűrte, azt ellenőrzéssel, figyelmeztetéssel, intézkedéssel nem akadályozta
meg, ezen magatartása és mulasztása
utóbb a felelősség alóli mentesülését
nem eredményezheti.
A lefolytatott bizonyítási eljárás (a
baleset után talált tárgyak, fényképfelvételek, tanúvallomások) alapján a bíróság
megállapította, hogy az alperesi munkáltató kimentésre irányuló bizonyítása nem
vezetett eredményre, kármegosztásra
alapot adó vétkes károsulti közrehatást
csekély mértékben látott megállapíthatónak. Ezért a munkáltató a bekövetkezett kárért felelősséggel tartozik, a kártérítés jogalapját fennállónak találta, az
összegszerűség vonatkozásában pedig a
munkavállalói kereseti kérelmet kismértékben megváltoztatta.
A munkaügyi bíróság a munkáltató
felelőssége alapján a sérült munkavállalónak elmaradt jövedelem (az MLSZ
igazolással bizonyítottan), dologi kár
(élelem feljavítás, otthoni ápolás), valamint indokolt költség címén Egymillióhatvanezer forintot ítélt meg.
Megállapította a bíróság, hogy felperesi munkavállaló fiatal korára, a korábbi tevékenységei folytatásában való akadályoztatására, az élet lehetőségei beszűkülésére való hivatkozása a nem vagyoni kártérítés körében elfogadható
volt. Tényként értékelte a bíróság, hogy
a munkavállaló munkaképesség-csökkenést szenvedett, további keresőtevékenységétől, a játékvezetéstől a jövőre
nézve véglegesen el van zárva. A műtéti
hegek, külsérelmi nyomok, és a balesetből visszamaradt hátrányok, párválasztását, szórakozási lehetőségét is csökkentik. Az orvos szakértő véleménye ezen
károsodásokat alátámasztotta. A munkaügyi bíróság ezen körülményekre tekintettel kétmillió forintot látott indokoltnak
nem vagyoni kártérítés címén, figyelembe véve azt, hogy a munkavállaló továbbra is munkaviszonyban áll a munkáltatónál, más munkavégzést lát el ugyan, de
továbbra is tud munkát végezni.
A munkaügyi bíróság ítéletét – a munkáltató fellebbezése folytán – a megyei
bíróság helyben hagyta.
A munkáját rendszeresen közúton
a maga választotta közlekedési eszközzel végző munkavállalónak a munkaköri feladata teljesítése körében elszenvedett közúti balesete munkahe-
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lyi balesetnek minősül. A konkrét
ügyben egy vidéki postás kerékpárjával
végezte kézbesítői feladatát, amikor az
Opel típusú személygépkocsijával közlekedő személy egy útkereszteződésben
(lakott területen) 82 km/h sebességgel,
előzés közben a munkáját végző postást
elütötte. A munkavállaló a baleset során
többszörös, maradandó fogyatékossággal
járó töréses sérüléseket szenvedett el,
amely a bal felső végtag súlyos fokú bénulásában (teljes mozgáskiesés, a vállöv
izomzatának sorvadsága, a felső végtag
deformitása, érzészavar), a szervi agykárosodás következtében kialakult enyhe
fokú szellemi leépülésben nyilvánult
meg. A balesetet okozó személygépkocsi
vezetőjét a bíróság próbaidőre felfüggesztett 10 hónapi fogházbüntetésre ítélte. A balesetet okozó személy kötelező
felelősségi biztosítása alapján az ügyben a Biztosító Társaság járt el, mely
biztosítóval szemben a sérült munkavállaló 1,200.000.- Ft. vagyoni kár, és
5,000.000.- Ft. nem vagyoni kár megtérítését igényelte. Az ügy végül is a biztosítóval kötött egyezséggel zárult, melynek során a sérült részére a biztosító
4,500.000.- Ft. összegű, balesetből eredő kártérítést megfizetett.
A munkahelyen elszenvedett károsodás nem csak a munkavállalót, hanem annak családját is hátrányosan
érinti. A törvény szerint a munkáltató
– kártérítési kötelezettsége körében –
köteles megtéríteni a munkavállaló
közeli hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült kárait, indokolt költségeit is. Így például
a sérült munkavállaló, gondozta idős,
munkaképtelen szüleinek állatait, művelte a kertjét, ellátta a házkörüli munkát,
amelyeket sérülése folytán a továbbiakban elvégezni nem képes.
Amennyiben a munkavállaló az elszenvedett munkahelyi baleset következtében meghalt, a munkavállaló által
eltartott hozzátartozó (házastárs, szülő
gyermek...) a – fentieken túlmenően –
munkáltatóval szemben olyan összegű
tartást pótló kártérítést is igényelhet,
amely szükségletének – a sérelem előtti
színvonalon való kielégítését biztosítja.
A tartást pótló kártérítést igénylők (házastárs, gyermekek) külön-külön jogosultak a kártérítésre, amelyet rendszerint
havi járadék formájában kell megállapítani. A hozzátartozó saját személyében
bekövetkezett munkaképesség-csökke-
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néséért és az abból származó kárért is
felelősség terheli a munkáltatót, ha az
így kelétkezett kár okozati összefüggésben van a munkavállaló halálával.
A perbeli tényállás szerint a férj halálos kimenetelű üzemi balesete oly annyira megviselte az önálló kisiparosi tevékenységet folytató özvegyet, hogy férjének elvesztésével idegösszeroppanást
szenvedett. Állapota később rosszabbodott, az ipari tevékenységet megszűntette, és a perbeli időben is gyógykezelés
alatt állt. A munkáltató kifizette a temetéssel összefüggő költségeket, és kisebb értékű dologi károkat térített meg
részére. A bíróság viszont megállapította, hogy az alperesi munkáltatót felelősség terheli az özvegy személyét ért
munkaképesség-csökkenésért és az abból származó kárért is, mivel az özvegy
tartósan munkaképtelen állapota – közvetett módon – a férje halálos kimenetelű balesetével áll okozati összefüggésben. Az ebből származó és igazolt kártérítési igényét is a bíróság megítélte.
Egy másik esetben, az irányadó tényállás szerint a munkavállaló 35 éve állt
elismert szakmunkásként a munkáltató
alkalmazásában.
A munkavállaló február 15-én az alperesi munkáltató üzemmérnöksége vezetőjének utasítása alapján két község
közötti útvonalon és egy község belterületén hó eltakarítást végzett. Ezekben a
napokban országszerte rendkívüli időjárás volt. A rendkívül nagy területen az
útelzárásokat okozó hótorlaszok megszüntetését a több napig tartó erős szél
és havazás következtében nagyon rossz
látási viszonyok is nehezítették. A kedvezőtlen időjárás a helyenként 3 m-t is
meghaladó hótorlaszokat a felszámolást
követő rövid időn belül a szél újraépítette. Ezen természeti erőkkel a kedvezőtlen körülmények között folytatott tartós küzdelem fokozottan veszélyes tevékenység volt.
Az alperes a munkáltató üzemmérnökségén aznap ügyeleti szolgálatot teljesítő személynek a hó eltakarítást végző munkavállaló az egyik község italboltjából telefonon jelezte, hogy gépével elakadt, megjelölve az elakadás
helyét is, és mentést kért. Az ügyeletes
az előírás ellenére a telefon bejelentést
nem rögzítette, intézkedés nem történt,
majd a munkavállaló a második telefonhívást követően visszaindult az elakadt
gépéhez. A mentést végzők azon a na-
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pon kb. 23,00 óra körül az elakadt, árokba csúszott gépre rátaláltak, de munkavállaló holttestét csak február 23-án
találták meg.
Az orvosi vélemény szerint a halál
enyhe fokú alkoholos állapotban bekövetkezett kihűlés miatt kialakult légzési
és keringési elégtelenség folytán állt be.
A munkavállaló felesége munkáltatói
felhívásra kárigényt terjesztett elő, amelyet azonban alperes elutasított azzal az
indokolással, miszerint az elhalt munkavállaló halálát alkoholos állapota okozta, így a munkáltató mentesül kártérítési
felelőssége alól.
Ezt követően a munkahelyi balesetben elhalt munkavállaló felesége és két
gyermeke keresettel fordultak a munkaügyi bírósághoz.
A munkaügyi bíróság a lefolytatott
bizonyítás eredménye alapján megállapította, hogy az alperesi munkáltató sem
az államigazgatási eljárás során, sem a
munkaügyi vita során nem tudta egyértelműen bizonyítani, miszerint a kárt működése körén kívül eső, elháríthatatlan
ok vagy kizárólagosan a károsult elháríthatatlan magatartása idézte volna elő.
Az alperesi munkáltató objektív felelősségére figyelemmel a kártérítés megfizetése alól nem mentesülhet.
A munkaügyi bíróság megállapította
konkrétan azokat a sorozatos mulasztásokat is, amelyek a halálos kimenetelű
baleset kapcsán alperesi munkáltatót terhelték, illetve lényeges munkabiztonsági előírásokat nem tartott be a munkáltató. Elsősorban nem biztosította alperesi munkáltató azt az elvárható és nem
költséges technikai feltételt (mobil telefon), hogy a munkavállaló a rendkívüli
időjárási viszonyok között munkatársaival és az alperesi központtal kapcsolatot tarthasson. Alperesnek ez a mulasztása kényszerítette munkavállalót, hogy
nyilvános telefont keressen és jelentse
gépe elakadását, kérve mentését. A halálhoz vezető eseménysor az alperes
mulasztásaival kezdődött, így a munkáltatót az objektív felelősségen túl, vétkességi alapon is felelősség terheli.
Az államigazgatási eljárás során az
orvos szakértő megállapította, hogy a
halál bekövetkeztekor a munkavállaló
enyhe alkoholos állapotban lehetett. Az
alkohol (tanúvallomás szerint egy féldeci pálinka) elfogyasztása a reflexeket
tompítja, a rendkívüli időjárásban rejlő
veszélyforrásokat alulértékelhette, gya-
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logosan a hófúvásban közlekedve az elfogyasztott alkohol hatására esetleg a
kihűlés veszélyével nem számolt.
Az sem állapítható meg, hogy miután
mentést kért, a biztonságos helyen miért
nem várta meg az alperes intézkedését,
miért indult el gyalogosan vissza a gépéhez a rendkívüli hófúvásban.
A munkaügyi bíróság álláspontja szerint mind ez a körülmény legfeljebb a
munkavállaló gondatlanságának, vétkes
közrehatásának minősül, amely az alperes objektív felelőssége, és emellett a
munkavédelmi felügyelőség által feltárt
hiányosságok mellett legfeljebb 20 %-os
közrehatásként állapítható meg.
Ezen álláspont alapján a munkaügyi
bíróság felperesi hozzátartozók kárigényét 20 %-os csökkentéssel állapította
meg. Ennek megfelelően a munkaügyi
bíróság kötelezte alperesi munkáltatót a
feleség, I. rendű felperes részére vagyoni kár (dologi kár, kegyeleti költség) és
annak kamata, valamint nem vagyoni
kár megfizetésére, a II. r. és III. rendű
felperesi gyermekek részére tartáspótló
lejárt kártérítést + kamata, és havi tartáspótló járadék, valamint nem vagyoni kár
kifizetését rendelte.
A munkaügyi bíróság ítélete fellebbezés, majd a Legfelsőbb Bírósághoz előterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálása folytán jogerőre emelkedett és végrehajtatóvá vált.
Nem vagyoni kártérítés az egészség
sérelme esetén
A munkahelyi konfliktusok is megbetegedést, azaz egészségsérelmet idézhetnek elő. Ilyen esetben gondosan vizsgálni kell, hogy a betegség kialakulása valóban összefügg-e a munkaviszonnyal.
Egyre gyakoribb, hogy a munkaviszony megszűntetéséhez kapcsolódóan
terjesztenek elő nem vagyoni kártérítési
igényt a munkavállalók.
A bírói gyakorlat értelmében a munkáltató jogellenes magatartása (jogellenes rendkívüli felmondás) önmagában
nem elégséges indoka a munkavállaló
nem vagyoni kártérítés iránti igényének.
Az egészségsérelem súlyát, tartamát
illetően orvos szakértői véleményre is
szükség lehet, a nem vagyoni kártérítés
összegszerűsége megállapításához, szakértő által adott tényeknek is jel.
dr Szegedi László
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A KÖZMUNKA (2)
Nem gondoltam volna, hogy a közmunkáról megjelent első írásom így „felkorbácsolja” a kedélyeket. Ahhoz képest, hogy a
nevem szándékosan kihagytam a cikkből, jócskán kaptam hideget-meleget. Valahogyan megtudták az alsózsolcai újságot olvasó
emberek a cikkíró nevét – ami persze nem titok – volt aki szépen „becsomagolva”, de olyan is akadt, aki kevésbé kulturáltan
adta tudtomra véleményét.
Minden kritikát meghallgattam, volt
amelyiknek örültem és volt amelyiknek kevésbé, de hát ez így természetes.
Azért annyit még hozzáteszek: Mondandónk megfogalmazása és az előadás
módja minősíti magát az embert. Mindenesetre köszönöm a kritikákat. Úgy
gondolom a jövőben nem csak a saját
tapasztalataimat írom le, hanem megpróbálom városunk más területein, más
jellegű közmunkát végzők véleményét
is tolmácsolni. Célom, hogy az olvasók
megismerjék és megtudják: nemcsak
azok a közmunkások, akiket közterületeken látnak. Alsózsolca közintézményeiben is dolgoznak közmunkások: az
Iskolákban, az Óvodákban, a Gondozási Központban, a Közösségi Házban,
a Városgondnokságon és a Sportcsarnokban is. Amennyiben lehetőség lesz
rá, szeretném rajtuk – az ott dolgozókon
– keresztül bemutatni munkavégzésüket. Ebben a cikkben azonban közvetlen munkatársam Dudás István csoportvezető véleményét és beszámolóját ismerhetik meg.
2010. júniusának 15. napján álltam
munkába. Az első munkanapom nekem
is az ismerkedéssel, bemutatkozással telt.
Főnököm eligazított, ismertette az alapvető elvárásokat és megkaptam a munkavédelmi oktatást. Mivel nem régóta
vagyok alsózsolcai lakos, így nem rendelkezem nagy helyismerettel, ezért a
leendő munkaterületek, intézmények
bejárása, megismerése volt a feladatom
elsőként. Látogattam a különböző munkaterületeken dolgozó brigádokat és
ismerkedtem a kollégákkal, beosztottakkal. Az alapok megismerése után egyből
mélyvíz következett, ami nem volt igazán mélyvíz, hiszen emberek, dolgozók
irányításával már régebben is foglalkoztam. Igaz, más jellegű volt az irányítás
és nyilván más munkaterületen, de szereztem tapasztalatokat, így nem okozott
problémát a helyzet megoldása. Tehát
miután bejártam a „bejárandókat”, megkaptam az első tényleges feladatot közmunkás csoportvezetőként. A Gondozá-

si Központ melletti szomszédos üres telken kaptunk tereprendezési munkát. A
tehergépkocsik által oda hordott földet
kellett elteríteni, eligazítani. Ezt követően nem mentünk messzire, a Gondozási
Központtal szembeni Sajó parton mi is
beszálltunk a kizsákolásba.
Lefordítva:
Az árvízi védekezésből maradt koszos, büdös homokzsákokból kiöntöttük
a homokot (amit elszállítottak), a zsákokat pedig a közeli hulladéktároló konténerbe raktuk. Nem volt könnyű feladat,
ráadásul kifogtuk a nyár legmelegebb
napjait. Amikor itt végeztünk, átmentünk a Vay – telepre és ott is ezt a munkát végeztük egy másik brigáddal közösen. Ezután az Arany János utca érintett
részein is felszedtük a homokzsákokat
és mindenhol igyekeztünk visszaállítani
az eredeti állapotot, ami tereprendezést,
gereblyézést, sepregetést jelentett a
homokzsákok helyén. Következő munkavégzésünk helye Alsózsolca külterületi részén volt. A sokak által „Gyári
út” néven ismert útból leágazó földút
mellett dolgoztunk. Az út mindkét oldala
elhanyagolt állapotban volt, gazzal bokrokkal sűrűn benőve, belógó fákkal. Kb.
1,5 km hosszan, mindkét oldalát szépen
lekaszáltuk, kikapáltuk a gazt, lenyestük
a benövő, közlekedést már – már akadályozó ágakat, fákat. Jó 2 hét alatt, 10 –
12 fővel végeztük ezt a munkát.
Szerencsére ezután kicsit beljebb húzódtunk a lakott területek felé, a Móricz
Zsigmond, Móra Ferenc, Johanna utcákban kaptunk munkát. Az árkokat, zöldterületeket kellett rendbe rakni. Konkrétan ez fűnyírást, kaszálást, kapálást és a
rengeteg hulladék összeszedését jelentette, amit az ott elhelyezett konténerbe
kellett belerakni. Ráfért már erre a területre is a rendrakás, kérdés azonban,
hogy mennyi ideig marad viszonylag
rendezett és tiszta a terület. Ezt azért
jegyzem meg, mert néhány közelben
lakó megjegyezte: már hamarabb is
lehetett volna rendet tenni. Persze az
éremnek két oldala van: saját lakókör-

nyezetét illik mindenkinek rendben
tartani. Vagy egyenesen nem szemetelni. Erről a területről az Arany János út
végében található focipályára vonultunk, amelyre szintén ráfért már a kapálás, gyomirtás, kaszálás. Továbbmenve
az Akác, Sajó és Dankó Pista utcákban
a vízcsapok körüli terület rendezése,
kaszálása és hulladék összeszedése következett. Naponta változó létszámmal,
de lelkesen, kisebbségi közmunkás csoportommal végeztük ezt a munkát.
Végül, de nem utolsósorban 3 hónap
eltelte után pár mondatban a véleményem:
Körülbelül azt kaptam, amire számítottam, nyilván alkalmazkodnom kellett
a körülményekhez, elvárásokhoz, de ez
minden munkahelyen így van. Nem volt
nehéz, segítséget is kaptam és mint
mondtam már előtte is irányítottam embereket. Persze akadtak problémák is,
nyilván nem minden szép és tökéletes.
A dolgozók reggeli idejének betartása
párszor gondot okozott, csakúgy mint
a megfelelő fegyelem és a viselkedési
normákon is voltak javítani valók. Azonban úgy látom ezeken sikerült úrrá lenni,
hiszen végül is ez is a feladataim közé
tartozik.
Eddig tartott kollégám beszámolója és
ezúton is köszönöm neki, hogy közzétételével hozzájárult a közmunkásokról
az emberek szemében kialakult – elismerem, nem túl kedvező – kép finomításához. Legközelebb már az egyik alsózsolcai közintézményben dolgozó közmunkás munkavégzését és beszámolóját
ismerhetik meg. Még egyszer köszönöm
a kritikákat, írásom vége azonban következetesen ugyanaz marad:
Egy közmunkás

Szerkesztő megjegyzése:
Név a szerkesztőnél. Ha valaki nem
saját nevével ad közre egy cikket, csak
akkor teheti, ha az írás - mint a fenti is senkit nem sért.
Vig Györgyné
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ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐK A KISEBB ÉRTÉKŰ LOPÁSOK ELKÖVETŐI AZ ELFOGÁSTÓL, TETTENÉRÉSTŐL
AZONNALOS ÚT A FOGDÁBA!!

Elsősorban a kistelepüléseken
élőket érinti, a tulajdon elleni szabálysértések, magánlaksértések
elszaporodása. Településtől függetlenül minden embernek legnagyobb bosszúsága, ha összeszedett kis értékeiket, megtermelt
javaikat látható következmények
nélkül lopták el. Ha az elkövető
meg is került, büntetése gyakran
behajthatatlan, vagy hosszú idő
után szabadságvesztésre átváltott
büntetés.
Érthető és belátható, hogy az
eljárási szabályok módosítását,
szigorítását az egyes szabálysértések társadalomra veszélyességének növekedése, valamint az ellenük való hatékonyabb fellépés
indokolja.
Az Országgyűlés a közbiztonság javítása érdekében szükségesnek tartotta a szabálysértési törvény módosítását, amely a közelmúltban elfogadásra is került.
Ennek értelmében 2010. augusztus 19-től, elzárással is büntethetővé válnak azok, akik húszezer forintot meg nem haladó
értékű lopást, sikkasztást, csalást,

szándékos rongálást, hűtlen kezelést követnek el.
Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb pedig 60
nap. Elzárással fenyegeti a törvény a fiatalkorú elkövetőket is,
akik akár 30 napra is börtönbe
kerülhetnek.
Tettenéréskor az elzárással is
sújtható szabálysértés elkövetőjét
a rendőrség a gyorsított bírósági
eljárás érdekében őrizetbe veheti
akkor is, ha a helyszínről elmenekült jogsértőt ez elkövetéstől számított két napon belül elfogja.
Életszerű, hogy a tettes a szabálysértés helyszínét már elhagyta ugyan, ám a tetthelyen fellehető nyomok láncolata, vagy például tanúvallomás alapján rövid
időn belül azonosítható és elfogható.
Például egy bolti lopást elkövető 15 éves tanulót akár 30 napra
is lecsukhatnak. Eljárás indult
eddig is a grafitit festő fiatal felnőtt, vagy a lopott fát biciklijén
hazatoló felnőtt ellen, viszont
most szinte azonnal 60 nap elzárást kaphatnak.
A tulajdon védelmében a hatékonyabb fellépést szolgálja, hogy
a szabálysértések felderítését a
jelenleg életbe lépő jogszabály a
jegyző helyett a büntetőeljárások

során már ez irányú ismereteket
szerzett rendőrség hatáskörébe
utalja.
Az új szabálysértési törvény
30-ról 50.000 forintra növelte az
önkormányzat által kiszabható
pénzbírság összegét.
A hatóság félrevezetése súlyos
következményekkel jár
Ha a valótlan bejelentést követően a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv a helyszínre vonul, a polgárokat szolgáló valós
feladatait nem tudja ellátni.
Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről, vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, 100.000
forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Ha a hamis bejelentés alapján
az értesített szerv szükségtelenül
a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul, vagy egyéb intézkedésre kényszerült, az elkövető
elzárással vagy 150.000 forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Ugyanilyen büntetést vezet be a
jogszabály a magánlaksértésre,
valamint a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében való részvételre vagy nyilvános rendezvényen a szervezet
egyenruhájának viselésére.
válogatás a Hírlevelekből
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“Mélységes mély a múltnak kútja...”
(Thomas Mann)

Tájházi beharangozó - Unokáink is látni fogják...
A HONI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEK TÖBB, MINT EGYHARMADÁT AZ ORSZÁG 360 TÁJHÁZÁBAN ŐRZIK.
EZEK SORÁT GAZDAGÍTJA MAJD 2010 ŐSZÉN AZ
ALSÓZSOLCAI IS, MELYNEK LÉTREHOZÁSÁRÓL A KÉPVISELŐ TESTÜLET HATÁROZOTT.

Fiatal városunk - mielőtt azzá vált volna, s azóta is -,
közösségi élete sokat gazdagodott, színesedett. A palettát egy újabb színnel bővíti, s a lokálpatrióták szívét
melengeti a születőben lévő objektum.
A tájházak kezdenek országosan egyre fontosabb
kulturális és közösségi terekké válni. Ennek reménye és
felismerése vezette döntésében a helyi önkormányzatot
is. A döntéshozó gondolat kiérlelését segítette a kiválasztott hely és épület patinás jellege, no meg az a tudat
is,hogy rohamosan tűnnek el azok a tárgyi és szellemi
értékek,melyek az ilyen intézményt gazdaggá tehetnék.
A helyi értékmentésre és annak szakmai feldolgozására
vállalkozott három fős csoport: Dr. Rémiás Tibor történész-múzeológos vezetésével; Bodnár Tamás levéltáros és Farkas Ferenc nyugd. iskolaigazgató-helytörténet-kutató közreműködésével, akik a tárgyi és szellemi
értékek összegyűjtésével és rendszerezésével tartalommal töltik meg az új intézményt.
Mit láthatnak majd a látogatók, akik átlépik majd a
hajdani kántortanítói lakásból és iskolából kialakított
közintézmény küszöbét? A kialakított anyag keresztmetszetét adja Alsózsolca történetének a keletkezéstől
a 20. század közepéig. Érdekesebbnél érdekesebb
szellemi csemegékkel találkozhatnak az érdeklődők
tematikus elrendezésben. Minthogy Alsózsolca évszázadokon át falu volt, eszenciálisan a látogatók elé tárul
a település megmaradt és eddig összegyűjtött néprajzi
anyaga. Eme írás szerzője itt mond köszönetet mindazoknak, akik eddig féltve őrzött emlékeiket, tárgyaikat,
fényképeiket, visszaemlékezéseiket a köz rendelkezésére bocsájtották, ezáltal bővítették a lakóhely néprajzi
anyagát, s közvetve ismeretterjesztők, múltidézők voltak. Hála Istennek, olyan sokan vannak, hogy felsorolásuk kitenne egy terjedelmes újságcikket. Mindannyiuknak hálásak vagyunk, még akkor is, ha jelenleg helyszűke miatt nem tudunk minden begyűjtött tárgyat
megmutatni, kiállítani.
A tárgyi és szellemi értékek mentését, begyűjtését
a tájház megnyitásával nem tekintjük lezártnak. Reméljük, az olvasók között is lesznek még olyanok, akik segítségével tovább bővíthető az anyag, s lapulnak még
valahol a fiókok mélyén régi iratok, fotók, textilek, s a
padlásokon várják Csipkerózsika-álmukból az ébredést
az öreg használati tárgyak. A későbbiekben ezeket

újabb kiállításokon lehetne közkinccsé tenni. A megnyiló kiállítás láthatóvá teszi Alsózsolca régészeti emlékeit.
Bemutatja a falu történetét a 13-18.század közötti időről. A 8 db látványos tabló olyan ismereteket foglal
össze, melyeket az itt lakók ilyen összefüggésben csak
itt láthatnak majd. Egy makett segítségével és a hozzátartozó magyarázó szöveggel visszarepít minket a 18.
századi községünkbe, s már csak a képzeletre bízza
a további “időutazást”. Egy külön terem, s a hozzátartozó vitrinek és képek a látogató elé vetítik a Vay család azon tagjait, akik döntő befolyást gyakoroltak a falu
életére. A tárlat felvillantja a település régi képét, a főutca egy részletét azokkal a házakkal, melyeknek mára
nyoma sincs.
Korabeli fotókkal illusztrált, magyarázó szöveggel
kísért 14 tabló ad képet a református és katolikus egyházról, az iskoláról, a korábban működő egyesületekről; (iparos kör, gazdakör, önkéntes tűzoltó egyesület;
a sportegyesület szakoszályairól, a labdarúgásról, kézilabdáról.) Ezek több mint érdekes szegmensei a régi
helyi életnek. Nagymamáink kamrájában is nosztalgiázhatunk a régi használati tárgyak között.
A tájház bemutatja Zsolca gazdaságtörténetének egy
részét, az önálló paraszti és termelőszövetkezeti gazdálkodást, az ipari üzemek közül a BVM és a Fűrfa
működését.
Érdekessége lesz a múzeumunknak a kőtár. Ennek
anyagát a középkori Kemely falu templomának összegyűjtött kövei teszik ki, amit Bodnár Tamás gyűjtött
össze, és őrzött meg az utókor számára. (Ez az udvaron álló öreg pincében kap helyet.) A tájház kiállított
anyaga az “Alsózsolca várossá vált” című résszel zárul.
Ebben kapnak helyet azok a fotók, amik a város-jelleget
dokumentálják.
Öröm hinni abban, hogy az Európában egyedülálló
tájház-lánc egyik láncszeme éppen a miénk lesz, hiszen
sehol másutt nincs annyi helyben őrzött néprajzi gyűjtemény, mint Magyarországon.
Törekszünk majd arra, hogy tájházunk a helyi lakosok és a városunkat érdeklődésükkel megtisztelő közösségek, egyéni látogatók, elszármazott zsolcaiak kedvelt, megbecsült kulturális állomáshelyévé váljon, az érzelmileg feltöltekezés, a múlt megbecsülése jellemezze
ezeket az alkalmakat.
Az is feltett szándékunk, hogy az iskolai honismeret
tanításának a tájház állandó bázishelye legyen, s ez
által közvetve erősítse a lakóhelyhez való kötödést.
Farkas Ferenc nyugd.iskolaigazgató
helytörténet-kutató

2010. szeptember

11

Alsózsolcai

Hírek

FELEJTHETETLEN NAPOK MAJOSHÁZÁN
AMIKOR A JÓSZÁNDÉK TETTÉ VÁLIK
Kis Gábor polgármester úr és a település meghívására érkeztünk Majosházára 12 gyerekkel kollaganőmmel,
Fehérné Farkas Mártával, hogy kicsit kipihenjük a nyár eleji -árvízi- izgalmakat, s hogy részt vegyünk a Falunapi
programjaikon.
Már a fogadtatás is fantasztikus volt.
A Keleti Pályaudvarról autókkal vittek
bennünket szálláshelyünkre, az óvodába, ahol, már várt bennünket Ibolya
óvónéni. És finom vacsorával kényeztetett bennünket Etelka néni, Éva néni
és Tibi bácsi. Aztán felfedeztük a falut,
és Polgármester úr jóvoltából fagyiztunk a helyi fagyizóban. Másnap különbusszal Budapestre utaztunk a helybeliekkel együtt, hogy megnézzük a
Parlamentet, a Várnegyedet, a Történeti Képtárat, Mátyás templomot, Halász bástyát. Majd a Katolikus Rádióban tettünk látogatást. Közben élveztük vendéglátóink szeretetét, odafigyelését. Mert szinte minden pillanatban
valaki szólt hozzánk, odafigyelt ránk,
hogy mit szeretnénk, vagy hogy együnk
egy kis házi süteményt, gyümölcsöt.
A következő napon Ráckevén voltunk fürdeni, majd megnéztük a kastélyt, s folytattuk az ismerkedést a
helybeliekkel. Feri bácsi - polgárőrparancsnok - felügyeletével fociztunk.
Aztán jött a Falunapok programja, amit
mi is izgatottan vártunk, nemcsak azért,
mert rövid műsorral mi is készültünk,
hanem izgalmas, jó programok vártak
ránk. A gyerekeknek játszóház, ugrálóvár, a felnőtteknek zene, tánc, vidám
műsorok, horgász- és főzőverseny,
baba- és ékszerkiállítás, hosszú lenne
felsorolni. S azt is tudtuk, hogy a teljes
bevételt egy általunk is ismert árvízkárosult család számára ajánlották fel.
A befolyt összeg a 2 millióhoz közelít.
Ez önmagában is óriási. Különösen, ha
abba is belegondolunk, hogy a település mindösszesen 1200 lelket számlál.
De ez a pénz meg fog sokszorozódni,
hiszen még munkával is fognak segíteni. S mi, akik ott jártunk, tudjuk is,
hogy ez így lesz. Hogy Majosháza betartja az adott szavát, s Felsőzsolcán
állni fog hamarosan a „Majosháza ház”.

S Alsózsolca is segít ebben, hiszen már
a terv is elkészült az építkezéshez, amiben a mi Önkormányzatunk is segített.
Gyerekeinkkel együtt nagyon jól
éreztük magunkat, szinte már röstelltük azt a gondoskodást, amit kaptunk.
El ne felejtsem megemlíteni a Becze
családot, akik végig velünk voltak, és
minden kívánságunkat teljesítették. És
Berci bácsit, kedves feleségét - Jutka
nénit -, akik egy motorcsónakázásra
vittek minket. És minden majosházit,
akik valamilyen módon lehetővé tették, hogy ez a pár nap felejthetetlen
legyen. Köszönet ezért a település lakóinak, polgármester úrnak, jegyzőasszonynak, a művelődésszervezőnek,
a képviselő testületnek, az óvoda dolgozóinak, a polgárőröknek, a tűzoltóknak és mindenkinek, aki anyagiakkal,
tettel hozzájárult a mi vendéglátásunkhoz. /Elnézést, ha nem mindenkit említek név szerint, de olyan sok kedvessé-

get kaptunk, hogy ezt képtelenség felsorolni./
Az elmúlt napok azt mutatták számomra, hogy ismeretlen emberek, ha
igazán Emberek, akkor valami nagyot
tudnak alkotni. Ez történt Majosházán!
S ennek talán még inkább értékmérője, hogy a gyerekeink, akik jó barátságba kerültek a majosiakkal, azt
mondták, hogy ők még maradnának!
No, de nem élhetünk vissza a vendégszeretettel, hiszen, ahogy a mondás is
tartja, „akármilyen kedves vendég, három napig untig elég!” Találkozunk
még itt Alsózsolcán! Mert ezt a kapcsolatot ápolni, folytatni kell.
Kedves Majosháziak! Mindent köszönünk, és nagy szeretettel várunk
benneteket Alsózsolcára!
Alsózsolca Város Önkormányzata
nevében: Vig Györgyné kísérő, s egyben az Alsózsolcai Hírek szerkesztője
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Cimbora Játszóház

MAGYAR DAL NAPJA - Szeptember 12.

kedveltebb elfoglaltság a gyöngyfűzés
volt. Az adományozóknak ezúton szeretnénk köszönetet mondani a hozzájárulásukért.
A különféle tevékenységek mellett a
néptánc alaplépéseit is megismerhették a gyerekek, melyben segítségünkre volt az alsózsolcai Táncbarátok Köre.

Az alsózsolcai Gyermekjóléti Szolgálat 2010. 07. 19. - 2010. 07. 30.
között szabadidős tevékenységeket
szervezett „Cimbora Játszóház” néven. Az árvíz miatt meghosszabbodott
az egyébként is hosszú nyári szünet.
Ezzel a két héttel szerettünk volna
azoknak a szülőnek a segítségére lenni
akik, nem tudták megoldani gyermekeik napközbeni elhelyezését. A tábor
szervezésekor egyeztettünk a település más intézményeivel, akik szintén
rendeztek nyári táborokat, elfoglaltságokat a csemetéknek, hogy ne essenek ugyanazon időpontra. Ezzel szinte
egész nyárra megoldottá vált a gyermekek napközbeni felügyelete.
A játszóház programjait igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy azok a gyermekek minden igényét kielégítsék.
Számos adománynak köszönhetően
lehetőségünk adódott sokféle kézműves technikával megismertetni a
gyerekeket, melyek készítését velük
együtt mi is nagyon élveztük. A leg-
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Három alkalommal kimozdultunk a
játszóház falai közül. Strandra, a Sajó
partra, valamint moziba mentünk a
gyerkőcökkel. A Sajó parton, mindamellett, hogy a kicsik rendkívül élvezték a
természet változatos szépségét, kavicsokat gyűjtöttünk, melyeket később
megfestettünk.
Az utolsó napon, egy helyi vállalkozó egy egész délelőttre a gyerekek rendelkezésére bocsájtott egy ugrálóvárat, amely az élményeket tekintve megkoronázta az elmúlt két hét tevékenységeit.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy nekünk szervezőknek jól esett látni, hogy
mennyi jó szándékú, segítőkész ember van körülöttünk. A gyermekekkel
együtt mi felnőttek is rendkívül élveztük ezt a két hetet, és jó érzés volt
erre a rövid időre nekünk is újra gyermekké válnunk. Reméljük, jövőre ismét ilyen sikerrel szervezhetjük meg a
„Cimbora Játszóházat” szülő és gyermek örömére egyaránt.
Alsózsolca, 2010-08-04
A Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

Roma nap Alsózsolcán
A Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Roma
napot rendeztek augusztus
4-én a Sportpályán. A rendezvényen felváltva lépett fel
a helyi metodista egyház
énekkara és a szendrőládi
kórus is. A nézők együtt
énekeltek velük. Az asszonyok finom gulyással kedveskedtek a vendégeknek, a
gyerekek édességet, kabalát
is kaptak. A rendezvény kulturált keretek között folyt, mégis mindenki jól érezhette magát, aki kijött a pályára. Kár, hogy kevesen vettek részt.
Vig Györgyné
szerkesztő

Igaz mi11-én ünnepeltük. Óvodások, alsó és felső tagozatosok, táncos fiatalok és a Vegyeskar
egymás után dalolt a Sportcsarnokban. Végül Kojsza Péter zárta a sort, a refrént együtt énekeltük.
Aki ott volt és hallotta, nem tudta megállni dúdolás
nélkül. Felemelő és megható volt. Reméljük ebből
is hagyomány lesz itt nálunk is!
Vig Györgyné szerkesztő

S ZERETEM

A VERSEKET

KEDVENC VERSEM
Ezúttal Kiss Jánosné, Jucika néni ajánlja Petőfi
Sándor: Szeptember végén című versét. Nemcsak
azért, mert most aktuális, hanem mert gyönyörű.

SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
(Koltó, 1847. szeptember.)
A stafétát Tóth Lajosnénak, Zsuzsikának küldi
tovább. Aki rengeteg verset ismer, s szívesen meg
is osztja a hallgatósággal. Számos díjjal jutalmazták előadói tevékenységét.
szerk.
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A könyvtár újdonságaiból
Monika Fagerholm:
Az amerikai lány /könyv/
Fordulatos krimibe csomagolt nívós szépirodalom
- így foglalhatnánk össze egy
mondattal a Finnország svéd
nyelvterületű részéről származó írónő vaskos regényét,
amellyel 2005-ben elhódította a tekintélyes svéd Augustdíjat. Finnország világtól távoli részén, egy szigetes, erdős, mocsaras vidéken, egy pár évtized alatt kiépült
nyaralóövezetben él néhány család, látszólagos
békében. A csak Környéknek nevezett helyen egyszer csak felbukkan egy furcsán beszélő tizenkilenc
éves lány, egy “amerikai”. Edwina de Wire, a woodstocki nemzedék tipikus szülötte, érkezésével a feje
tetejére állít mindent. Aztán az amerikai lányt váratlanul holtan találják a tóban. Barátai közül Björn öngyilkos lesz, az amúgy is bogaras Bengt pedig teljesen megzavarodik. Senki sem tudja, mi áll a tragikus események mögött. Néhány évvel később két
kislány, Sandra és Doris játékos nyomozásba kezdenek, s megpróbálják rekonstruálni a történteket.
Kísérletük újabb tragédiához vezet. A szövegben
balladai ismétlődésű mondatok ritmizálják az egyes
monológokat. Ugyanis minden fejezet a sok szereplős regény különböző jellemű alakjainak szemszögéből láttatja az eseményeket. Vajon az eltérő verziók összegzéséből összeáll-e a valódi sztori? Fagerholm regénye nem csupán varázslatos krimi, amelynek sodrását a gyilkos kiléte felőli kíváncsiság vezérli, hanem folyamatos rádöbbenés is arra, mennyire másképp látjuk a világot, ugyanazt az eseményt,
s arra is, hogy egy-egy szónak, gesztusnak milyen
beláthatatlan következményei lehetnek.
Jorge Bucay:
Elgondolkodtató
történetek /könyv/
A világszerte népszerű
argentin pszichiáter huszonhét különböző hangvételű,
irodalmi jellegű írás keretében segít az olvasónak jobban megérteni önmagát és
általában az emberi életet.
Azt vallja a Gestalt-pszichológia - vagy alaklélektan -

követőjeként, hogy minden útmutatást konkrét helyzethez kell kötni. Az általános szép szavak nem
sokat segítenek, s ha “ömlesztve” az emberre zúdítják a sok bölcs tanítást, nem ér annyit, mint az, ha
életünk valamely problémájával egy megragadó képben, mesében, allegóriában szembesülünk. Bevezetőjében leszögezi azt a három sarkalatos igazságot,
amelyeket eddigi pályafutásának tapasztalatai alapján vitathatatlannak gondol: minden az, ami (ebből
következően: én az vagyok, aki, illetve te az vagy,
aki); semmi, ami jó, nem adatik ingyen; végül: soha
ne tegyük meg, amit nem szeretnénk. Hogy mindez
mit jelent a valóság meg- és felismerése, elfogadása
és helyes felfogása tekintetében, arra nézve a szerző pácienseitől hallott egzotikus, keleti hangulatú
meséket oszt meg az olvasóval: bemutatja, hogy
életünk mekkora része tekinthető igazán életnek,
egy fiktív levél keretében az önző és karrierista emberről kínál szívbemarkoló (önvizsgálatra késztető)
portrét, tréfás mesébe illő anekdotát mond az emberről, aki mindig belelép ugyanabba a gödörbe,
míg végül rájön, hogy mehet a másik oldalon is.
Szuggesztív, hatásos, rövid szövegeinek képi ereje,
különös hangulata van, amely irodalomként és életvezetési tanácsadóként is egyaránt olvasható mű.
Sulyovszky Sarolta:
A hálás virág /könyv/
Az igényes kiállítású mesekönyv 2008 őszén egy olaszországi nemzetközi mesekönyvíró és illusztrációs pályázaton (Syria Poletti: Sulle
ali delle farfalle) a 6-9 éveseknek szóló könyvek kategóriájában első díjat nyert.
Az egyszerű történet Géza nagypapa és Kató nagymama kertjében játszódik, melynek hangulatát leginkább a tizenhárom éve Olaszországban élő Szulyovszky Sarolta különleges hangulatú színes grafikái adják vissza, érzékeltetve az elmúlás és az újjászületés örök misztériumát. A tipográfián kívül a képek alatti verses szöveg Luca Morandini tervezőgrafikus munkája: “Nagyapó kertje a tavasz csodája,
nagyanyó naponként mosolyogva járja. Meleg nyári
reggel talál egy virágot, olyat, mit eddig még senkinél nem látott”. A 2005 óta együtt dolgozó alkotópáros nívós mesekönyvet alkotott e művükkel a legkisebbek számára.
Huszár Anita
könyvtáros
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MEGHÍVÓ
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
2010. SZEPTEMBER 30-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 1500 ÓRAKOR

AJÁNDÉKMŰSORRAL
KÖSZÖNTJÜK
TELEPÜLÉSÜNK IDŐS LAKOSAIT A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN, MELYRE TISZTELETTEL
MEGHÍVJUK ALSÓZSOLCA NYUGDÍJASAIT.

Az alsózsolcai Közösségi Ház
és a Szivárvány Vegyes Kar
szervezésében került sor a

XI. ŐSZI
DALOSTALÁLKOZÓRA
2010. szeptember 25-én.
A rendezvényünkön fellépett
az alsóvadászi, a felsőzsolcai,
a hernádkaki, a múcsonyi,
a nagybarcai, a nyékládházi,
a sajóládi és a tállyai
népdalkórusok,
valamint az Alsózsolcai
Táncbarátok Körének fiataljai.

Tisztelt Adományozó, Kedves Barátunk!
Alsózsolca Város Önkormányzata nevében ezúton szeretnénk megköszönni azt az önzetlen segítséget, amit a Csongrád megyéből Alsózsolcára érkezett gyermekek táboroztatásához nyújtott Ön, Önök.
Településünk augusztus 8. és 14. között azoknak a rendőröknek a gyermekeit látta vendégül, akik az árvíz idején a helyi
lakosokkal vállvetve védték Alsózsolcát és a környező falvakat,
városokat.
Az Ön, az Önök segítségével tartalmas programokat szervezhettünk, bőséges, változatos ellátást biztosíthattunk a gyermekek és kísérőik részére.
A nálunk töltött egy hét alatt igyekeztünk Miskolc minél több
nevezetességével megismertetni vendégeinket, így fürödtünk
a barlangfürdőben, kisvonatoztunk Ómassáig, túráztunk
Lillafüredre, megnéztük a Diósgyőri Várat, sétáltunk Miskolc
belvárosában a Hősök terén, a Szinva teraszon, felgyalogoltunk az Avasi kilátóhoz, jelmezeket próbáltunk a Színészmúzeumban, gyönyörködtünk a Látványtár kiállításaiban. Ezeken
túl lehetőségünk nyílott ellátogatni az aggteleki cseppkőbarlangba és a rudabányai Bányászati Múzeumba is.
Vendégeink nagyon jól érezték magukat, s ígéretet tettek
arra, hogy megyénk, településünk jó hírét elviszik az ország
déli csücskébe. Közülük a későbbiekben bizonyára többen is
visszatérnek majd megyénkbe, hiszen elmondásuk szerint
nem gondolták, hogy ilyen sok szép élményt tud nyújtani
Miskolc és környéke, s mindezt másokkal is szívesen megosztanák.
Mindezt az Ön, az Önök segítsége nélkül nem tudtuk volna
megvalósítani. Támogatásukat még egyszer tisztelettel megköszönjük.
Üdvözlettel:
Zsiros Sándorné
pogármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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Alsózsolcai kézilabdás hírek
Szeptember közepén elkezdődik
a megyei I. osztályú kézilabda bajnokság 2010/2011. évi szezonja.
Örömteli esemény számunkra, hogy
a felnőtt férfi szakosztály mellett
most már a felnőtt női bajnokságban
is képviselve lesz városunk, hosszú
idő után tehát ismét lesz női kézilabda csapata Alsózsolcának, továbbá fiatal, fiú ifista korú játékosok is
bekapcsolódtak a munkába, akik az
alsózsolcai férfi kézilabda utánpótlás magját képezhetik a jövőben.
Tavasszal heti két alkalommal
megkezdődött a felkészülés, amely
nem volt könnyű feladat, nyáron az
embert próbáló meleg nehézzé tette
az edzésmunkát. A női csapat játékosai, a fiú ifista korú és a felnőtt
férfi kézilabda játékosok a közös
edzések alatt összetartó közösséggé
kovácsolódott.
Alsózsolcán mindig nagy hagyománya volt a kézilabdázásnak, voltak sikeres és kevésbé sikeres évadjaink, de folyamatosan működtünk.
Jelenleg a kézilabda klub az egyetlen működő sportegyesület városunkban. Rendkívül nehéz időszak
volt számunkra, amikor a Sportcsarnokunk zárva volt, így kénytelenek
voltunk még a hazai mérkőzéseinket is a szikszói sportcsarnokban
megrendezni, így nem tudtunk megfelelő hírverést csinálni a kézilabda
mérkőzések számára, sokan ezért
nem tudták azt, hogy Alsózsolcán
működött és működik a kézilabda
egyesület.
Az egyesületünk anyagi helyzete
még nem annyira stabil, de az elnökség tagjai azon dolgoznak, hogy
előteremtsék a működéshez szükséges pénzügyi hátteret. Hála az
égnek, vannak jó szándékú segítő
magánszemélyek és cégek is, akik
alkalmanként, ha tehetik, támogatják klubunkat pénzzel, ásványvízzel, van olyan is, aki labdafogó hálót font számunkra. Ezek óriási segítséget jelentenek az egyesületünk
részére, de a hosszú távú működéshez elengedhetetlen az önkormány-

zat pénzügyi támogatása, amely a
költségvetéséből (amennyire lehetősége volt erre) különített el pénzöszszeget az önszerveződő civil közösségek támogatásán belül a kézilabdasport számára. Az amatőr sport
sem működik pénz nélkül, ugyanis
vannak olyan költségeink, amelyek
szükségképpen felmerülnek, például nevezési díjak, bírói díjak, átigazolási díjak, játékengedély kártyák
költségei, felszerelés pótlás költségei. Klubunk évek óta nem képes
anyagilag még minimális utazási
költségtérítést sem fizetni, egy-egy
játékos, csapattag saját költségén
viszi és hozza a játékosainkat edzésekre, illetőleg mérkőzésekre.
A klub vezetősége bízik abban,
hogy az Alsózsolcai Kézilabda Sport
Club életében sem anyagi, sem erkölcsi, sem emberi probléma nem
merül fel, és jó hangulatú mérkőzéseken, lelkes szurkolótábor előtt tovább öregbítjük városunk hírnevét.
A klub elnökségének határozott
célkitűzése az, hogy a kézilabdaélet
Alsózsolcán fejlődjön, minél több
alsózsolcai fiatal fiú és lány csatlakozzon az edzésekhez, hogy később
stabil utánpótláskeretet tudjunk kialakítani. Szeretnénk, ha minél többen jönnének szurkolni csapatainknak, kérjük az alsózsolcaiakat, hogy
figyeljék a buszmegállókat és a forgalmasabb helyeket városunkban,
ahol a soron következő hazai bajnoki mérkőzések időpontjai ki lesznek plakátolva.
Tájékoztatásul közöljük az olvasók számára az egyesületünk férfi
és női mérkőzéseinek időpontjait és
helyszíneit.
Várjuk szeretettel a kézilabdát
szerető sportbarátokat!
Köszönettel:
Az Alsózsolcai Kézilabda Sport
Club elnöksége:
Dr. Mádai Ákos elnök
Pásztor István ügyvezető elnök
Béres Ferenc gazdasági elnökhelyettes

AZ ALSÓZSOLCAI KSC
SORSOLÁSA 2010/2011. ÉVI
BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓK
NŐI FÉRFI
• 2010. szeptember 15. 19.00 szerda
Diósgyőr II – Alsózsolca
Helye: Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
• 2010. szeptember 26. 11.00 vasárnap
Kazincbarcika – Alsózsolca
Helye: Putnok, Sportcsarnok
• 2010. szeptember 25. 17.00 szombat
Alsózsolca – Sárospatak
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. október 02. 16.00 szombat
Szerencs – Alsózsolca
Helye: Szerencs, Sportcsarnok
• 2010. október 02. 16.00 szombat
Bőcs – Alsózsolca
Helye: Bőcs, Sportcsarnok
• 2010. október 09. 15.00 szombat
Alsózsolca – MEAFC
Helye. Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. október 09. 17.00 szombat
Alsózsolca – Felsőzsolca
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. október 16. 11.00 szombat
Mezőnagymihály – Alsózsolca
Helye: Mezőkövesd, Sportcsarnok
• 2010. október 16. 17.00 szombat
Alsózsolca – MEAFC
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. október 19. 19.00 kedd
Alsózsolca – Diósgyőr II.
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. október 30. 13.00 szombat
Bőcs II. - Alsózsolca
Helye: Bőcs, Sportcsarnok
• 2010. október 30. 16.00 szombat
Sárospatak – Alsózsolca
Helye: Sárospatak, Sportcsarnok
• 2010. november 06. 15.00 szombat
Alsózsolca – M Handball SE
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. november 06. 17.00 szombat
Alsózsolca – Bőcs
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. november 13. 17.00 szombat
Alsózsolca – Felsőzsolca
Helye: Alsózsolca, Sportcsarnok
• 2010. november 20-21.
még nincs megállapodás
MEAFC - Alsózsolca
Helye: Egyetemi Körcsarnok
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Receptek
Pudingos töltött kalács
(Baratiné Brencsi Ildikótól)
Először a tölteléket kell elkészíteni:
1. 4.5 dl tej + 2 vanilia puding + 3
evkanál kr.cukor. Sűrűre főzzük,
kihütjük.
2. 1 RAMA + 25dkg porcukor + 3
evőkanál kakakópor. Habosra
keverjük ezt a két komponenst,
összekeverjük.
Tészta:
90dkg, de lehet 1 kg is simaliszt
+ 9 dkg kr.cukor, + 1 dl étolaj +
4.5 dl hideg tej + 1 élesztőt felfuttatunk kevés tejben pici cukorral és lisztel, + egy pici só a tésztába, + 3 tojás kemény felvert
habja. Ezeket egyben összekeverni, kigyúrni.
HALÁSZLÉ (Vig Györgynétől)
Hozzávalók:
8-10 szelet hal /ponty, harcsa,
csuka, ki mit kedvel/, fél kilónyi,
vagy még több apróhal, 2 nagy
fej hagyma, só, bors, pirospaprika, halászlésűrítmény, 2 db burgonya

A tésztából 4 nagy kalács jön ki,
amit lehet fonatosan vagy csak 1-1
megtöltött tésztát összetekergetni.
A tésztából legalább 8 db cipót vágunk, kinyújtjuk úgy hogy megtudjuk tölteni a pudingos krémmel,
összehajtjuk a tésztát, széleit gondosal öszenyomkodjuk, hogy ki ne fojjon a töltelék, és vagy fonjuk vagy
kettőt öszeforgatjuk. Egy nagy gáztepsibe sütőpapirt rakunk zsirozzuk,
lisztezzük, és beletesszük a 4 kész
kalácsot. és 2 ÓRAHOSSZAT KELESZTJÜK!!! Majd megkenjük a 3
tojás sárgájával és előmelegített 180
C0 kb 20-25 percet sütjük. Félidőben
megkenjük vizzes ecsettel, hogy
szép fényesek legyenek a kalácsok.
Jó sütést kívánok, és jó étvágyat!!
Elkészítés: A hozzávalókat a halszeletek és a fűszerek kivételével vízben jó puhára főzöm, majd átpaszírozom, ezután teszem bele a szeleteket és az összes fűszert a sűrítménnyel. Rövid főzés után már készen is van az ínycsiklandó levesünk, melyet kínálhatunk tésztával
és tejföllel is.
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Kiadja:
Alsózsolca Város Önkormányzata
Alsózsolca, Kossuth L. u. 138.

Előző számunk helyes megfejtése:
Anna napi lakodalmas bált tartottunk a Közösségi Házban.

polg.hiv@alsozsolca.hu

Nyertesünk:
Baratiné Brencsi Ildikó, a 3 Sárkány és Turbó Szolárium
10 alkalomra szóló bérletét nyerte.

Vig Györgyné

Új feladványunk:
Mi volt régen a most készülő
Helytörténeti Gyűjteményünk épületében?
A helyes megfejtők között Magos József a Dunai Kavicsüzemek Kft
üzemvezetőjének ajándékcsomagját sorsoljuk ki.
A megfejtéseket interneten /beres.klara@citromail.hu/,
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.

Felelõs szerkesztõ:
beres.klara@citromail.hu
Ötleteket, írásokat
mindenkitõl várunk.
Készült:
Grafitech Nyomda,
3528 Miskolc, Csokonai u. 82.
E-mail: grafitech@chello.hu
Fv: Szász Szabolcs

