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„A csiga a hátán hordja a házát; az
embernek a szívében kell hordoznia
lakóhelyét és a hazát – bármerre jár
is.”
(Török László)
Tisztelt Alsózsolcai Lakótársaim!
Kellenek a szertartások. A
születésnapok pedig mindenképpen
megérdemlik, hogy különleges
napok legyenek.
Ebben az évben különleges
évfordulóhoz értünk: most ünnepeljük Alsózsolca fennállásának 730.
évfordulóját. Augusztus 20-án kerül
sor az ünnepi rendezvényre, melyre
szeretettel várunk minden kedves
vendéget.
Fekete István írja: "A szülõföld
szálai örök összekötõk a tájjal és a
földdel, amibõl az ember lett, és
amivé lesz, és nem szakadhatnak el
soha."
Ezen gondolatok jegyében
visszavárjuk azokat, akik Alsózsolca
szülöttei, vagy valamikor itt éltek a
településünkön. Ugyanilyen szeretettel látjuk és várjuk a szomszéd
települések lakosságát, mivel közös
az élettér, melyben eltelt ez a 730 év.
A városok évszázadok alatt
formálódnak. Nemcsak kövekbõl,
hanem lelkekbõl is épülnek.
Ahogyan múlik az idõ, sajátos,
egyedi arcuk alakul ki, épületeik,
tereik, utcáik semmi máshoz nem
hasonlítható hangulatot árasztanak.
Alsózsolca is évszázadok alatt
fejlõdött várossá itt a Sajó
völgyében. A városi cím elnyerésétõl

már 4 év telt el, ami egy város
életében nem nagy idõ. A 730 év
viszont emberi léptékkel mérve nem
csekélység, elképzelni is nehéz.
Mindazok, akik az elmúlt 730 évben
itt éltek, lakták és formálták
Alsózsolcát. Közük volt és van
mindahhoz, ami az elmúlt évszázadokban rögzült és hagyományozódott.
Mert az emlékezetbe számos
esemény rögzült és számos cselekedet vált hagyománnyá. Ezek
észrevétlenül ott vannak a mindennapokban, velük élünk, velünk
vannak akkor is, ha ez nem tudatosul
bennünk.
A régmúlt korok Alsózsolcán élt
lakói ma már bizonyára nem
ismernének rá egykori lakhelyükre,
amely az évszázadok során gyökeres
változásokon ment keresztül.
Lakóinak száma egyre nõtt, új házak
sokasága emelkedett ki a földbõl. Az
egykori sáros, poros utakat aszfaltszõnyeg borítja. Az udvarokon
csipegetõ lábas jószágok szinte
teljesen eltûntek, a portákon lovas
szekér helyett személygépkocsik
parkolnak. Felsorolni sem lehet
mindazt a változást, amely a mai
képére formálta Alsózsolcát.
Az eltelt 730 év alatt az emberek
is változtak. Változott életmódunk,
viselkedésünk, szokásaink, de
lényünkbõl fakadóan nem változott
az õsök iránti megbecsülésünk,
tiszteletünk.

Egy idézetet olvastam, melyben
Ancsel Éva magyar költõ és filozófus
írja: „Ahol elvesznek a tradíciók, ott
kilyukad az idõ, és elpereg a múlt”.
Ha ezeket a gondolatokat szó
szerint vesszük, akkor Alsózsolcán
„nem pereg el a múlt”. Õrizzük a
tradíciókat, ápoljuk hagyományainkat, védjük épített örökségünket, környezetünket, mert azt
legalább olyan állapotban kell
átadnunk utódainknak, mint ahogyan
azt apáinktól átvettük.
Tisztelettel kérem Önöket,
jöjjenek el, vegyünk részt közösen az
augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken, emlékezzünk és ünnepeljük
együtt településünk fennállásának e
jeles évfordulóját!
Zsiros Sándorné
polgármester

Lukács Mária:
Ünnepi hangulat
Szeretõ lelkek imája zeng
Földünk szíve is belerezzen.
Országunkban bölcsek kövén
Dobban a szív Európa Közepén.
Zengjenek a harsonák
Szent Királyunk Ünnepén!
Egy õsi nép dicséretére,
A magyarok Istenére
Borral teli kelyhet emelj,
Szentelt kenyérrel ünnepelj!

2

2011. augusztus

Alsózsolcai

Hírek

Tájékoztató a Kormányablak mûködésérõl
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Miskolcon – Csizmadia
köz l. szám alatt – Kormányablak ügyfélszolgálati iroda – jött létre,
ahol személyesen kérhetnek
segítséget hatósági ügyintézésben,
hétfõtõl – péntekig 8 és 20 óra
között. Az ügyfelek ügyeik
intézéséhez tájékoztatást, a
kérelem kitöltésében támogatást
kapnak az Ügyfélszolgálati
Osztályon.
A Kormányablak elõnye, hogy egy
helyen egyszerre több témát
illetõen kapnak szakszerû tájékoztatást, jogi segítséget az alábbi
ügyekben:
?
Ügyfélkapu létesítése, elektronikus kapcsolattartással összefüggõ felvilágosítás, tájékoztatás.
?
Biztosítási jogviszony (TB)
lekérdezõ szolgáltatás.
?
Ingatlan-nyilvántartásból az
ingatlanok adatainak megismerése
nem hiteles és elektronikusan
hitelesített tulajdoni lap másolat és
térképmásolat lekérdezésével.
Utazási költségtérítés igénylése
egészségbiztosítási ellátáshoz.
?
Gyorsforgalmi közúthálózat
kártalanítási eljárás kezdemé-

nyezése.

sára irányuló eljárásról.

?
Szabálysértési méltányossági

?
Tájékoztató a Magyar igazol-

eljárás indítása.

vány és Magyar hozzátartozói
igazolvány igénylésérõl.
?
Tájékoztatás bemutatott
külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálásáról, amenynyiben nem magyar állampolgár
kíván Magyarországon házasságot
kötni, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni.
?
Tájékoztatás Magyarországon
élõ magyar állampolgár, hontalan,
illetõleg a menekültként elismert
személy külföldön történõ házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítéséhez szükséges
tanúsítvány kiadásáról.
?
Tájékoztatás külföldi állampolgár Magyarországon történõ
házasságkötéséhez, bejegyzett
élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges tanúsítvány
bemutatása alóli felmentés kiadásáról
?
Egyszerûsített honosítási eljárás
kezdeményezése

?
Egyéni vállalkozói tevékenység

bejelentése, megszüntetése, adatváltoztatás bejelentése.
?
Tájékoztatás az egyéni vállalkozói igazolvány igénylésérõl.
?
Tájékoztatás hatósági bizonyítvány igénylésérõl.
?
Anyasági támogatás igénylésérõl.
?
Családi pótlék igénylése.
?
Gyermekgondozási segély
igénylése.
?
Gyermeknevelési támogatás
igénylése.
?
Tájékoztatás terhességi-gyermekágyi segély igénylésérõl.
?
Tájékoztatás a gyermekgondozási díj igénylésérõl.
?
Tájékoztatás a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói
igazolványok által biztosított
diákkedvezmények bejegyzésére,
visszavonására irányuló eljárásról.
?
Tájékoztatás a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói
igazolványok által biztosított
pedagógus és oktató kedvezmények bejegyzésére, visszavoná-

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyzõ

Felhívás kedvezményes lakossági vízbekötésre
Az elmúlt években a lakossági
vízbekötés ösztönzésére biztosított
kedvezmények tapasztalatai
alapján a Borsodvíz Zrt. arra az
elhatározásra jutott, hogy 2011.
évben is lehetõséget ad
kedvezmények igénybevételére,
melynek nagyságrendje:

állandó, de a tényleges költség függ
a bekötõ vezeték hosszától, a
gerincvezeték minõségétõl és
átmérõjétõl. A bekötések
felmérésénél errõl szakembereik
tájékoztatni fogják a megrendelõt, a
számlát pedig a kedvezmények
figyelembe vételével állítják ki.

20.400,-Ft/db+ÁFA

Felhívjuk a figyelmet azonban,
hogy a tényleges költség az alábbi
tételeket nem tartalmazza:
?
a földmunka és az úthelyreállítási költségét,
?
a vízmérõ óra akna költségét,
?
a szükséges szakfelügyeletet,
geodéziai bemérések díját
?
a közútkezelõ hozzájárulási

A kedvezményen belül a vízórát
térítésmentesen biztosítják, a
szerelési díjból 50% engedményt
adnak, és nem számolnak fel
helyszíni felmérési és munkaterület
átvételi díjat. A kedvezmény
mértéke minden bekötésnél

költségét,
?
az esteleges út átfúrások,
valamint a védõcsövezés költségeit.
Ezek a költségek, ahogyan eddig is
szintén a vízbekötést megrendelõ
lakost terhelik.
A felajánlott kedvezmények
2011. június 15-tõl – 2011.
szeptember 10-ig a társasághoz
beérkezett lakossági víz
bekötõvezeték megrendelésekre
érvényesek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyzõ
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Felhívás
Felhívom a város lakóinak figyelmét,
hogy az elmúlt hétvégén ismeretlen
személy-személyek járták a város
utcáit arra hivatkozással, hogy
kötelezõ az ingatlan tulajdonosának
elvégeztetni a lakás hõ-technikai
mérését, erre 10.000 Ft-os elõleget
kértek.
A jelenlegi jogszabályok alapján

fenti tanúsítványra csak értékesítés
esetén van kötelezettség, ezért
vélelmezhetõ, hogy újabb csalókkal
állunk szemben.
Ta r t ó z k o d j a n a k m i n d e n n e m û
házalóval történõ megállapodás
megkötésétõl, személyi adat
kiszolgáltatásától, pénzátadástól.
Gyanús személyek esetén hívják

munkaidõben a Polgármesteri
Hivatal 520-020-as telefonszámát,
vagy a Rendõrség 107-es
hívószámát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyzõ

Lakossági értesítés
Tajékoztatjuk a lakosságot, hogy aki szemetes kukáját leadni, vagy cserélni szeretné, csak sérülésmentes darabot vesz
vissza az AVE. Amennyiben a kuka sérült, be kell jelenteni a problémát az AVE ügyfélszolgálatánál az alábbi
telefonszámon: 06 46 500-310, 232-es mellék
Szerk.

Alsózsolca Város Képviselõ-testülete a
2011. május 26-i és június 23-i képviselõ-testületi ülésén megalkotta:
- a 12/2011.(V.27.) önkormányzati rendeletét, mely az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szól,
- a 13/2011.(VI.24.) önkormányzati rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól.

Paragrafus
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
1.) JOGCÍM NÉLKÜLI
LAKÁSHASZNÁLAT
2005 januárjában örököltem egy
lakást az édesapámtól. A lakásban
azóta is édesapám volt élettársa
lakik, pedig nem tulajdonos. Az
elmúlt években többször kértem a
hölgyet, hogy költözzön ki, de erre
nem hajlandó. A lakás használatáért
semmit sem fizet.
Van hol laknom, de szeretném végre
megkapni az örökségem, és
megszüntetni ezt az állapotot. Mit
tudok tenni?
Az örökös az ingatlan tulajdonjogát a
törvény szerint az örökhagyó halála
pillanatában – az ingatlannyilvántartáson kívül – megszerzi. A
tulajdonost megilleti a birtoklás joga
és a birtokvédelem. A jogszabály
alapján a tulajdonos, ha a dolog a

birtokából kikerült, követelheti
annak visszaadását.
Amennyiben tehát a lakást jogcím
nélkül használó volt élettárs önként
nem hajlandó kiköltözni, akkor pert
kell indítani ellene, és a bíróság fogja
kötelezni a lakás elhagyására.
Mivel az édesapja volt élettársa nem
jogosult a lakás birtoklására, és ezzel
tisztában is van, hiszen már többször
felhívta annak elhagyására,
rosszhiszemû jogcím nélküli
birtokosnak minõsül. Jogcím nélkül
tartja birtokában az ingatlant a volt
élettárs azért, mert a birtoklásra sem
tulajdonjog, sem egyéb jogcímen
nem jogosult. Rosszhiszemûnek
pedig azért tekinthetõ, mert tudnia
kell, hogy a birtoklásra nincs
jogcíme.
A rosszhiszemû jogcím nélküli
birtokossal szemben a kiürítés
mellett kérheti az ingatlan elvesztett
hasznainak megtérítését is a
jogszabály alapján. A hasznok

megtérítésének a módja a használati
díj fizetése. A használati díj
összegszerûségének megállapítására
a perben szakértõ kirendelését kell
kérni, aki a helyben szokásos bérleti
díjak alapján, azok átlagához
viszonyítva határozza meg a
használati díj összegét.
Használati díjat visszamenõleg csak
az általános elévülési idõn belül lehet
kérni, tehát a perindítás elõtti öt évre,
mert a törvény szerint a követelések
öt év alatt elévülnek.
Ha a kiürítés mellett arra is írásban
felhívta a bennlakót, hogy fizessen
használati díjat, akkor a fizetési
kötelezettség kezdõ idõpontja az
édesapja halálának napjával, tehát a
tulajdonjog megszerzésének
idõpontjával esik egybe, ugyanis a
követelés teljesítésére irányuló
írásbeli felszólítás megszakítja az
elévülést, így az öt évnél régebben
esedékessé vált használati díj is
érvényesíthetõ.
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2.) VOLT HÁZASTÁRSI KÖZÖS
LAKÁS HASZNÁLATA
Feleségemmel elváltunk. Egyetlen
közös lakásunkat gyermekünk
nevére vásároltuk úgy, hogy arra,
halálunkig tartó, közös haszonélvezeti jogot alapítottunk.
A válás során a bíróság – megállapodásunk alapján – meghatározta,
hogy mely szobákat használhatom
én, melyeket a volt feleségem, s
melyeket közösen.
Õ beköltözött, én nem, új feleségemmel élek.
Egy régi barátom szintén elvált, de
neki nem volt hova mennie. Mivel én
azt a részt, ami engem illet, nem
használom, megkértem a volt
feleségemet, engedje, hogy a
barátom használhassa azt. Lakbért
nem kérnék a barátomtól.
A feleségem elzárkózott ettõl.
Írásban is felszólítottam, és kértem,
hogy ha nem engedi a barátom
beköltözését, akkor fizessen nekem
használati díjat az után a rész után,
amit én nem használok, és amely
hasznosításában õ engem akadályoz.
A kérésemet azzal utasítja el, hogy a
lakrészt csak én használhatom.
Az lenne a kérdésem, hogyan
érhetem el, hogy a barátom
beköltözhessen, illetve ha ezt nem
lehet, hogyan érvényesíthetném a
használati díjat a volt feleségemmel
szemben?
Elõfordulhat, hogy a haszonélvezeti
jog a feleket egy idõben, egymás
mellett (együttesen) illeti meg.
Egymás közti jogviszonyukban

Önöket a haszonélvezeti tartalmát
jelentõ tulajdonosi részjogosultságok a közös tulajdon szabályai
szerint illetik meg, így az ingatlan
birtoklására, használatára és
hasznosítására. A használattal
kapcsolatos kérdésekben a bíróság
dönt, ha a felek nem tudnak
megegyezni. Ebben az esetben, ha jól
értem, akkor nem a bíróságnak
kellett döntenie a használatról,
hanem csupán az Önök között
létrejött megállapodást hagyta jóvá.
A megállapodás alapján az együttes
haszonélvezeti jog Önt és a volt
feleségét illeti meg.
Amennyiben a megállapodás nem
tartalmaz olyan kitételt, hogy a volt
felesége hozzájárul ahhoz, miszerint
Önöktõl eltérõ harmadik fél
használja azt az ingatlanrészt,
amelynek a használatára Ön jogosult,
akkor volt felesége megállapodásban
rögzített akaratát nem lehet
– kiterjesztõ módon – úgy értelmezni, hogy az a megállapodás
szerinti közös használatra kívülálló
személlyel is köteles lenne.
Volt felesége egyébként a felszólításra adott válaszában ez ellen
kifejezetten tiltakozott is.
Ön az ingatlan személyes használatára nem tartott igényt, a használattól volt felesége nem zárta el,
legalábbis ez nem derül ki a
kérdésbõl.
Megállapodásuk folytán nincs
jelentõsége annak, hogy Ön ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében
akarja átengedni a haszonélvezeti
joga gyakorlását, mert mindkét mód
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a feleségével kötött megállapodást
sérti.
Jogszerûen járt el tehát volt felesége,
amikor idegen személy lakáshasználatához nem járult hozzá, mert ezt a
létrejött – a bíróság által jóváhagyott
- megállapodás alapján tette.
Ha a volt felesége nem költözött be
abba a lakrészbe, melynek a használata Önt illeti, akkor használati díj
fizetésére nem kötelezhetõ.
Az elmondottakból kártérítési igény
alapossága sem feltételezhetõ,
tekintettel arra, hogy kár Önt azzal
nem érte, hogy barátját volt felesége
nem engedte be az ingatlanba, mert
annak használatát nem Öntõl eltérõ
harmadik személlyel köteles
megosztani, hanem kizárólag Önnel.
Az ingyenes vagy visszterhes
használatnak itt szintén nincs
jelentõsége, mert a megállapodásuk
alapján Ön még akkor sem
követelhetne kártérítést, ha nem
ingyenesen engedte volna a
barátjának a használatot.
Összegezve, felesége a rendelkezésre álló információk alapján
jogszerûen járt el, vele szemben
használati díj vagy kártérítés címén
követelés nem érvényesíthetõ
(hacsak nem állapítható meg a
túlhasználat, azaz a volt feleség
beköltözött az Önt illetõ lakrészbe),
csupán az Ön személyes használatának a biztosítása, szükség esetén.
Dr. Szegedi László
Folytatjuk!

Az iskola arra való...
„Az iskola arra való,
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál…”
(Szent-Györgyi Albert)

A Herman Ottó Általános Iskola 5. és 6.
évfolyamos tanulóinak 2011. májusában
honismereti tábort szerveztünk.
A tábor megvalósulásának lehetõsége
iskolánk pedagógiai programjában
szerepel, annak szerves része.
A hon- és népismeret a történelem
modultantárgya, a XIX. századi paraszti,
életmód megismerését tartalmazza. A
gyerekek megismerik azt a világot,
amelyben nagyszüleik, õseik éltek,
megfigyelhetik azt a változást, ami azóta
bekövetkezett, megtanulják szeretni és

becsülni a magyarság kultúráját, mindezt
helytörténeti ismeretekkel egészítjük ki.
Iskolánkban már hagyományként 7. éve
szervezzük meg a hon-és népismereti
táborunkat.
Az 5. osztályosok Sóstón, a
Múzeumfaluban töltöttek el három
napot. A programok során nemcsak a
skanzen tájegységeit,portáit, házait
ismerték meg, hanem etnográfusok
segítségével a lakáskultúra, díszítés,
asszonyi-és férfimunkák, a mosás,
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tisztálkodás szokásait, és „Mindennapi kenyerünk” címmel a vetéstõl az
aratásig használt eszközöket, a
kenyérsütés folyamatát is bemutatták. Népi gasztronómiai ételkóstolók (kenyérlángos, bukta),népi
játékok (patkódobás, gólyalábazás),
és kézmûves foglalkozás színesítette
a programot. Mózes Roland 5. b
osztályos tanuló így összegezett: a
táborban megtanultam a tananyagot;
meglepõdtem milyen jó programok
voltak; nem felejtem el ezt a tábort;
büszke vagyok, mert örömmel és jól
dolgoztam; jól éreztem magam a
csoportmunkában.
(Megjegyzem nemcsak én, de SzentGyörgyi Albert is örülne az ilyen
gondolatoknak!)
A 6. osztályosok, mint tapasztalt,
„öreg” táborozók nagy lelkesedéssel
készültek a három napos „tanulásra”,
aminek helyszíne Ónod és Alsózsolca volt. Kiselõadásokkal, helytörténeti gyûjtõmunkával, jelenetek
elõadásával, szituációs játékokkal,
totóval, rejtvényekkel tették
sokszínûvé a tábor programját.
Helytörténeti ismereteik bõvültek
Ónod történelemben betöltött
szerepének megismerésével
(Rákóczi szabadságharc, ónodi
országgyûlés). Az ónodi Tájházban
„otthonosan” mozogtak, a kalákamunkák bemutatója jól sikerült.
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Alsózsolcán a Közösségi Házban
Bodnár Tamás, levéltáros-történész,
segítségével Alsózsolca és
környékének településeit, azok
létrejöttét ismerhették meg. A jeles
napokat bemutató jeleneteket
jelmezekben, dramatizálva mutatták
be: locsolkodás (húsvét), betlehemezés (karácsony), lakodalom
(párválasztás), maskarázás (farsang).
A kézmûves foglalkozásokon
(kosárfonás, nemezelés) a „jól
végzett munka örömét” is megtapasztalhatták. A legnagyobb meglepetés számukra a Helytörténeti
Gyûjtemény megtekintése volt. Itt
láthatták szülõföldjük, otthonuk
múltját és jelenét bemutató anyagot.
Ráébredtek arra az õ városuk,
otthonuk milyen értékes, hogyan
fejlõdött, és ezért szeretni kell! A
csoportmunkában végzett feladatoknak otthont adó Sajó-parti
Kompház pedig Alsózsolca
természeti szépségére világított rá.
Úgy gondolom táborunk mottójának
üzenetét tanulóink megértették!
„ Magyar vagyok:
lelkem, érzésem örökséget kapott,
melyet nem dobok el:
a világot nem szegényíteni kell,
hanem gazdagítani.”
(Babits Mihály)

Hírek

A szervezés nehéz munkájában
segítettek kollegáim: Csanádiné
Mercs Flóra, Kissné Gulyás
Erzsébet, Fáklya Tiborné, Dr. Oláhné
Nagy Sarolta osztályfõnökök, és
Nagy-Sándor Béláné szaktanár. A
nemezelés technikáját Antal
Lászlóné és Tõkés Emese mutatta
meg a gyerekeknek. A Közösségi
Ház vezetõje Szaláncziné Somos
Zsuzsanna nemcsak a helyszínt
biztosította, de a program részletének
kidolgozásában is segített. Városunk
polgármesterasszonya, Zsiros
Sándorné, az Önkormányzat nevében Alsózsolca zsebkalauz kiadvánnyal, és apró ajándékkal lepte
meg tanulóinkat. Iskolánk vezetõi is
meglátogatták a táborunkat, Õk
csokival kedveskedtek a gyerekeknek. A Szülõk anyagi támogatása
és felajánlásai, segítõ munkájuk tette
lehetõvé a táborok megvalósulását.
Segítõ, támogató munkájukat a
táborban tanuló gyerekek nevében is:
KÖSZÖNÖM!
Varga Gyuláné
(magyar-történelem szakos tanár)
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RÖVID HÍREK
A Herman Ottó Általános Iskola és AMI élére-Szabó
László igazgató úr nyugdíjbavonulása miatt- új vezetõt
választott a Képviselõ Testület Antal Lászlóné volt
igazgatóhelyettes személyében.
A Közösségi Ház és Könyvtár vezetõi megbízása is lejárt.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna újabb öt évre kapott
bizalmat a vezetõi feladatok ellátására.
Mind a kettõjüknek gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk.
Szerk.

SZÉPKORÚAK /90. ÉV/
JUBILEUMI KÖSZÖNTÕJE
Hanyecz Jánosné

Fekete Sándorné

Szülõföldem, Alsózsolca
Hosszú téli estén, mikor minden csendes, mint egy kis kamaszlány írni kezdek. Jövõmre gondolok, hogyan tovább, de a toll
kezemben egy percre megáll. Olyan sok szép emlék feltört bennem, megállt az idõ, a rosszat elfelejtem. Az Alföld vidéke drága
szülõföldem, egy „kicsi” faluban szegénynek születtem. Nem volt ringó bölcsõm, rácsos gyermekágyam, a földnek porában
mezítláb sétáltam. Mégis olyan kedves ifjúságom kora, Dárius kincséért nem adnám én oda. Békesség, tisztesség lakott mindig
benne, az otthon szeretetét hordom a szívemben. Sík vidéken élek, ahol sok madár jár, olykor alant repül, máskor a felhõkben száll.
Rapszódikus, mint a magyar ember sorsa. Egyszer sírva vígad, míg máskor kacagva. Szülõházam elhagyva nagyon gyakran sírtam,
új gyökeret verni más földben nem tudtam. Hiába szép házak, s ragyogó paloták, az otthon melegét pótolni nem tudták. Most a Sajó
vize már városban kanyarog, ifjúságom eltûnt, életem egyre fogy. Kedves szülõföldem nem hagylak el soha, itt nyugszik tebenned
õseimnek pora. Szükség, ha úgy hozza, könnyemmel öntözlek, mivel itt születtem, én nagyon szeretlek. Ám ha idegenben történne
halálom, hozd a hamvam haza Fiam és Leányom. Nem kell dísz, sem pompa, bízzatok Istenre! Szórjátok hamvaim a kicsi
kertembe.
Nikházyné, Orbán Piroska
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A könyvtár újdonságaiból
Kerékgyártó István:
Trüffel Milán /könyv/
Azokba a bizonyos
régi szép idõkbe, a
századfordulós
aranykorba kalauzolja olvasóit
Kerékgyártó István regénye,
amelynek fõszereplõje, s egyben
narrátora a kor tipikus irigyeltmegvetett figurája, a sármos
szélhámos, Trüffel Milán, aki hozzá
illõ lezser eleganciával számol be
fordulatokban és kalandokban
gazdag életérõl. A tehetõs sváb és
szerb õsöktõl származó, s ilyenkép a
Monarchia sokszínûségét egyszemélyben is képviselõ Trüffel a
patinás, hangulatos tabáni kisvilágba
születik bele, útja azonban jóval
messzebb ível: nemcsak az akkori
birodalmat kalandozza végig, de
bejárja Európát, sõt eljut New
Yorkba is. Hõsünk ugyan korántsem
úr, ellenben tökéletesen annak
látszik: fantasztikus ízléssel, borotvaéles ésszel és remek emberismerettel megáldott, nagystílû
bûnözõ, akit személyes varázsa és
bája avat igazi életmûvésszé, és
ezáltal az általa oly ügyesen használt
és kihasznált úri társaság teljes jogú
tagjává... A hangulatos, gyakorta
Krúdy ízeit idézõ regény az igazi
szépirodalmi élményre vágyó
olvasóknak ígér tartalmas kikapcsolódást.
Andrea Shcacht:
A kölni rejtély /könyv/
Hasonlóan az írónõ
korábbi könyveihez,
ez a mûve is a
középkori Kölnben játszódik -a
történet 1402-ben veszi kezdetét,

abban az évben, amikor a patríciusok
lezárva végre több évtizedes
belharcukat, megalkották a város
rendi alkotmányát, és elhozták végre
a várva várt békét. Sajnos azonban
noha városi szinten beköszöntött a
nyugalom, Alyss van Doorne
polgárasszony házáig nem ért el:
Köln külsõ területein találják meg
sógora, Robert van Doorne, a
dúsgazdag posztókereskedõ holttestét. Mivel akkoriban kevsébé volt
hatékony és szervezett a bûnüldözés,
a nyomozást maga Alyss kezdi meg.
A nõ elsõsorban Robert titokzatos
angol üzlettársára, John of Lynne-re,
a solymász-kereskedõre gyanakszik,
de objektivitását bizony befolyásolja
a férfi vonzereje. Alyss végül egy
olyan összeesküvés nyomaira
bukkan, amely nemcsak a van
Doorne-családot, de a teljes kölni
elitet érinti...
Joanne Harris:
Aludj kislány /könyv/
A népszerû írónõ
ebben a regényében,
amely külföldön már
1994-ben megjelent személyiségének, történetmesélõi képességének
misztikus oldalát erõteljesebben
bontakoztatja ki, mint az eddig
magyarul olvasható mûveiben.
Az 1880-as években, Angliában
játszódó történet a fõszereplõk
szemszögébõl megírt rövid fejezetek
egymásutánjából bomlik ki és válik
egyre bonyolultabbá.
Valamennyi jelentõs szereplõ élete
súlyos titkokat rejt, s van köztük, aki
ezt mindenáron megõrizni szeretné,
és van, aki médiumként akaratán
kívül részt vesz az események
feltárásában.

Henry Chester, a szépelgõ festõ már
kisfiú korában pszichésen súlyosan
sérült. Sok évnyi agglegényélet után
feleségül veszi évekkel korábban
megismert kislány-modelljét, de
Effie idõközben felnõtt, és nem
képes megfelelni férje furcsa
vágyainak. Effie egy vásárban
megismerkedik a jövendõmondó
Fannival, akit a múlt tragédiája
összeköt Henryvel, és Effie-t
felhasználva akar rajta bosszút
állni...
Mulandóság
rendezte Goutam
Ghose /DVD/
Ez az egyedülálló
film Tenzin Gyatso,
Õszentsége a XIV. Dalai Láma
életútját kíséri végig. Tibet vallási
vezetõje hazáját 24 évesen, 1959-ben
hagyta el. Azóta számûzetésben él,
harcolva a béke és a szeretet
eszközeivel Tibet függetlenségéért
és az emberek szabadságáért. A
rendezõ, Goutam Ghose megpróbálta bemutatni a Dalai Láma
küzdelmes életét, egyben megragadni az õ bölcsességét, átadni
tapasztalatait és üzenetét a világnak.
Huszár Anita
könyvtáros

Fûtsön olcsón lignittel!!!
1200Ft/q házhozszállítva!
Megrendelhetõ!

06-70-542-17-17
Megbízható számlával.
Zúzottkõ, sóder, homok, beton.
Épületbontás, alapásás,
tereprendezés, árokásás,
gépi földmunka.
Gulyás István
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IRODALMI PÁLYÁZAT KEZDÕKNEK
A budapesti ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem rendelkezõ szerzõknek –
életkortól függetlenül.
Mûfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs.
A legjobbnak ítélt 24 szerzõ mûvébõl válogatott kötetet jelentetünk meg Szép írások címmel.
A pályamûvet (pályamûveket) a következõ e-mail címünkre várjuk: drbalazstibor@gmail.com,
valamint fogadjuk postai úton is: Accordia Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Minden pályázónak mûveit értékelõ sorokkal válaszolunk.
A pályamûveket folyamatosan várjuk, beküldési határidõ: 2011. szeptember 15.
Nevezési díj nincs.
A bírálóbizottság az irodalomtudomány doktoraiból, írószövetségi tagokból áll.
Dr. Balázs Tibor
a Magyar Írószövetség tagja
www.accordiakiado.hu

Közösségi Ház hírei képekben

Honismereti tábor, Hejce

Honismereti tábor, Hejce

Honismereti tábor, Hejce

Sporttábor

Honismereti tábor, Hejce
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Sportnap, 2011. július 16.

Sportnap, 2011. július 16.

Sportnap, 2011. július 16.

Köszönet
Az idõjárás viszontagságai miatt tavasszal leomlott a Közösségi Ház bejárata fölötti
falszakasz vakolata, magával sodorva az intézmény nevének betûit. A jó idõ megérkeztével a
városüzemeltetés dolgozói szépen helyreállították a megrongálódott részt. Az új felirat
elkészítése érdekében a miskolci székhelyû Sziget-4 Kft-t kerestük meg.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Osikóczki Sándor ügyvezetõ igazgató úrnak,
amiért térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a kiváló minõségben elkészített betûket.
Az arra járó helybéliek és idegenek így újra egy szép, esztétikus homlokzatú épületet
láthatnak.
Köszönjük!
Szaláncziné Somos Zsuzsanna
intézményvezetõ

2011. augusztus

10

Alsózsolcai

Hírek

Polgárõr Hírek
Az Alsózsolcai Hírek legutolsó
számának megjelenése óta sok víz
folyt le a Sajón, és sok említésre
méltó esemény történt a polgárõrök
életében is.
Skarupa János az egyesület elnöke, a
2011. június 15-én megtartott
önkormányzati testületi ülésen
beszámolót tartott a polgárõrég
addigi munkájáról. Beszédében
köszönetet mondott Polgármester
Asszonynak és a Képviselõ Testületnek a szolgálat számára biztosított
anyagi támogatásért, és számot adott
az eddig elvégzett munkáról.
Elmondta, hogy a polgárõr egyesület
szoros együttmûködésre törekszik a
Felsõzsolcai Rendõrõrs parancsnokával és járõreivel, valamint szót
ejtett az önkormányzattal és
Polgármester Asszonnyal kialakult
jó kapcsolatról.
Július hónapban Együttmûködési
Megállapodás született a Miskolci
Rendõrkapitányság és az Alsózsolca
Város Bûnmegelõzési Polgárõr
Egyesület között, mellyel egyesületünk eleget tesz az új, a polgárõr
tevékenységet szabályozó törvényekben foglaltaknak, valamint a
megállapodás aláírásával a lehetõ
legszorosabb kölcsönös partneri
együttmûködés jöhetett létre a
Rendõrség és a Polgárõrség között.
Az egyesület tagjai Molnár Zoltán
jóvoltából egy-egy nyári viselettel
gazdagodtak, így már Önök sötétkék,
„Polgárõrség” feliratú, egységes
pólóban szolgálatot teljesítõ
polgárõrökkel találkozhatnak.
Ezúton is köszönjük Molnár Zoltán
támogatását és segítségét, mellyel
munkánkhoz hozzájárul. Polgárõreink az I., II. negyedév februárjúnius közötti idõszakában összesen
2092 óra szolgálatot teljesítettek
elsõsorban bûnmegelõzõ járõr,
valamint rendezvény biztosítás
keretében.
Tettenérést, jogsértõ magatartás
megszakítását az elmúlt idõszakban
5 esetben hajtottak végre a
polgárõrök, ennek során 12 elkövetõt
fogtak el és adtak át a rendõröknek!
A május bõvelkedett eseményben.
Május 22-én a Környezetvédelmi

Minisztérium által meghirdetett „Te
Szedd Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” környezetvédelmi
akcióban vettünk részt 8 fõvel,
melyhez 3 polgárõr családtag is
csatlakozott. A hulladékgyûjtés
célpontja a Fekete István út melletti
kiserdõ, a vasúti felüljáró és Vay
telep közötti kiserdõ, Sajó part, az
Ady E. és József A. u. közötti erdõsáv
és Sajó part volt. Ennek során a
„zsákmány” 63 zsák szemét és 4
gumiabroncs volt. Az Alsózsolcai
Polgárõr Egyesület ezzel is hozzá
szeretett volna járulni egy tisztább,
emberibb Alsózsolca képéhez.
Májusban a „No Drog” Drogmentes
Magyarországért Maratont biztosítottuk autós kísérettel Sajópetri és
Felsõzsolca között.
A temetõvel szomszédos egyik
ingatlanról kazánlemez eltulajdonítását észlelték a helyi lakosok. A
tettesek elmenekültek, majd a
Széchenyi úton fennakadtak a
kizárólag az elkövetõk elfogására
irányuló polgárõr ellenõrzésen. Az
elfogott személyek közül 1
nagykorú, 1 fiatalkorú, 2 gyermek
korú volt. Lakossági segítségkérést
követõen járõreink a rendõrséggel
karöltve betörõt fogtak el az Arany J.
utca egyik házában. Az Ifjúság
utcában telefonfülke feltörési
kísérletet sikerült meghiúsítani. A
Polgármesteri Hivatal elõl egy
szõnyeg eltulajdonításával próbálkozott a tettes, de a polgárõrök
sikeresen elfogták és átadták a
rendõrségnek. A helyszín bejárásakor derült ki, hogy a Hivatal elõtti
virágokban is jelentõs kárt okozó
rongálást követett el. A Széchenyi
úton motoros balesetnél a helyszínt
biztosították kollégáink a mentõk
kiérkezéséig. A Lacika áruház
mögötti területen gyümölcslopás
során 5 fõt, 2 gyermekkorút és 3
felnõtt személyt értek tetten, majd
adtak át a rendõrségnek.
A június sem telt el eseménytelenül.
Rendbontó fiatalokat figyelmeztettek a polgárõrök az utcán, akik
virágokat tapostak ki. Lakossági
bejelentés nyomán gyümölcslopás
miatt intézkedtünk újra a Lacika

áruház mögött, másszor az éjszakai
órákban a Postahivatalnál tartózkodó
3 fõs társaság került ellenõrzésre és
távozásra bírásra. A MÁV állomáson
segítségkérés nyomán jelent meg a
polgárõr Suzuki, ahol ismeretlenek a
váltót próbálták megrongálni. A
tettesek a járõr kiérkezéséig
elmenekültek. Lakossági bejelentésre újra sikerült egy lakásbetörésnél tetten érni az elkövetõt, az
Arany J. utcában. Az elfogást
rendõrségi intézkedés követte. A
tettest a rendõrségnek átadta a
polgárõr járõr, majd segítséget
nyújtott a rendõrjárõr számára a
tettes elszállításában. A metodista
templomnál a biztonsági õr kért
segítséget polgárõreinktõl
kábellopás miatt. Jelentõs létszámmal biztosítottuk a Fekete I. Óvoda
alapítványi rendezvényét, valamint a
városi Sportnapot.
Erõfeszítéseinket és munkánkat
sajnos a napokban beárnyékolta egy
sajnálatos esemény. Két polgárõrtársunk, akik az esti szolgálatot
adták, a szolgálat végeztével a
hajnali órákban, szolgálaton kívül
használták az egyesület autóját,
(mivel saját garázzsal nem rendelkezünk, így a gépkocsi mindig a
leadó szolgálatnál marad megõrzésre) és az Árpád és Kassai u.
keresztezõdésében nagy sebességgel
egy udvarba hajtottak. Személyi
sérülés nem történt, a kapuban és az
autóban anyagi kár keletkezett. A
háziak kerítését és kapuját még
másnap olyan állapotba hozták a
polgárõrség tagjai és segítõik, hogy
azt biztonságosan be lehessen zárni,
majd néhány nap múlva a keletkezett
sérüléseket maradéktalanul kijavították. A járõrautóban keletkezett
sérüléseket a polgárõrség autószerelõ tagjai napok alatt orvosolták,
így a szolgálatot ismét azzal látja el a
tagság. A kiesõ napokon saját
gépkocsikkal láttuk el a szolgálatokat, így Alsózsolca egy ilyen
esemény után sem maradt polgárõr
felügyelet nélkül! A rendõrségi
vizsgálatok befejezéséig a két
polgárõr kolléga szolgálatellátását az
egyesület vezetõsége felfüggesztette.
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Kiemelkedõen jó munkánk elismeréseként két sikeres pályázatot
tudhatunk magunkénak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárõr Szövetségtõl 100.000.-Ft
elnyert anyagi támogatáshoz, és a
Rendõrökért Közbiztonsági Alapítvány Fõigazgatóságánál megpályázott és megnyert komplett
számítógép konfigurációhoz sikerült
hozzájutnunk, mely megkönnyíti
majd a szolgálatok tervezését és a
beszámolók, nyilvántartások elkészítését. Nagy örömünkre szolgál, hogy
rengeteg pozitív visszajelzést
kapunk. A lakosság véleménye
szerint is érezhetõ javulás következett be a vagyon – és közbiztonság

helyzetében. Elmondható, hogy ez
nagyban köszönhetõ a gyakorlatilag
folyamatos polgárõr szolgálatnak,
valamint a polgárõrség és a
rendõrség állománya között kialakult
kiváló munkakapcsolatnak.
A polgárõr egyesület tagjai ezután is
igyekeznek megfelelni a lakosság
elvárásainak, és sokszor erejükön
felül is biztosítani a zavartalan
szolgálat ellátást. Kérjük, támogassanak minket ebben a munkánkban,
valamint forduljanak bátran hozzánk
és szükség esetén hívják a
polgárõröket!
A polgárõr járõrszolgálat telefonszáma: 06-30-595-5703.
Várjuk jelentkezésüket a polgárõrség
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csapatába, illetve bejelentést is
tehetnek Skarupa Jánosnál a polgárõrség vezetõjénél a 06-70-944-1635
telefonszámon.
Várjuk anyagi segítségüket, hozzájárulásaikat!
Felajánlásaikat személyesen is
átadhatják Skarupa Jánosnak vagy
átutalhatják bankszámla számunkra:
Alsózsolca Város Bûnmegelõzési
Polgárõr Egyesület,
K&H Bank 10402764-5052658049801003
Önökkel, Önökért!
Brünner István
Polgárõr
Önkormányzati képviselõ

REJTVÉNY
Elõzõ számunk helyes megfejtése: A Madarak és fák napját május 10-én ünnepeljük. Nyertesünk: Lengyel
József /Internetes megfejtõ/ Bodnár Tamás: Alsózsolcai életrajzi lexikon címû könyvét nyerte.
Új feladványunk: Településünk nevét mióta említik elõször a krónikák? A következõ nyertes Brünner István
Önkormányzati Képviselõ ajándékcsomagját kapja. A megfejtéseket interneten/ beres.klara@citromail.hu/,
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.

RECEPTEK
/ A nyár slágerei /

Csirkemellfilé karfiollal

Paradicsomos káposzta másként

„Részeges” paradicsomsaláta

Hozzávalók:
40dkg csirkemellfilé, 1kg karfiol, 10 dkg
szeletelt Karaván sajt, szárnyas
fûszerkeverék vagy ételízesítõ, só, bors,
olaj, vaj
A csirkemellet befûszerezzük, fél órát
pihentetjük. Addig a karfiolt sós vízben
megfõzzük. A húst a zsiradékon
megpirítjuk, hogy „kérget” kapjon. Majd
fedõ alatt puhára pároljuk. Tûzálló tálban
vagy tepsiben rétegesen elrendezzük. A
karfiol tetejére szeletelt sajtot terítünk.
Mikróban vagy sütõben a sajt olvadásáig
sütjük.
Nagyon finom és gyorsan elkészül.

Hozzávalók:
4db csirke felsõcomb filézve, 50dkg
káposzta laskára vágva, 25dkg
paradicsom, 1 fej hagyma, ízlés szerint
fokhagyma , esetleg kapor, só, bors,
paprika
A hagymából pörkölt alapot készítünk. A
kifilézett combokat egybe belerakjuk.
Mikor félpuhára fõtt, beletesszük a
laskára vágott káposztát. Ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Mielõtt kész a
meghámozott és kimagozott paradicsom
húsát is hozzáadjuk. Ezzel összerottyantjuk. Ízlés szerint fûszerezhetjük még
bazsalikommal, kaporral vagy fokhagymával.
Kellemes, könnyû egytálétel.

Hozzávalók:
1kg paradicsom, lilahagyma, fél dl
vodka, só, bors
A paradicsomot felkarikázzuk, a
hagymát kockára vágjuk, a bazsalikomot
beletépdessük, összekeverjük, majd
fûszerezzük, s ráöntjük a vodkát. / Az
alkoholt helyettesíthetjük balzsamecettel is./Hûtõben 1-2 órát állni
hagyjuk. Sültekhez, grillételekhez
kiváló, de fogyaszthatjuk magában is.
Kalóriaszegény, de a fogyasztása után
aznap már ne üljünk a volán mögé!
Biztos, ami biztos!
Jó étvágyat! Szép napokat még a nyáron!
Vigné, szerk

I M P R E S S Z U M - ALSÓZSOLCAI HÍREK
Kiadja: Alsózsolca Város Önkormányzata - Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. - polg.hiv@alsozsolca.hu
Felelõs szerkesztõ: Vig Györgyné - beres.klara@gmail.com • Fotó: Fenyvesi Péter, Erõs Gergõ, Budai Istvánné
Készült: SzT. SZÍN-vonal Bt. 3531 Miskolc, Gyár u. 60. - Tel./Fax: 46/ 322-064 - Mobil: 06-30/ 955-4936 - Szabó Attila ügyvezetõ
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KEDVES ALSÓZSOLCAI LAKOSOK!
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT SZENT ISTVÁN, AZ ÁLLAMALAPÍTÁS
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉT
AUGUSZTUS 20-ÁN, A VÁROSNAPON,
TELEPÜLÉSÜNK FENNÁLLÁSÁNAK 730. ÉVFORDULÓJÁN!
9.00 ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS A PELSÕCI ÉS AZ ALSÓZSOLCAI KÉPVISELÕ-TESTÜLET RÉSZVÉTELÉVEL; KENYÉRSZENTELÉS
„ITTHON VAGYOK…” - ÜNNEPI MÛSOR ALSÓZSOLCAI FIATALOK ELÕADÁSÁBAN
„Vannak vidékek legbelül…” - Farkas Örzse fotókiállítása
HELYSZÍN: KÖZÖSSÉGI HÁZ

DÉLUTÁN SZÍNES PROGRAMOKKAL VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕKET
A SPORTPÁLYÁN!
14.00 APRÓK TÁNCA - FELLÉPNEK A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE VALAMINT A
2. SZ ÓVODA ÓVODÁSAI
14.30 MESÉLÕ MUSICALEK - INTERAKTÍV GYERMEKMÛSOR A MISKOLCI ÁLARC MUSICAL CSAPAT ÉNEKESEINEK ÉS A
4DANCE CLUB TÁNCOSAINAK ELÕADÁSÁBAN
15.30 MOTOROS ÉS QUADOS KASZKADÕR SHOW – BECMAN STUNTRIX MADNESS
NAGY /BECMAN/ BÉLA AUTÓS ÉS MOTOROS KASZKADÕR
16.00 LEHULL A FEKETE KENDÕ – MAGIC HAJNALKA BÛVÉSZ MÛSORA
16.45 LAKODALMAS TÁNCOK ÉS VÕFÉLYEK – ALÓZSOLCAI TÁNCOSOK ÉS VÕFÉLYEK SZEREPLÉSÉVEL
17.30 FIATAL TEHETSÉGEK – „A ZENE AZ KELL!” TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY LEGJOBBJAINAK MÛSORA.
FELLÉPÕK: FARKAS TAMÁS, KOCSIS LÍVIUSZ ÉS PÁL DÉNES
19.00 SZTÁRVENDÉG: MR. JOE, A CSILLAG SZÜLETIK DÖNTÕSE
20.00 HÚZZAD CSAK KIVILÁGOS VIRRADATIG – LÁTVÁNYOS OPERETTMÛSOR A MAYA TRIÓ ELÕADÁSÁBAN
21.30 SZABADTÉRI BÁL A TIP-TOP EGYÜTTESSEL

EGÉSZ DÉLUTÁN:
UGRÁLÓVÁR, NÉPI JÁTÉKOK, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ARCFESTÉS, BÜFÉ

KÕ KÖVÖN – SÜSSÜNK, FÕZZÜNK
BARÁTI TÁRSASÁGOKAT, MUNKAHELYI KÖZÖSSÉGEKET, CIVIL SZERVEZETEKET VÁRUNK A SÜTÕ-FÕZÕ VERSENYRE,
MELYEN „KÕBÕL” ILLETVE KÖVÖN KÉSZÜLT ÉTELEKKEL INDULHATNAK. Pl. KÕLEVES, KÖVÖN SÜLT LÁNGOS, STB.

BELÉPÕDÍJ A DÉLUTÁNI PROGRAMOKRA
FELNÕTTEKNEK: 400,- FT
GYEREKEKNEK 3 ÉVES KORTÓL: 200,- FT

