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Átalakulóban a közigazgatás
Mostanában Alsózsolca lakói
ritkábban hallanak az önkormányzat munkájáról, kevesebb
olyan esemény történik, amely
számottevő érdeklődést vált ki a
lakosság részéről.
Ez egyrészt azért van így, mert
nincsenek kirívó történések. Az
már nem újdonság, hogy
szeptemberben az iskolákban
elkezdődik a tanév, az sem
különösen fontos, hogy az eboltás
megtörtént és még sorolhatnám
azokat az eseményeket, amelyek
sorra zajlanak Önkormányzatunk
életében.
Van azonban valami, amiről az
utóbbi időben egyre többször szó
esik – leginkább a médiák által –
ugyanakkor az ezzel kapcsolatos
lakossági információk pedig még
mindig eléggé hiányosak. Ez
pedig nem más, mint a
közigazgatás tervezett és elkezdett átalakítása, korszerűsítése.
Kormányablak, járások
kialakítása, közoktatás átszervezése, iskolák államosítása…
Egyre gyakrabban találkozunk az
ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel, azonban részletes, átfogó
információ még mindig nincs
arról, hogy mit takarnak ezek.
Természetesen ezekből az
információkból ki-ki a maga
módján azt ragad ki, amit akar és
azt „magyaráz bele”, amit ő maga
is szeretne.

Mi, az önkormányzat dolgozói
azonban mindebből leginkább azt
látjuk, hogy tesszük a dolgunkat,
vagyis végezzük a munkánkat a
lakosság szolgálatában és
emellett felkészülünk a változások befogadására, ami nem kis
többlet feladattal jár. Persze
tesszük mindezt úgy, hogy a
lakosság ebből a legkevesebbet
vegyen észre. Mert az ügyfél
számára az a legfontosabb, hogy
az ügyének intézése zavartalan
legyen, a segélyek, szociális
ellátások kifizetése időben
megtörténjen vagy éppen
megfelelő tájékoztatást kapjon
egy számára fontos témában.
Pedig rengeteg a teendőnk,
mert 2013. január 1-jével számos
önkormányzati ügy- és feladatkör
a járási hivatalokhoz kerül majd.
Kialakulóban van egy új rendszer,
amely – reményeink szerint –
hatékonyabbá teszi a működést és
még jobban elősegíti a lakosság
számára a zavartalan gyors és
pontos ügyintézést.
Természetesen az átalakulás –
mint minden új – magában
hordozza a bizonytalanságot, az
újtól, a szokatlantól való aggodalmat, ugyanakkor mindenki
előtt ismeretes, hogy mindebben
benne rejlik egy nagy lehetőség:
az új kihívásnak való megfelelés,
a fejlődés, mely életünk része kell,
hogy legyen.

Közös érdekünk, hogy a
létrejövő új rendszer mielőbb
működjön és érezzék, hogy
mindez Önökért, az Önök
szolgálatára történik.
Ehhez kérjük az Önök
megértését, türelmét és segítő
támogatását.
Az átalakítás révén Magyarországon 175 járás alakul ki (ebbe
nem számoltuk bele a fővárosi
kerületekben kialakuló járásokat),
melyből megyénk 358 településére 16 járás jut. A járások
székhelyein túl a nagyobb
településeken járási kirendeltségek lesznek kialakítva.
Ezen túl a kisebb településeken
ügysegédek útján történik majd az
ügyintézés. A kirendeltségeken a
hét minden munkanapján lesz
ügyfélfogadás, az ügysegédek
viszont a hét 1 vagy több
meghatározott napján működnek
majd, így biztosítva a lakosság
ügyeinek helyben való intézését.
A járási hivatalok kialakításának
részletes szabályait a 218/2012.
(VIII.13.) Korm. rendelet és a
2012. évi XCIII. törvény rögzíti,
melyekből bővebb információt
kaphatnak.
A településünket érintő változásokról a közeljövőben tájékoztatjuk Önöket.
Zsiros Sándorné
polgármester
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Hírek testvértelepüléseinkrõl
részt vehetnek a szlovákiai
Pelsőc és a romániai
Szentmáté települések
küldöttségei is.

Képviselő-testületünk szeptember közepén Pelsőcre
látogatott, ahol a képviselőink és a
velünk tartó intézményvezetők
egy baráti találkozó keretében
ismerkedtek egymással. A
településeink között a korábbi
években kialakított jó kapcsolat
megőrzése érdekében a továbbiakban is keressük a pályázati
forrásokat a közös programok
megvalósításához.
Szeptember elején önkormányzatunk a Közösségi Ház által
benyújtotta pályázatát az Európai
Unió által finanszírozott 2013. évi
Testvértelepülési találkozók
megvalósítására. Amennyiben a
pályázatunk kedvező elbírálást nyer,
úgy lehetőségünk nyílik Alsózsolcán
olyan programokat szervezni,
amelyen a településünk lakóin kívül

Szeptember végén két
napra településünkre
látogatott a romániai
testvértelepülésünk
Szentmáté képviselőtestületének küldöttsége.
Az erdélyi vendégek közül
néhányan még nem jártak
hazánkban, ezért számukra
különösen érdekes volt az utazás.
Megérkezésük napján igyekeztünk bemutatni településünket, az intézményeink életét,
melyre természetesen az idő
rövidsége miatt teljes mértékben
nem került sor, de így legalább
legközelebb is tudunk
újdonsággal szolgálni.
Az esti vacsora – az
intézmény-vezetőinkkel közösen – baráti
beszélgetéssel zajlott.
Másnap a vendégeinkkel
Miskolcra látogattunk,
hogy megismerhessék
egy kicsit a várost. A
belvárosi séta után a
diósgyőri vár volt utunk

rövid állomása, majd tovább
utaztunk a Bükkbe: A garadnai
Pisztrángtelep, a Fazola Őskohó
megtekintése után Lillafüreden
ért véget a kirándulás.
Közben természetesen néhány
tapasztalatot is tudtunk átadni
egymásnak, melyet bizonyára
mindannyian tudunk majd
hasznosítani.
A résztvevő képviselőink és
intézményvezetőink közül senki
nem bánta, hogy a hét végi
szabadidejének egy részét erre a
találkozásra áldozta. A vendégeink elégedetten és köszönettel
távoztak Alsózsolcáról.
Zsiros Sándorné
polgármester

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2012. augusztus 22-én, 2012. szeptember 6-án, 2012. szeptember 27-én
és 2012. október 11-én megtartott testületi ülésén megalkotta a

-2 2 / 2 0 1 2 . ( V I I I . 2 2 . )
önkormányzati rendeletét, mely
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
18/2012. (V.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól,
-23/2012. (IX.07.) önkormányzati
rendeletét, mely az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet
módosításáról szól,
-24/2012. (IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a Helyi Építési

Szabályzatról szóló 12/2005.
(V.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól,
-25/2012. (IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a fenntartásában
működő iskolában a művészeti
oktatásért fizetendő térítési díj,
tandíj- és hangszerhasználati díj
összegéről és kifizetésének
szabályaira vonatkozó 6/2007.
(IV.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól,
-26/2012. (IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a közkifolyók

vízhasználatáról szól,
-27/2012. (IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely az egyes tiltott,
kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló 18/2012.
(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól,
-28/2012. (X.12.) önkormányzati
rendeletét, mely az egyes tiltott,
kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló 18/2012.
(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól.
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Felhívás!

Újabb szépkorút köszöntöttünk

Értesítjük a lakosságot, hogy ismét
lehetőség van a felsőoktatásban tanulók
részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban való részvételre.
Bővebb információ az www.alsozsolca.hu
honlapon elérhető és a Polgárnesteri
Hivatalban kérhető. A pályázat benyújtási
határideje november 23.
Szeretettel köszöntjük
Halász Jánosnét 90. születésnapja alkalmából.

Térfigyelõ-rendszerrel gazdagodik a település
Önkormányzatunk pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett a
közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósításának
támogatására.
A benyújtott pályázatunkban
a településünk 13 pontján

elhelyezendő térfigyelő kamera
és a hozzá kapcsolódó serverközpont kialakítása szerepelt.
A pályázaton 8 millió Ft
támogatást nyertünk, melyhez
az önkormányzat 2 millió Ft
önerővel járul hozzá, így a
támogatási szerződés megkötése

után hamarosan megvalósul a
mintegy 10 M Ft-os beruházás,
mely reményeink szerint nagy
mértékben hozzájárul majd a
helyi közrend és közbiztonság
javításához.
Zsiros Sándorné
polgármester

Rövid híreink
Vezetői kinevezés

Jogi képviselet

A Gondozási Központ vezetői megbízatása idén
lejárt. A Képviselő-testület Oroszné Verba Juliannát
5 évre ismételten megválasztotta az intézmény
vezetésére. Gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk!

2012. szeptember 4-én elhunyt dr. Szegedi László,
aki hosszú éveken át Önkormányzatunk jogi
képviselőjeként tevékenykedett. Emlékét megőrizzük. A továbbiakban e feladatot dr. Mádai Ákos
látja el.

szerkesztő

szerkesztő

Köszönetnyilvánítás

Polgárőr felhívás

A Városüzemeltetés ezúton is megköszöni
mindazoknak - név szerint: Budai Istvánné, Farkas
Ferenc, Gömze László, Magos József, Papp Ottóné,
Varga Istvánné-, akik virágokkal hozzájárultak
településünk szépítéséhez. Adományaikat a jövő
évben továbbra is szívesen fogadjuk.

Várjuk azok jelentkezését, akik kedvet éreznek,
hogy a helyi polgárőrségben tevékenykedjenek.
Jelentkezni lehet Skarupa Jánosnál személyesen,
vagy a 06-30/ 621-5277-es telefonon.
Segítsük együtt településünk közbiztonságának
javítását!

Köszönettel:

Polgárőrök
Városüzemeltetés
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Halottaink emlékére
Horváth Piroska: Temetőkert
Magához szorít, majd ridegen átkarol,
A hideg szél mélyen a csontomig hatol.
Kísérőm lett ő, az utamra nem ereszt,
Köröttem magányos korhadó fakereszt.

Nehézkes léptekkel ballagó emlékek,
Mécsesek és gyertyák- tucatnyi kellékek.
Jajduló vaskapu - elfásult mozdulat,
Sercegő gyufaszál - távoli gondolat.
Apró gyertyalángok emlékek foszlánya,
Temetőkerteknek jéghideg márványa.
Lassacskán halkuló, elmélyült sóhajok,
Végtelen mennyekbe suhanó angyalok.

„Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak,...”
(Jóél 1,3)
Amíg nem volt írásbeliség, az
emberiség, a nemzetségek, a
rokonok, a családok elmesélve,
szóban adták tovább történetüket
nemzedékről nemzedékre. Ezt
hívták szájon át terjedő történelemnek. (orál história) Arany
Jánostól véve a szót: „...gyermek
ezt hallgatja örömmel...”. Az
írásbeliség megjelenésével az
írott történelem vette át a vezető
szerepet, de a mesélt történelem
nem szorította ki teljesen. Az
elbeszélő történelem a forrása a
helytörténet megismerésének is.
Ahhoz nem kell történelemtanárnak lenni, hogy a környezetünkben a régmúlt történéseit el
tudjuk mesélni. Ha ezt megtesszük, a jelenkor emberének
ismereteit gazdagítjuk, szülőhelyhez, lakóhelyhez való
kötődését erősítjük.
A halottak napja közeleg, ez az
apropója a következő alsózsolcai
vonatkozású megemlékezésnek is.
250 évvel ezelőtt, 1762-ben az
akkori Alsózsolcán II. Vay
Ábrahám akaratából épült a Vay
kripta. Ez idő tájt a nemesség és az
előkelő családok körében szokás
volt családi sírboltot építeni, vagy
templomban temetkezni. A Vay
család alsózsolcai megtelepedésük kezdetétől 1762-ig a

helyi kőtemplom kriptájába
temetkezett. E templom a 18.
század közepére megsemmisült.
Ez késztette II. Vay Ábrahámot
családi sírbolt építtetésére,
melynek helyét ő maga jelölte ki.
A homlokzat feliratának szövegét
is Ő választotta ki, mely így
hangzik: „PIAE PARENTUM ET
CUNIUGIS MEMORIAE”
Magyar fordítása: „Jámbor
emlékű szülőknek és hitveseknek
emlékezésére.” (E márványtábla a
ravatalozó oldalbejárata fölül a
felújítás óta hiányzik.) Elsőnek
báró Vay Ábrahámot temették ide.
Második felesége, gróf Vass Anna
így emlékezik róla:
„1762. április 18-án temettetett
drága emlékezetű kedves férjem
az alsózsolcai temetőben készült
új kriptába, melynek helyét maga
választotta ki nyugodalma
helyének.”
Az eltelt két és fél évszázad alatt a
főúri család bárói és grófi ágáról
31 névről is ismert családtag
alussza itt örök álmát. (A
legutóbbi temetés 1982-ben volt.)
Közülük a legnevesebbek:
Báró Vay Miklós 1756 - 1824
tábornok, hadmérnök, optikus,
műszertervező, mezőgazdász
Báró Vay Miklós 1802 - 1894

politikus, főispán, hétszemélynök, koronaőr, református
főgondnok, a Főrendi Ház elnöke,
az MTA tagja
Báró Vay Miklós 1828 - 1886
szobrász
Érdemeikre való tekintettel a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság a Vay kriptát a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánította.
Beszéld el, - s halottak napján
emlékezz rájuk is!
„Van az emberi szívnek egy halk
szavú és előkelő vendége néha: az
EMLÉKEZÉS.”
Bánáti Szohner Sándor
Farkas Ferenc
nyugd. isk. ig.
helytörténet kutató
Pataki Edit: Öröklét
Kit emlék őriz, nem hal meg soha.
Utódjaikban él apa s anya.
Fa és bokor a kertészt őrzi meg,
ácsot, kőművest, mester épület,
tanítvány azt, amit a tanár adott...
Mindenki él, bármit alkotott.
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A Herman Ottó Általános Iskola hírei

„Technikázó 8adikosok”
Ebben az évben különleges
technika óráink voltak tanárainknak köszönhetően.
Az évi 18 tanítási órát 3 nap alatt
tartottuk meg. Így sokkal
érdekesebb és izgalmasabb volt
minden, hiszen nemcsak
elméletben, hanem a gyakorlatban is tanulhattunk.
Első napa. A Kompházhoz
mentünk, ahol a lányok sütöttekfőztek, a fiúk pedig lámpát
készítettek. A végeredmény:
paprikás krumpli, palacsinta,és
minifánk, valamint a fiúk éjjeli
lámpái. Minden nagyon jóra
sikerült.
Másnap reggel gyárlátogatásra
indultunk. Először a BAUMITot látogattuk meg. Felmentünk
az üzem legfelső szintjére, ami
nem kevesebb, mint 60 méter.
Nagyon félelmetes és egyben
gyönyörű látvány volt. Látogatásunk végén egy kis ajándékkal
búcsúzhattunk.
Ezután az SW-UMWELTTECHNIK-be vártak minket.
Megnéztük, milyen betonoszlopokat, ill. betonlapokat
készítenek.

Ezt követően a KÖKA
KFT-be mentünk át,
ahol pogácsával, innivalóval vendégeltek
meg minket. Rövid
előadás után a munkavédelmi előírások
betartása érdekében
mindenki kapott kobakot, sapkát vagy láthatósági mellényt, így
indultunk a bányatóhoz. Itt
sajnos nem sokáig időzhettünk,
m e r t 11 . 5 0 - r e k ö v e t k e z ő
állomásunkra, a CHRT-be kellett
érnünk. Itt megmutatták hogyan
készítik a csavart és egyéb
használati eszközöket.
Legutolsó ipari cég a
SANMINA Miskolc Kft volt.
Egy Power Point-os előadást
néztünk meg, majd elmondták
azokat a fontos szabályokat,
melyeket az üzemben szigorúan
be kellett tartanunk, majd
elindultunk a gyárba, hogy
megnézzük, milyen elektronikai
háttér termékeket készítenek. Ez
volt az utolsó gyárlátogatásunk

és indultunk vissza az iskolába,
majd haza.
A harmadik napon az iskolában
kiselőadásokat tartottunk a
kijelölt témákból. Minden
előadás érdekes volt, amit aztán
közösen értékeltünk. Sok jó
eredmény született.
Az utolsó óránk tesztírással és
záró értékeléssel telt, melyen sok
ötös került kiosztásra.
Köszönjük tanárainknak, hogy
ilyen rendhagyó körülmények
között és érdekesen tanulhattunk.
Szeszák Lili és Antal Petra
8.a osztályos tanulók
Projektünkkel részt vettünk a
Microsoft Magyarország és a
Modern Iskola magazin idei
Microsoft Partners in Learning
Fórum hajdúszoboszlói
regionális fordulóján, melyről
továbbjutottunk a pécsi döntőbe.
A „Technikázó 8adikosok”
programot Kissné Gulyás
Erzsébet tanárnő dolgozta ki.
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Sikeres pályázataink újabb állomása

A TÁMOP-3.1.7-11/2
pályázatunk eredményeként
kollégáink sokféle továbbképzésen készültek a referencia
intézményi szerepre. Olyan
ismereteket sajátítottak el,
melyek segítségével átadhatják
i s k o l á n k e re d m é n y e s , j ó
gyakorlatait más intézmények
pedagógusainak.
Pályázataink sorozata öt évvel
ezelőtt kezdődött. Egy sikeres
uniós pályázat eredményeképpen

iskolánkban bevezettük a kompetencia alapú oktatást, melynek
megalapoztuk az informatikai
hátterét is. A humán erőforrás, az
innovatív pedagógusok megfelelő
alapot adnak ahhoz, hogy referencia intézményként továbbadjuk megszerzett tudásunkat,
tapasztalatainkat, ezért pályáztunk a TÁMOP-3.1.7-11/2
kiírásra. E pályázat megvalósítása
során iskolánkból 26 pedagógus
és 3 vezető olyan képzéseken vett
részt, melyeken megismerkedtek
a referencia intézményi működés
alapvető követelményeivel: pl. a
szolgáltatás szervezeti feltételrendszere, az adaptáció módszertana, az intézményi horizontális
tanulás megszervezése, mentorpedagógus felkészítés, PR tevékenység stb. További feladatunk a
közeljövőben a belső szabály-

zatok kidolgozása
és egy
multimédiás terem kialakítása.
Minden sikeres pályázat nagy
kihívások elé állítja a résztvevőket, de azt is látjuk, hogy csak
így tudunk haladni, előrelépni,
gyermekeiknek olyan feltételeket
teremteni, melyekkel megalapozhatjuk jövőjüket, hogy jó eséllyel
indulhassanak el a felnőtt életbe.
dr. Oláhné Nagy Sarolta

A Református templom felújításáról
Köszönetnyilvánítás!
„…épülvén és járván az Úrnak
félelmében….”
( Csel. 9.31. )
Alsózsolca Református Egyházközösség ebben az évben végezte
el a Református templom külső
felújítását, állagmegőrzését,
festését. Mely munkálatok
jelentős kiadásokkal jártak.
Ezért Egyházközösségünk
segítséget kért és kapott a város
lakosaitól, a helyi Önkormányzattól, keresztény testvéreinktől,
és pályázat útján az Emberi
Erőforrások Minisztériumától.
Az adományoknak és a támogatásoknak köszönhetően elkészült
a templom falazatának, lábazatának teljes felújítása, a tetőlemez
kijavítása és a harangtorony
zsalugáteres ablakainak cseréje.

A felújítás elvégzéséhez jelentős
segítséget kaptunk önkéntes,
segítőkész testvéreinktől kik
idejüket nem kímélve nagyban
segítették a munkálatok
elvégzését. Köszönet illeti a
finom ételek elkészítőit is kik
gondoskodtak az önkéntesek
ebédjéről.
Továbbá köszönetet mondunk
mindazoknak, akik bármilyen kis
segítséggel hozzájárultak vagy
szeretetükkel, imádságukkal
éreztek velünk. Kifejezve a
Református Egyházközösség felé
irányuló szimpátiájukat.
A sikeres templom felújítás
végeztével a Református Egyházközösség Hálaadó Istentiszteletet
tart 2012. november 25-én
vasárnap 10 órai kezdettel.
A Hálaadó Istentiszteletre
mindenkit hívunk és szeretettel

várunk, aki adománnyal, kétkezi
munkával, bármilyen módon
támogatta a felújítást vagy testvéri
szívvel együtt örül megújult
templomunknak.
Tar Sándor
lelkész és a Református
Egyház Presbitériuma
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A Görög Katolikus Egyházközség
ISTEN SZOLGÁJAKÉNT
AZ EMBEREK
SZOLGÁLATÁBAN
Gulybán Tibor görög katolikus
áldozópap vagyok, 1978
júliusában volt a házasságkötésünk, feleségemmel
Szabados Máriával. Egy hónap
múlva augusztus 6-án szülőfalumban, Rakacán pappá
szentelt Dr. Keresztes Szilárd
püspök atya…
Nyíradonyban egy évet, és
Budapesten 6 évet segédlelkészként szolgáltam. Pécsi
küzdelmes 13 év következett,
ahol nemcsak Baranya, Somogy
és Tolna megyében lakó görög
katolikusok, hanem Bakonya
római katolikus híveinek lelkipásztora voltam. Az ökumenikus
lelkészi kör emberileg és lelkileg
is közelebb hozott más felekezetű lelkészekhez és hívekhez,
valamint a politikai és társadalmi vezetőkhöz is. Köszönöm
Istennek azokat az ajándékokat
és kihívásokat, amelyekkel ott
találkoztam. Közben megszülettek gyermekeink, két fiú és
egy kislány.
Miskolc-Belvárosi közösség
következett. Visszajöttünk
szűkebb pátriánkba, ahol már
nem kell külön magyaráznunk,
hogy kik is vagyunk mi görög
katolikusok. A Gondviselő Isten
itt is 13 évi szolgálatot engedélyezett nekünk. Feleségem
kántorként és hitoktatóként is
segített a lelkipásztori
munkában. Csendben és olykor
látványosan is dolgoztunk az
egyházközség híveiért és az
önálló miskolci püspökségért.
Amikor ez is megvalósult, akkor
kaptam a küldetést az Alsó- és
Felsőzsolcán lakó emberekhez.

Először kispapként szolgáltam a
felsőzsolcai templomban.
Hosszú idő telt el, amikor
fölszentelt papként 2011.
augusztus 1-től megbízatást és
küldetést kaptam, az itt élő görög
katolikusokhoz és minden
emberhez, akivel a Gondviselő
Isten összehoz.
Imádkozni és dolgozni szeretnénk a ránk bízottakért - és ha a
Mindenható megengedi - még
egy kicsit sportolni is. A pappá
szentelésemre készített emlékképre ezt az evangéliumi
idézetet írattam: "Nagy örömet
hirdetek nektek…" valamint egy
személyes köszönetet: "Áldd
meg Uram mindazokat, akik
oltárodhoz segítettek". Azóta
sem kopott meg bennem
ezeknek a szavaknak az ereje és
mondanivalója. Boldog vagyok,
mint ember, keresztény, görög
katolikus és pap.
Boldog örömmel tölt el, hogy az
Isten meghívott az
emberek szolgálatára és
hogy jó és szerető társat
adott mellém, és gyermekeink is megértették, hogy kinek
köteleztük el magunkat.
A jóra, szépre és az
igazra, azaz az evangéliumi útra hívom meg a
kedves olvasót, aki
soraimat olvassa. Saját
közösségében keresse
és ápolja az Istennel
való kapcsolatát. A
tudásához kérjen hitet,
hitéhez ragasszon
tudást is. Ismerje meg
hitünk ajándékait,
amint Péter apostol kéri
tőlünk: legyetek készen
mindig arra, hogy
megfeleljetek, ha

reményetekről kérdőre vonnak
titeket.
Várjuk Alsózsolcán a görög
katolikusokat és az érdeklődőket
a római katolikus templomba a
hónap 2. vasárnapján 11:30-kor
kezdődő Szent Liturgiára.
Felsőzsolcán minden vasárnap 8
és 10 órakor végezzük a Szent
Liturgiát, ahol szintén bekapcsolódhatnak azok, akik
szertartásunk szerint akarják
megszentelni a vasárnapot.
Gulybán Tibor
esperes-parókus
Címünk és elérhetőségünk:
Görög Katolikus
Egyházközség
3561 Felsőzsolca,
Szent István u. 41.
Tel.: 46/ 383 729.
Mobil: 30/ 3962-703
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A Közösségi Ház képekben
Könyvtári hét

Kiss Adrienn
/Salome Cardonelle/ könyvbemutatója

Könyvtárhasználati vetélkedő

Mese-akadályverseny

Mese délelőtt

Közösségi ház és könyvtár
Megnevezés:
Cím:
Tel./fax:
E-mail:
Web:

ADATOK
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
3571 Alsózsolca, Görgey út 1.
46/ 406 - 432
kozossegihaz@alsozsolca.hu
www.alsozsolcakozhaz.hu

VEZETŐ
Szaláncziné Somos Zsuzsanna
ALKALMAZOTTAK
Huszár Anita - könyvtárvezető
Szabó Andrásné - technikai alkalmazott

NYITVA TARTÁS
Közösségi ház
Munkanapokon 7.30 - 18.00
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Könyvtár
13.00 - 19.00
12.00 - 18.00
09.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
12.00 - 19.00
09.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
páratlan héten 09.00 - 12.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Számítógép terem
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
páratlan héten 09.00 - 12.00
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özv. Szilágyi Dezsőné és Sebe István,
a könyvtár legidősebb olvasói

Idősek napja

Hírek

Petrik Panna és Vértes Csanád,
a könyvtár legfiatalabb olvasói

Előadó az idősek napi rendezvényen

A könyvtár újdonságaiból

Catherine Ryan Hyde
A jövő kezdete
Catherine Ryan Hyde Számíthatsz rám! című regénye
hazánkban is nagy feltűnést
keltett, most pedig a szerző egy
újabb – eredetiben még 1999-ben
született – műve olvasható
magyarul. A történet szerint
Cincinattiből a kaliforniai
Atascaderóba költözik egy fekete

bőrű középiskolai tanár, Reuben
St. Clair. Kinézete szinte
mindenkit megijeszt elsőre, egyik
szeme ugyanis hiányzik vietnami
sérülése miatt, s a fél oldala is
lebénult. A társadalomtudomány
órán aztán nem mindennapi
feladatot ad az osztálynak:
próbálják a világot jobbá tenni
vagy legalábbis csináljanak
valamit, amivel az jobbá válhatna.
A gyerekek többsége csak nevet a
dolgon, ám a meglehetősen nehéz
családi hátterű kisfiú, Trevor
McKinney nagyon komolyan
veszi a feladatot, és kitalál egy
módszert, egy fordított piramisjátékot. E szerint három embernek
nyújt komoly segítséget, és
megígérteti velük, hogy ők is
hasonlóképpen járjanak el
másokkal. Ha pedig mindenki

segít valakinek, akkor az "Add
tovább..." elv lassan megváltoztatja a világot. Elsőként például
befogad a házukba egy hajléktalant, mely természetesen
anyjának, Arlene-nek nem tetszik,
de nem adja fel, melynek eredményeképpen lassan változtat
mások életén, miközben saját
zaklatott családi élete is jobbra
fordul... A regény hatására
született meg a Pay it Forward,
magyarul Add tovább... mozgalom, mely azóta világszerte
elterjedt. A regényből 2000-ben
filmfeldolgozás is készült A jövő
kezdete címmel, Kevin Spacey,
Helen Hunt és Haley Joel Osment
főszereplésével.
Huszár Anita
könyvtáros
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Mazsaroff Miklós emlékkiállítás
Munkácsy-díjas festőművész
kiállítása volt látható októberben,
a Közösségi Házban. A megnyitót
Emléktábla avatás előzte meg,
melyet a művész szülőházának
helyén álló épületre, Kossuth u.
178.sz. – ma Rendőrőrs –
helyeztek el. A kiállítás létrejöttében dr. Mazsaroff Mária, a
művész özvegye, Miskolc

Megyei Jogú Város Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzata,
valamint Alsózsolca Város
Önkormányzata segített. A
rendezvényen intézményeink
tanulói és dolgozói adtak színes
műsort.

Mazsaroff Miklós
festőművész
(Alsózsolca, 1929.
december 24.
– Miskolc, 1997.
szeptember 6.)
Bolgár származású
édesapja gyermekként került Magyarországra. Alsózsolcán feleségével a
Vay bárók kertészeként dolgozott. Mazsaroff Miklós a családi
hagyományt folytatva a polgári iskola
elvégzése után kertésztanuló lett. A második
világháború alatt az elszegényedő család a jobb
megélhetés reményében a Dunántúlra, Zircre
majd Bakonynánára költözött. Édesapjával
együtt szénbányászként helyezkedett el, majd
Döbröczöni Kálmán miskolci festő tanácsára a
Batsányi János, később a Nagy Balogh János
(később Derkovits) népi kollégiumba ment. A
festészettel Pap Gyula keze alatt került
még szorosabb kapcsolatba, majd felvételt nyert
a Képzőművészeti Főiskolára. Mesterei Berény
Róbert, Pór Bertalan és Domanovszky Endre
voltak. Főiskolás évei alatt megnősült, fia

REJTVÉNY

szerkesztő

született, de a házasság hamar felbomlott.
Bolgár művészek meghívására 1956-ban
Bulgáriába ment, s rövid megszakításokkal itt
élt 1958-ig. Itt ismerkedett meg második
felségével, akivel házasságkötésük után
Magyarországon, Miskolcon telepedtek le.
Házasságukból egy fiú és egy leánygyermek
született.
Bolgár gyökereit soha nem feledve talált rá saját
kifejezésmódjára és vált országosan ismert és
elismert festővé. Alkotásait többször díjazták
Magyarországon és Bulgáriában egyaránt. A
Miskolci Téli Tárlatokon számtalanszor
tüntették ki, 1981-ben Munkácsy-díjat, 1985ben Izsó Miklós-díjat kapott. Számos hazai
országos kiállításon és sok külföldi csoportos
kiállításon vett részt. Nyolc évig vezette a nagy
multú Vasutas Képzőművészeti Kört.

Új feladványunk:
Ki hozta létre a Kriptát a ravatalozó oldalában?
Előző megfejtésünk:
Nyeremény:
Az első óvoda 1952-ben alakult meg Alsózsolcán.
A helyes megfejtő Józsi bácsi
A helyes megfejtő:
fagyizójának ajándékát /Dózs Gy. u. 19.sz./ kapja.
Vernyikné Urbán Edina.
A megfejtéseket interneten /beres.klara@citromail.hu/
Nyeremény:
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.
A Goods Market ajándékcsomagja.
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Hat nap a barátság jegyében

Kedves vendégek látogattak az
elmúlt héten Alsózsolcára. A
kisváros erdélyi testvértelepüléséről, a BesztreceNaszód megyei Szentmátéról
érkező gyermekcsoport és
felnőtt kísérőik hat felejthetetlen napot töltöttek
Magyarországon.
A két település vezetői januárban Szentmátén írták alá a
testvértelepülési megállapodást, s akkor elhatározták,
hogy a nagy távolság ellenére
élő kapcsolatot alakítanak ki és
tartanak fenn. Ennek eredményeképpen jött létre az első
találkozás Alsózsolcán, ahová
augusztus 19-én érkeztek a 1015 éves fiatalok. Éppen a
városnapi rendezvény kellős
közepébe csöppentek, így már
az első nap vidáman, változatos
programokkal telt, s a hosszú út
ellenére csak késő este, a retró
diszkó végén tértek nyugovóra
a helyi Sportcsarnokban
kialakított szállásukon. Az
augusztus 20-i megemlékezésen fellépőként léptek
színpadra a vendégek, s népdalokkal, néptánccal járultak
hozzá a nemzeti ünnep
emelkedett hangulatához.
A vendéglátók arra törekedtek,
hogy az itt töltött napokon
minél több helyi fiatallal
ismerkedhessenek meg a
szentmátéiak, minél több

személyes kapcsolat,
barátság alakuljon ki a
két település fiataljai
között. Ezért a 20-i
délutánt ismerkedéssel, közös
játékokkal, szalonnasütéssel töltötték a
zsolcai és az erdélyi gyerekek,
a következő napok-ban pedig
közösen vettek részt valamennyi programban. Együtt
másztak fel az avasi kilátóhoz,
fényképezkedtek a Miskolci
lányokkal és Mancssal,
fürödtek a barlangfürdőben,
kukkantottak be az éppen
évadnyitó társulati ülést tartó
színházba, néztek filmet a
Művészetek Házában, utaztak
kisvonattal Lillafüredre, tettek
gyalogtúrát az ómassai őskohóhoz, vettek részt táncházon és
tábortűzön, gokartoztak és
kézműveskedtek. Röviden:
remekül szórakoztak, s
egyetlen percig sem unatkoztak
a 24-i, pénteki hazaindulásig.
A vendégek programjaihoz,
ellátásához nagyon sok
segít-séget kaptak a tábor
szervezői, lebonyolítói mind
a helyi lakosság és vállalkozók, mind a különböző
cégek, vállalatok részéről. A
zöldségféléktől a lekvárig, a
házi süteményektől a péksüteményekig, a különböző
szórakozási lehetőségek
megteremtésétől a búcsúzáskor átadott apró ajándékokig számtalan felajánlás
tette lehetővé, hogy valóban
felejthetetlen élményben
legyen része a szentmátéi
vendégeknek és az alsózsolcai gyerekeknek.

A világháló nyújtotta lehetőségeket kihasználva az elmúlt
napokban üzenetek, képek
jöttek-mentek a két település
között, a gyerekek és felnőttek
egyaránt folytatják az Alsózsolcán elkezdett „beszélgetéseket”. Bízunk benne,
hogy a kialakult barátságok
nem szakadnak meg, s a
következő, szentmátéi találkozáson minden személyes
kapcsolat úgy folytatódik,
ahogyan a hat együtt töltött,
élményekkel teli nap során
kialakult.
Szaláncziné Somos
Zsuzsanna
Közösségi Ház vezetője
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Kekszes krémes
Hozzávalók:
1 cs. kocka alakú
háztartási keksz
1,5 cs. vaniliás pudingpor
2 db tojás
7 evőkanál cukor
1 evőkanál liszt
12.5 dkg margarin
7,5 dl tej
fél csomag zselatin
Tepsi alját (30x22cm) kirakjuk a
keksszel és a következő krémet
tesszük rá:

Sütés nélküli almatorta
Hozzávalók:
1 kg alma
babapiskóták
2 csomag vanilia pudingpor
4,5dl víz
cukor, fahéj, citromlé
Egy kapcsos tortaformát kirakunk jó szorosan babapiskótával.
A lereszelt almát puhára pároljuk
2 dl vízben. A pudingporokat
elkeverjük 2,5dl vízben és az
almára öntjük. Sűrűsödésig
főzzük. Megédesítjük ízlés
szerinti cukorral, fahéjjal és egy
kevés citromlevet adunk hozzá.
Jól elkeverjük és melegen a
piskótára öntjük a felét. Újabb
babapiskóta-sor következik (picit
bele is nyomkodhatjuk az
almába), majd az alma másik fele.

Elsimítjuk és betesszük a hűtőbe
megszilárdulni.
Mikor kihült felverünk kb 1,5-2dl
HULALA tejszínt és vastagon az
almára simítjuk. A tejszín tetejére
csokit reszelünk vagy csoki
tortadarát szórunk.
Pár órát pihentetjük, miután
kivettük a tortaformából szépen
lehet szeletelni. Nagyon egyszerű
elkészíteni, mutatós és nagyon
finom süti!

Krém: A pudingport, a zselatint, a
tojások sárgáját, a cukrot, a lisztet
egy kevés tejjel csomómentesre
kikeverjük. Beleöntjük a tejbe és
sűrűre főzzük. Amíg forr,
belekeverjük a tojások felvert
habját és beledaraboljuk a
margarint.
Óvatosan a kekszre merjük (nem
öntjük!) és kirakjuk a tetejét is
keksszel. Másnapra megpuhul és
gyönyörűen lehet szeletelni.
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