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Kezdeményezés
Augusztus 5-én polgármesteri
fogadóórát tartottam, melyen közel
80 fő alsózsolcai lakos vett részt. A
rendezvény fő témája településünk
közbiztonsági helyzete volt.
Az elmúlt időszak sajnálatos
eseményei, az egyik idős lakótársunkat ért személyes bántalmazás, a
sorozatos mezőgazdasági terménylopások, a mindennapi ügyintézésünk
során elszenvedett atrocitások nagyon
aggasztó képet tárnak elénk. A
lakosság tűrőképességének a határán
van. Mindenkiben megfogalmazódik
a kérdés, hogy meddig vagyunk
kötelesek eltűrni ezt?! Nekünk is
jogunk van ahhoz, hogy nyugalomban
éljünk, értékeinket biztonságban
tudjuk és ne kelljen attól rettegni,
hogy ez a helyzet még elviselhetetlenebbé válik, ha nem emeljük
fel szavunkat ellene.
A fórumon elhangzott hozzászólások után közösen megállapodtunk abban, hogy nyílt levéllel
fordulunk a országgyűlési képviselő-

inkhez, mert a problémák gyökerét a
jogszabályok hiányosságaiban, a
nem megfelelő szabályozásban
látjuk.
A fórumon elfogadott – és sokak
által ott a helyszínen aláírásukkal
támogatott – beadványt továbbítottam
döntéshozóink felé, elküldtem a
Belügyminiszter Úrnak, a Rendőrség
országos és helyi vezetőinek. Emellett
Alsózsolca lakói aláírásgyűjtésükkel
folyamatosan csatlakoznak ehhez a
kezdeményezéshez. A kezdeményezést elküldtem a megye polgármestereinek, akiktől már eddig is sok
támogató visszajelzést kaptam.
A beadványunk három fő pontban
megfogalmazott lakossági igényt
tartalmaz, melyet az alábbiakban
fogalmaztunk meg:
1. Megtapasztaltuk a rendőrség
folyamatos jelenlétének jótékony
hatását amikor Alsózsolcán létrejött a
KMB iroda. Kérjük ennek a
visszaállítását, vagy önálló Rendőrőrs
létrehozását!

2. Újabb munkahelyek kellenek. Ne
csak az önkormányzat által biztosított
munkahely jelentse az egyetlen
munkából adódó jövedelemforrást az
érintett rétegnek!
3. Kérjük a szociális ellátási rendszer
gyökeres átalakítását oly módon,
hogy az ne ösztönözzön senkit a
felelőtlen gyermekvállalásra. A gyermekek nevelésére szánt támogatásokat az oktatási, nevelési intézmények kapják, ahol azt felelősen,
gondosan valóban a gyermekek
nevelésére lehet fordítani!
Várjuk a döntéshozóink visszajelzéseit és hatékony intézkedésüket,
mert a jelenlegi hatályos jogszabályok adta lehetőségeinkkel élve mi
nem tudunk jelentős változást elérni
a helyi közrend és közbiztonság
javítása terén.
(A fenti kezdeményezésünk teljes
szövege a www.alsozsolca.hu honlapunkon megtalálható)
Zsiros Sándorné
polgármester

A legújabb fejlemények az Alsózsolcai kezdeményezésről
A közbiztonság javításával kapcsolatos kezdeményezésem nyomán az
elmúlt hetekben megkerestek az
Országos Rendőr Főkapitányság
munkatársai, akikkel egyeztetést
folytattam a kialakult helyzetről. Az
ORFK munkatársai a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és a
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületünk vezetőjével is beszélgetést
folytattak. Rajtuk kívül még néhány

alsózsolcai lakost is megszólítottak,
akik hitelesen elmondták az alsózsolcaiak gondjait, problémáit. A
Rendőrség helyi vezetőitől már ekkor
tájékoztatást kaptam, hogy az évekkel
ezelőtt létrehozott KMB Iroda működését fejleszteni fogják és így az
Alsózsolcán szolgálatot teljesítő
rendőrök gyakrabban tudnak majd itt
tartózkodni.
Bízunk abban, hogy a felsőzsolcai

Rendőrőrs alsózsolcai Körzeti
Megbízotti Irodája a továbbiakban
valóban újra megtelik élettel és az ide
szolgálatra beosztott rendőröket
ritkábban vezénylik majd el más
területre az alsózsolcai lakosság
megelégedésére.
Zsiros Sándorné
polgármester

Paragrafus
Tisztelt Olvasó,
Kedves Alsózsolcaiak!
Felkérésre az Alsózsolcai Hírek
újság hasábjain ezennel újraindul a
„Paragrafus” címet viselő, jogi
kérdésekkel foglalkozó cikk, melyet
korábban, 2010. februárja után
megjelent lapszámokban már
olvashatott a jogkereső közönség, de
később a cikk szerkesztőjének, dr.
Szegedi László ügyvéd kollégámnak
2012. szeptemberében bekövetkezett
sajnálatos halála miatt megszűnt
ezen témájú írás a lapban.

Az újságban megjelent cikkek
olyan jogi kérdésekkel foglalkoztak,
mint pl. a munkajog, öröklés, közös
tulajdon megszüntetése vagy az
elővásárlási jog.
A rovat újraindításakor sokat
gondolkodtam, hogy az eddig
felmerült témákon kívül melyik az a
jogterület, ami a polgárok széles körét
érinti, érintheti, egyáltalán érdekelheti,
és talán hasznos ismeretanyagot is
jelent bárki számára.
Így esett a választásom a büntetőjog - szabálysértési jog területére
figyelemmel arra, hogy egyrészt erről

még nem volt szó a rovat keretei
között, másrészt minden nap hallani
arról akár az újságokban, akár a
televízióban, hogy ilyen-olyan
bűncselekményt követtek el, de
sajnos egyre gyakrabban saját
bőrünkön érezzük azt, hogy milyen
egy bűncselekmény sértettjének lenni,
mert régiónkban a vagyon elleni és
személy elleni cselekmények egyre
frekventáltabban fordulnak elő.
Mivel is foglalkozik a büntetőjog, és
mivel a szabálysértési jog, milyen
jogszabályok alapján végzik a
munkájukat a büntetőhatóságok,
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egyáltalán mi az, hogy büntető
hatóság, szabálysértési hatóság?
Ezekre és hasonló kérdésekre
keressük a választ az újrainduló cikk
sorai között.
Első ízben a büntetőjog és a büntetőeljárás szabályaival ismerkedünk.
Az talán mindenki számára
nyilvánvaló, hogy teljes részletességgel nem lehet egy pár oldalas
újságcikksorozat keretein belül
minden büntetőjogi kérdést érinteni,
azonban egy pár alapvető szabály
ismerete mindenki számára érthetőbbé
teszi a büntetőeljárás folyamatát.
A büntetőjog, mint jogág is –
hasonlóan más jogágakhoz – anyagi
és eljárási szabályokat tartalmaz. A
büntetőjog esetében az anyagi
szabályokat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(röviden: Btk.) tartalmazza, ez a
törvény mondja meg azt, hogy milyen
bűncselekmények vannak, milyen
büntetéseket lehet alkalmazni, mikor
évül el egy bűncselekmény, mik a
büntethetőséget kizáró okok, mi az,
hogy szándékos - gondatlan
bűnelkövetés, kik az elkövetők, kik a
részesek stb. Az anyagi szabályok,
mint a tartalom alkalmazhatóságának
kereteit, az eljárási szabályokat a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény (röviden: Be.) adja
meg. Az eljárási törvény mondja meg
azt, hogy kik járnak el egy bűncselekmény elkövetésekor, hogyan
kell lefolytatni egy nyomozást, mi a
menete egy bírósági tárgyalásnak,
milyen bizonyítási eszközök vannak,
egy kényszerintézkedést milyen
esetben lehet alkalmazni az
elkövetővel szemben. Ezek a büntetőjog alapjogszabályai, nem kis
jogszabályanyagról van szó, ezek a
törvények egyenként kb. 100
oldalasak, ezért írtam azt, hogy
minden szabályt lehetetlen a rovat
terjedelmi korlátai miatt ismertetni.
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Először az anyagi szabályokról
ejtsünk szót.
2013. július hó 01. napján lépett
hatályba az új Btk, a már említett
2012. évi C. törvény, amely a régi
Btk.-t, az 1978. évi IV. törvényt
váltotta fel. Felváltotta és mégsem,
hiszen a büntető anyagi szabályok ún.
időbeli hatálya miatt azt a törvényt
kell alkalmazni, ami a bűncselekmény elkövetésekor hatályos. Tehát
ha mondjuk a lopást 2013. júniusában
követte el valaki bizonyíthatóan,
akkor a cselekményre még a régi
Btk.-t kell alkalmazni. Az időbeli
hatály előbb említett szabálya alól
azonban van kivétel, nevezetesen az,
ha az új törvény az adott cselekményre enyhébb büntetést tartalmaz,
vagy a törvény már egyáltalán nem
bünteti az adott cselekményt, akkor az
újabb szabályt kell alkalmazni.
Az új Btk. azonban igen ritka
esetben tartalmaz enyhébb szankciót,
mint a régi, ezért a 2013. július hó 01.
napja előtt elkövetett cselekmények
esetében általában még a régi Btk.-t
alkalmazzák a bíróságok és az
ügyészségek.
A jelen cikkben már az új Btk.
rendelkezéseit ismertetem, de utalok
rá, ha a régi Btk. merőben más szabályt
tartalmazott.
Mi az, hogy bűncselekmény? A
törvény szerint a bűncselekmény
olyan társadalomra veszélyes cselekmény, amelyet a törvény Különös
Részében fellehető tényállások között
megtalálunk, tehát amit a törvény
büntetni rendel. A cselekményt lehet
szándékosan és gondatlanul is
elkövetni, a gondatlan elkövetést
azonban nem mindig bünteti a
jogalkotó.
A bűncselekményeknek vannak
ún. stádiumai, amelyek sorrendben:
az előkészület, a kísérlet és a befejezett bűncselekmény. Az előkészület, ahogy a nevében is benne van
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azt jelenti, hogy valaki előkészíti a
bűncselekményt, megteremti az elkövetés feltételeit, felhív az elkövetésre
stb. A kísérletről akkor beszélhetünk,
ha valaki az elkövetést megkezdi, de
nem fejezi be. Befejezett a bűncselekmény akkor, ha az elkövető a
bűncselekmény összes törvényi
tényállási elemét megvalósította.
A törvény felsorolja azt, hogy,
melyek azok az okok, amelyek
kizárják vagy korlátozzák az elkövető
büntethetőségét. Ezek a gyermekkor,
kóros elmeállapot, kényszer vagy
fenyegetés, tévedés, jogos védelem,
végszükség, jogszabály engedélye,
egyéb törvényben meghatározott ok.
Gyermekkorúnak az a személy
minősül, aki a 14. életévét nem töltötte
be. Ők nem büntethetőek alapesetben,
azonban az új Btk. az emberölés, az
életveszélyt vagy halált okozó testi
sértés, a rablás, és a kifosztás
minősített változatai esetén már a 12.
életévét betöltött személyeket is
büntetni rendeli. Erre a szigorításra
nyilvánvalóan azért volt szükség, mert
hazánkban sajnos elszaporodtak a 12.
évét betöltött, de 14. életévét be nem
töltött gyerekek által elkövetett
erőszakos bűncselekmények száma,
továbbá az is jellemző országunkban,
hogy az elkövetések brutalitásának
foka megnőtt, a bűncselekmény
elkövetéséhez egyre inkább indokolatlanul erőszakos magatartás párosult. Gyakori példa a táskalopások
esete, amikor suhancok idős néniket
támadnak meg buszmegállókban és
olyan módon bántalmazzák, hogy a
sértett életveszélyes állapotba kerül.
A következő cikkben a üntethetőséget
kizáró okokat tovább elemezve a jogos
védelem szabályaival foglalkozunk,
ami jelentősen változott az új Btk.-ban.
Dr. Mádai Ákos
ügyvéd

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a
2013. szeptember 6-án megtartott testületi ülésén megalkotta a
- 10/2013. (IX.06.) önkormányzati rendeletét, mely a
temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 27/2005.
(XII. 22.) sz. KT rendelete
módosításáról szól,

- 11/2013. (IX.6) önkormányzati rendeletét, mely az
önkormányzat tulajdonában
álló közterületek filmforgatási
célú használatáról szól,

- 12/2013. (IX.06.) önkormányzati rendeletét, mely az
Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2013.
(II.08.) rendelet módosításáról
szól.
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Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog,
• családi jog, pénzügyi és adójog.
JOGPONT+ mini szolgáltatás Emődön, Alsó- és Felsőzsolcán, Szikszón,
Nyékládházán és Mályiban is.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

Aki a virágot szereti...

Létezik egy mondás, amely
szerint ajándékozott növényt nem
szabad megköszönni, mert akkor
nem fogan meg. Ezúton tudatom a
kedves ajándékozókkal, hogy

kivétel nélkül, mindegyik növény
él és virul, így városunk lakóinak
nevében nagyon szépen köszönöm a felajánlott növényeket, az
alábbi, önzetlen, szépet szerető
lakosoknak:
Balajti Istvánné
Bán Józsefné
Bánrévi Lászlóné
Bodnár József
Gál Sándorné
Herczl Györgyné
Lerch Ferencné
Matusz István

Molitorisz Jánosné
Orbán Istvánné
Puhl Mátyásné
Solymosi Györgyné
Tudatom továbbá, hogy városunk
részére továbbra is szívesen
fogadunk bármilyen növény és
virág felajánlásokat.
Köszönettel:
Szilágyi Tamás
kertész
Városüzemeltetés
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Változások a közoktatásban
Az oktatás területén a 2013.
szeptember 1-jével kezdődő
tanévben újabb változások léptek
életbe. Ezek a következők:
• Mindennapos testnevelés órája
1-2., 5-6. évfolyamosoknak lesz.
• Kötelező az erkölcstan illetve hités erkölcstanoktatás az első és
ötödik évfolyamon, a következő
évektől felmenőrendszerben
folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése.
• A köznevelési törvény szerint
„általános iskolában a nevelésoktatást a délelőtti és délutáni
tanítási időszakban olyan módon
kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig
tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad
arra is, hogy a szülő kérelmére az
igazgató saját hatásköre alapján
ez alól felmentést adhasson. Ez
a szabályozás szeptembertől

minden általános iskola minden
évfolyamára vonatkozik.
• A hatályos törvényi rendelkezések szerint a 16 óráig tartó
foglalkozásokon túl délután 17
óráig, illetve addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az
intézményben, gondoskodni kell
a felügyeletükről.
• Az iskolai tanulmányokat
folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A gyámhatóság az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három
tanítási hónapot magában foglaló
időszakonként, és a tanítási
évlezárását követő 15 napon
belül vizsgálja felül és indokolt
esetben dönt a felfüggesztés
megszüntetéséről.
• Az első évfolyamosoknak nem
kell fizetniük a tankönyvekért. Az
első évfolyamos tanulók kivé-

telével, folyamatosan kifutó
rendszerben továbbra is rászorultsági alapon biztosítja az állam
az ingyenes tankönyvellátást.
• A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a
térítésmentességre nem jogosult
tanulók szüleinek csekket küldött
a tankönyvek árának befizetésére.
• A tankönyveket a korábban
megszokott módon az iskolában
osztottuk ki a tanulóknak, miután
a Könyvtárellátó kiszállította a
személyre szóló megrendelt
csomagokat az intézményeknek.
A nyáron és a tanév elején
érkezett új tanulóknak megrendeltük a tankönyveket, amelyek
ezután érkeznek meg.
• Megváltozott a pedagógusok
munkaidőjének szabályozása.
Életbe lépett a pedagógus életpályamodell.
Antal Lászlóné
igazgató

Táboroztak településünk gyermekei
Megkezdődött az iskola. Gyermekeink kipihenten, újult erővel
indultak az új tanévnek, elköszönve
a napsugaras nyártól.
Tartalmas vakációt tudhatnak
maguk mögött, hiszen idén több
száz alsózsolcai gyermek táborozhatott a település pedagógusai és a
Közösségi Ház vezetőjének vezetésével szerte hazánkban, Erdélyben
és itt helyben, Alsózsolcán. A
táborok sorát Erdélyben kezdtük. A
szentmátéi polgármester úr meghívására és önkormányzatunk támogatásával, 24 gyermek tölthetett el
egy emlékezetes, gyönyörű hetet
testvértelepülésünk vendégszeretetét élvezve. Közben itthon, Alsózsolcán megkezdődött a Közösségi
Ház és a Herman Alapítvány
szervezésében zajló sport-, majd a
kézműves napközis tábor, amely 50
gyermeknek biztosított érdekes,
sokszínű programot. A táborokat az

Önkormányzat által megnyert
TÁMOP-2.4.5-12/3.2012-0038-as
számú „Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca
városában” című pályázat finanszírozta. Ekkor kezdődtek el az
egész nyáron, 16 alkalommal zajló
szabadidős foglalkozások is a
faluházban, melyre 170 gyermek
járt kedden és csütörtökönként.
Augusztus elején Nyíregyházán
nyaralt az a közel 100 gyermek, aki
a Közösségi ház 3.2.3/A-11/1-20120105 Alsózsolca fiatalságának
ismeretszerzése a kreatív ipar
különböző szegmenseiben című
pályázatának résztvevőjeként egész
évben szakköri foglalkozások
keretében ismerkedett a festészet,
társastánc, néptánc, grafika, kerámia, szövés és dráma művészeti
ágakkal. Iskolánk pedagógusai
sikeresen pályáztak a zánkai
Erzsébet táborra, melynek eredményeként 60 gyermek töltött el egy

hetet a Balaton partján augusztus
közepén. Ezt követte egy egynapos
kirándulás a Hungaroringre, szintén
Erzsébet táboros pályázattal, mely
óriási élményt jelentett a résztvevő
30 gyermeknek.
A táborok többsége ingyenes volt a
gyermekeknek, melyért köszönet
illeti településünk Önkormányzatát, a Közösségi Ház vezetőjét, a
pályázókat és a táborok vezetőit,
pedagógusait egyaránt!
Bízunk benne, hogy a szülőknek is
nagy segítséget jelentettek ezek a
programok, hiszen jó kezek között,
biztonságban tudhatták csemetéiket!
Vége van a nyárnak. Kezdődik az
iskola. Találkozunk jövőre, veletek,
a nyári táborokban!
Fáklya Tiborné
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Erzsébet tábor - 60 gyerekkel a Balatonnál
Hatod magammal Zánkán táboroztunk egy hétig az alsózsolcai
Herman iskolás tanulókkal.
Bár egy párszor már megfogadtuk,
hogy túl sok gyereket egyszerre
nem viszünk, hiszen a munka, a
felelősség hatványozódik, ahogy
nő a gyereklétszám. De hát így
alakult, jelentkező akadt bőven, s
kiválasztásra érdemesek is. Lelkes
kollegákban sem volt hiány, így
hát elindultunk augusztus 12-én
vonattal. Az időjárásra nem
lehetett panaszunk, a gyerekek is
hősiesen viselték a vonatos
átszállás nehézségeit. Két órás
késéssel érkeztünk meg, de
vidáman vettük birtokunkba a
szálláshelyünket, mely a volt
úttörőtábor helyén, ma az Új
Nemzedékközpont nevet viselő
tábor részét képező Erzsébet
táborban volt. Gyönyörű szép
környezetben, hatalmas területen
helyezkedik el az üdülő, amely
tulajdonképpen egy önálló üdülőváros része. Ahol van minden:
különböző színvonalú szálláshelyek, gyermekek, családok
számára, éttermek, sportpályák,
sportcsarnok, színházterem,
boltok, orvosi rendelő, minden,
ami több ezer ember ellátását
szolgálja.
Mi a frissen felújított nyári
szálláshelyek egyikében zuhanyozós szobákban kaptunk helyet,
innen indultunk felfedezni a
vidéket, s itt pihenhettük ki
magunkat. Amire jócskán szükségünk is volt, mert gyakran
elfáradtunk a sok izgalmas
programban, vagy a gyaloglásban.
Hiszen a strand közel két km-re
volt, de az ebédlőig is gyakran
meg kellett mászni a köztünk lévő
dombot. Igaz az étel finom volthatszor kaptunk enni, még a
legfinnyásabbak sem maradtak
éhen. A fürdés pedig a homokkal

feltöltött sekély parton, feledtette
a megtett távolságokat.
A programokról, hát abban sem
volt hiány! Bár igyekeztünk
mindenen részt venni, akadt egykét esemény, amin csak két
csoportra osztódva vehettünk
részt. Volt bemutatkozó est,
discóval, táborismereti vetélkedő,
botanikus túra, kézműveskedés,
kalandpark, közlekedésbiztonsági vetélkedő, rajzversennyel,
Erzsébet vetélkedő, táborolimpia,
Ki mit tud? bátorságpróba,
kulturális műsor a határontúli
csoportoktól, zárórendezvény
értékeléssel és discóval. S persze
sok fürdés csúzdaparkkal, amit a
szobák közti tisztasági versenyen
nyújtott eredményért kaptunk. A
közlekedésbiztonsági vetélkedőn
is közel mind a hatvanan részt
vettünk, többen a fődíjat hozták
el. A Táborismertető versenyt
pedig megnyertük. Méltón képviseltük Alsózsolcát! Többször
megdicsérték gyermekeinket, mi
is őket. Rendesen, tisztelettudóan
viselkedtek. Betartották a szabályokat, amiből volt bőven. Korai
kelés, hogy a reggeli tornán és a
szoba szemlén részt vehessünk,
sorakozás stb..., bár ahol ennyien

együtt vannak, oda kellenek is a
szabályok.
Összességében nagyon jól éreztük
magunkat, – az idő is kegyes volt,
csak egy nap volt borongós-esős –
amit mi a tábori kerékpárokon
nyeregben töltöttünk, s többek
között átbrigáztunk a közeli Zánka nagy faluba.
Remélem mindannyiunk számára
felejthetetlen pozitív élmény ez az
együtt töltött hat nap, melyről
rengeteg élménnyel, fotóval,
kisebb ajándékkal, s nem utolsó
sorban épségben tértünk haza
szeretteinkhez.
Jövőre is valami hasonlót, igaz
gyerekek? :)
Vig Györgyné, Klárika néni
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In Memorian Vatamány Albert
ziumban folytatta. Teológus
diplomájának megszerzése után
1961-ben szentelték pappá, s még
ugyanebben az évben házasságot
kötött Hudáky Máriával, hat
gyermekük született, gyermekeik,
unokáik közül többen választották
a papi hivatást.
Fájó szívvel búcsúzunk Parochus
Úrtól, aki nemcsak Felsőzsolca,
hanem Alsózsolca görög katolikusainak is papja volt 30 éven át.
Újságunkban is többször írt
megindító cikket hitről, békességről, szeretetről.
1938-ban született Vajdácskán
papi családba.
Iskoláit Sárospatakon, majd Miskolcon a Földes Ferenc Gimná-

Pályája első 20 évét Hejőkeresztúrban, Tiszaeszláron, Leveleken,
Szerencsen töltötte. 1981-ben
került Felsőzsolcára, s itt töltött
több mint 30 évet. Megosztott
egyházközséget örökölt. Elsőként
megteremtette az egységet, békét
a hívek között. Majd sikeres
templom és parókia felújításba
kezdett, melynek során a templom
és környéke teljesen megújult. Ezt
a szorgos hívek odaadó munkájával tudta elérni. Mikor lehetőség

nyílt rá, létrehozta a görög óvodát
és bölcsödét.
Mindig azon munkálkodott, hogy
jobb életet élhessenek az emberek.
Dolgos hétköznapok és hittel teli
ünnepek jellemezték munkásságát.
2011-ben celebrálta aranymiséjét, s
ekkor kapta meg Felsőzsolca Díszpolgára címet is.
Nyugdíjba vonulása után a pihenés
éveit nem sokáig élvezte, 2013.
július 7-én elhunyt. Paptársai,
családja, barátai, tisztelői, az
egyházközség körében helyezték
örök nyugalomra Felsőzsolcán.
Nyugodjon békében!
Vig Györgyné
szerkesztő

Egy hét Isten szeretetében
Hagyományteremtő céllal került
megrendezésre 2013. július 1521. között az Alsózsolcai
Református Egyházközség
szervezésében az I. Alsózsolcai
Református Hét.
Napközis táborban vehetett részt
21 gyermek, akik közül páran a
felsőzsolcai református testvérgyülekezetből érkeztek hozzánk. A táborban a Titus Hitéleti
Alapítvány nyári gyermekevangélizációs anyagát felhasználva
az „Építkezz okosan!” témát
járták körül. A házhoz, valamint
annak részeihez kapcsolódtak a
feldolgozott bibliai történetek.
Ennek azért is aktualitása volt,
hiszen az idei évben gyülekezetünk több területen is építkezik.
Az év első felében a parókia
szépült meg, most pedig a
tábornak is helyt adó gyülekezeti

ház megújulása kezdődhet meg a
kormány által az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő
Egyházi és Nemzetiségi
Támogatások Igazgatóságán
keresztül nyújtott 3.000.000 Ftos támogatásból, ahol reményeink szerint jövőre gyermekeink
szebb környezetben tölthetik
majd el a hetet. Ez az összeg
egyébként még önmagában nem
fedezi a megújulás teljes
költségét, de bízunk abban, hogy
református, vagy más felekezetű, esetleg felekezethez nem
tartozó olvasók is, akik fontosnak tartják, hogy a gyülekezet
rendezvényeinek méltó és vonzó
helyszínt tudjunk kialakítani,
adományaikkal támogatják
majd e célkitűzésünk megvalósulását. Hiszen az épület nem
csak az évenkénti tábornak, a
hetenkénti gyermekistentisz-

teletnek, konfirmációs óráknak,
presbiteri gyűléseknek, hanem
az ősszel induló nőszövetségnek, és a református énekkarnak
is otthona lesz, s kialakításra
kerül benne a zsolcai reformátusság múltját bemutató állandó
kiállítás is. E kiállításhoz kérjük
és várjuk, akár a tulajdonjog
fenntartásával is a tárgyi
emlékeket az olvasóktól. (régi
Bibliák, énekeskönyvek, konfirmációi emléklapok, református
iskolai bizonyítványok, fényképek régi lelkipásztorokról,
kántorokról, tanítókról, gyülekezeti alkalmakról stb.)
A tábor napjait a templom
hűvösében gitárszóval énekelt
gyermek- és ifjúsági énekek
tanulásával kezdtük. A reggeli
áhítatok során József és testvéreinek történetére figyeltünk,
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majd a házhoz kapcsolódó
bibliai történetek megismerése,
feldolgozása kezdődött meg,
mely a játékra és tízóraira szánt
szünetekkel ebédig ki is töltötte
időnket. A polgármester asszony
által kedvezményesen nyújtott
ebédet követően kézműves
foglalkozásokra került sor.
Készült egyenpóló, fényképkeret, melybe kép is került,
hűtőmágnes, pompom állatka,
de szépen festett, a Sajó partján
gyűjtött kavicsokból sem volt
hiány. A szerdai nap délutánján
Rajkovics János gyógypedagógus érkezett hozzánk, aki a
fazekaskodás rejtelmeit ismertette meg a táborozó gyermekekkel. Pénteken Farkas Ferenc
testvérünk ismertette meg a
gyermekeket Alsózsolca múltjával a helytörténeti kiállítás
megtekintése során. Önkéntesek
sora volt segítségünkre a hét
lebonyolításában. Tőkés Emesének, Molnárné Andreának,
Vajasné Mónikának, Csendesné
Orsolyának, Urbán Zsókának és
a felsőzsolcai gyülekezetből
Dobronoki Fanninak köszönjük,
hogy segítettek a gyermekek
foglalkoztatásában. Többen
természetbeni adományaikkal
igyekeztek arra, hogy a gyerme-
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kek minél jobban érezzék
köztünk magukat. Sütemény,
gyümölcs, jégkrém, palacsinta
édesítették meg a délutánokat. A
táborozók pedig felajánlást
kaptak Dovákné Kiss Kornéliától, hogy egy augusztusi
délelőttön csak az övéké lesz a
fonoda utcai Mini Manó
Játszóház.
A református hét csütörtöki
napja a táborozást megszakította. E napon a két Zsolca
reformátusai közös gyülekezeti
kiránduláson vehettek részt. 56
fővel indultunk útnak a Bükk
rejteke felé, hogy előbb a Bél-
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apátfalvi Apátság árnyékában
egy közös áhítatot követően
megcsodáljuk az árpád kori
román építészetünk e remekét,
majd a szilvásváradi étteremben
elfogyasztott ebédet követően
kisvasúton a Szalajkavölgybe
induljunk túrázni. Itt a bátrabbak
nekivágtak az ősember barlangját rejtő meredek hegyoldalnak,
míg a többiek a patakpart
közelében az üde zöld tisztáson
hűsöltek, beszélgettek. Isten
szeretetét nem csak a jó időben,
az általa alkotott szép tájakban, a
kezében lévő történelem
emlékeiben tapasztalhattuk,
hanem az egymás felé forduló,
testvéri kapcsolatokat építő
szeretetben is.
A hét lezárása a vasárnapi templomi istentiszteleten történt, ahol
a gyermekek beszámoltak a hét
során tanult hitismereteikről, s
boldog, csillogó szemmel
énekelték a tanult énekeket. De
nem csak az ő szemük ragyogott,
hanem a szülőké és gyülekezeti
tagoké is, mert egy hetet Isten
szeretetében tölthettünk el.
Alexa Gábor
lelkipásztor
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Emlékezés II. báró Vay Miklósra

Istentisztelettel egybekötött ünnepi
megemlékezésen idézték fel II.
báró Vay Miklós emlékét az
alsózsolcai református templom-

ban szeptember 8-án, vasárnap
délután.

megtett egyháza és a református
iskolák felvirágoztatására.

A helyi születésű államférfi
hosszú élete alatt /1802-1894/
számos közéleti és egyházi
funkciót töltött be. Főispánként,
főrendiházi elnökként, koronaőrként, országgyűlési képviselőként, az MTA igazgatósági
tagjaként szolgálta szűkebb
pátriáját és Magyarországot. Mint
református főgondnok mindent

A megemlékezésen Farkas Ferenc
helytörténet-kutató, nyugalmazott iskolaigazgató idézte fel
Vay Miklós emlékét, mutatta be a
rendkívül művelt, több nyelven
beszélő nemes úr életútját.
Zsiros Sándorné
polgármester

HÍRES EMBEREK Alsózsolcán 1.
Váradi Szabó János
Az utóbbi években a helybeli
kutatóknak a keresése nyomán
több olyan írás is megjelent, amikből az arra fogékonyak hosszabbrövidebb cikkeket olvashattak
nevesebb emberekről, akik e tájon,
vagy éppen itt születtek, éltek, az
életük egy részében itt időztek,
vagy lakóhelyünkön megfordultak.
Közülük való volt mostani írásom
alanya, a 19. század országos hírű
pedagógusa, Váradi Szabó János
is. Amikor báró I. Vay Miklósnak, a
generálisnak, a vállalkozó főúrnak
a két fiacskája iskolás korba ért, a
családi szokás szerint házitanítóra
volt szükség. Az apa tudta, hol
érdemes erre való embert keresni, –
csak kevés esélyt adva a véletlennek – Sárospatakon, a kollégiumban kiszemelt egy okos,
szorgalmas, jó képességű öregdiákot, hogy majd ő legyen a
nevelő.
A kiválasztottat előtte azonban
még elküldte a heidelbergi egyetemre, hogy tudását koronázza. E
tanulmányok után az európai

hírűvé vált svájci pedagógus,
Johann Heinrich Pestalozzi
yverdoni intézetébe, ahol a
konzervatív, az általános európai
gyakorlattól merőben eltérően, új
módon, korszerű elmélet és
gyakorlat szerint folyt a gyerekek
nevelése. Váradi Szabó János ezt
tanulmányozta tíz hónapon át a
főúr ösztöndíján. A svájci mester
és segítői a leendő zsolcai
házitanítóval olyannyira egymásra
találtak, hogy abból messzire
nyúló, évtizedekig tartó szakmai
kapcsolat, már-már barátság lett.
1811-ben Alsózsolcán a 9 éves II.
Miklóssal és a 8 esztendős
Lajossal meg is kezdődött a
munka, mindenben követve a
svájci mintaiskola elméletét és
gyakorlatát.
Egy évig az ifjú házitanító egyedül
csinált mindent, de nem győzte.
Ezért a család nem sajnálta a pénzt
még egy svájci segédtanítóra. Így
került Alsózsolcára 1812-ben
Egger Vilmos, aki Váradi Szabó
János segítője lett. Úgy osztották
meg a munkát, ahogy azt a
nagyhírű intézetben látták. Egger
tanította az írást, rajzolást,

éneklést, a zeneelmélet alapjait és
a testgyakorlást. Váradi Szabó
János az olvasást, a számolást, és a
hazai történelmet. A tanítványok
édesanyjuktól, Adelsheim Johannától tanulva a németet, nem
idegennyelvként, hanem anyanyelvi szinten beszélték azt. A két
házitanítónak a helyi református
népiskolára is volt rálátása.
Ismerték az oscolarectort, Lipcsei
Pált és Horváth Gábor prédicatort,
aki az iskolai munka felett, mint a
presbitérium egyházi elnöke
felügyeletet gyakorolt.
Személyesen megtapasztalták az
oscola állapotát, felszerelését, a
tanulók tudásának, neveltségének
szintjét, mibenlétét. Jól érzékelték
a svájci gyakorlattól eltérő különbségeket, hiányosságokat. Ezek és a
máshonnan gyűjtött tapasztalatok
hozzájárultak ahhoz, hogy Váradi
Szabó János kialakítsa a már
említett Pestalozzi és egy korabeli
kiváló magyar pedagógus,
Tessedik Sámuel nevelési elveinek
és gyakorlatának felhasználásával
a maga nevelési elveit.
Teóriáját meg is írta „A hazabeli
kisebb oskoláknak jobb lábra
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állításáról” c. művében, ami
Magyarországon neveléstörténeti
értékké vált. Munkájában felvázolja, hogy olyan iskolát tart
kívánatosnak, „melyben a köznép
embere formáltatván polgári élete
boldogságának keresésére is
alkalmassá tétetik.”
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Elképzeléseit 1816-ban Pesten
ismertette a ref.evangélikus
gimnázium főfelügyelőjével,
Schedius Lajossal és a gimnázium
teljes tanári karával. Ezen kívül
cikket írt Pestalozzi nevelési,
oktatási módszeréről, ami élénk
visszhangot és vitát, már-már
ellenséges hangulatot váltott ki.
Scheius Váradi Szabót védelmébe
vette. A nyomtatásban megjelent
mű hírnevet szerzett neki. A
reformkor hajnalán már több
oktatási intézményben tanítottak
pedagógiát, Sárospatakon is,
(Rácz István) Pesten is (Krobot
János). Minthogy híre szárnyra
kelt, Debrecenben a kollégium
pedagógia-tanszéke professzorának őt szerették volna megnyerni, de gyenge egészségi
állapotára hivatkozva nem élt a
kivételes ajánlattal. A katedrát
Zákány József foglalta el.

„rokoni” kapcsolata is kialalkult.
Korabeli alsózsolcai egyházi
anyakönyvi bejegyzések bizonyítják e tényt. Felesége, Szabó
Erzsébet, akivel 1826.május 26-án
kötöttek házasságot, e főúri család
rokona, neveltje. Erre mutat e
veretes szövegű házasságkötési
bejegyzés, amit a korabeli nagytiszteletű úr, Horváth Gábor tett:
„Tekintetes tudós Szabó János Úr,
Méltóságos Ifjú Vay Őnagyságok
több esztendőkig volt nevelőjök, maga eljegyeztetett mátkájával,
Nagyságos Szabó Erzsébet kisaszszonnyal, ki egynéhány esztendőtől fogva az özvegy méltóságos
báróné (*I. Vay Miklósné
Adelsheim Johanna) házánál
neveltetik, s akik összeeskettek
minden hirdetés nélkül Borsod
vármegye ispánja, tekintetes Fodor
Pál úr dispensatioja mellett.” **

fogója, báró I. Vay Miklós 1824ben meghalt, aki vállalkozó
főúrnak tekinthető, /e ténykedésére itt nem térek ki/ az általa
1799-ben Debrecenben alapított
salétromgyártó részvénytársaságnál a salétromgyártás felügyelőjévé, majd főfelügyelőjévé
nevezte ki. A megbízó szinte
biztos, hogy egykori tanítványa, II.
Vay Miklós volt, aki atyja örökébe
lépett. A salétromgyártás Debrecent 1849-ben a szabadságharc
lőszer-ellátásának egyik fontos
bázisává tette. Nem érdektelen
megjegyezni, hogy Váradi Szabó
János fia, Lajos, aki mint már
említettem, Alsózsolcán született,
hadnagyként szolgált a debreceni
28. honvédzászlóalj 4. századánál.
További érdekesség, hogy Petőfi
Sándor 1848 októberében ehhez a
zászlóaljhoz vonult be katonának.

Itt született két fia is, János 1827ben, Lajos 1829-ben. A keresztanya mindkét esetben özv. Báró
Vay Miklósné Adelsheim Johanna
volt, a keresztapák pedig a már
felnőtt hajdani házi tanítványok:
báró II. Vay Miklós és báró Vay
Lajos. A régi tanítói-tanulói
viszony tehát keresztkomasággá
nemesedett. Feleségével 1827-30
között, – de van rá példa, hogy
később is, – keresztszülőséget
vállaltak. Háromszor léptek
komaságba Horváth Gábor helyi
prédikátorral, kevesebbszer a Vay
uradalom inspektorával, Horváth
Józseffel, Tatár József és Csipkés
József helyi közemberekkel, s
egyszer a felsőzsolcai Tóth István
tiszttartóval is.

A kiváló szakembernek, Váradi
Szabó Jánosnak pedagógiaelméleti és gyakorlati munkája
1830-ban tehát véget ért. Nehéz
eldönteni, hogy Magyarországon
gyermeknevelési elképzeléseinek
közzétételével, vagy a szabads á g h a r c l ő p o r- e l l á t á s á n a k
segítésével tett-e többet a hazáért.
Mindkettő gyújtó hatású! Eddig
ezt még senki sem mérlegelte.

Erős szálakkal magához kötötte a
Vay család, amellyel már-már

Váradi Szabó János élete 1830-ban
nagy fordulatot vett. Noha párt-

Nézete szerint az iskolában a
gyermekek a tanulás mellett olyan
gyakorlati tevékenységgel is foglalkoznának, mint a selyemhernyótenyésztés vagy a gyapjú - és
kosárfonás, ami nem csak azért
lenne hasznos, mert értékesíthető
eredménye van, hanem azért, mert
a munka nevelő hatást tud kifejteni.
Elsőnek sürgette Magyarországon
a rajz és a testgyakorlás bevezetését a falusi iskolákban (Ez utóbbi
miatt hívták ide Eggert).

* betoldás F.F.-től
** Az alsózsolcai ref.egyház
házassági anyakönyve 1738-1842
Farkas Ferenc
nyugd.isk.ig.,
helytörténet-kutató
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Könyvajánló
egybekapcsolódása adja azt a
közeget, – köveken is átbukdácsoló vizet a mederben, – mint
a levegő, az ég, a föld, – mindent
Napként éltet a kikezdhetetlen
megkérdőjelezhetetlen erkölcsös
élet. Itt jelesül, a Pankában
továbbélő, szüleitől örökölt,
egyenes, rendíthetetlen tartásra
gondolok.

Amikor belemelegedve elolvastam a könyv lapjait egymásután,
nem véve észre, hogy végéhez
érkeztem, „de kár, hogy ilyen
hirtelen véget ért„- gondoltam.
Az egész fejezetsorra jellemző
egy zeneművekre írt krescsendó.
Az egészen kicsi gyermek
világlátása, a már első bálját is
megjárt serdülőig. De nem csak a
főszereplő Panka szellemibiologiai növekedése íratta le
velem a fentieket, hanem a
cselekmény épülése, lapról lapra.
Az újszülött testvérére való
féltékenység, szembesülés a
halállal, a háborúval, a vérrel, a
lopással, az embertelenséggel,
mely egy totális diktatúrában
végződik. S ez a növekedés,
szembesülhet bármivel Panka
mindig valami természetes, veleszületett emberséggel, becsületességgel él együtt, folyik tovább
élete.
Elindulunk a könyv első
lapjaitól, mint egy patak, vagy
csermely s végül beérkezünk a
nagy óceánba. Az előbb említett
természetes becsületesség,
emberség visz ezen az úton.
Ebben él, ebben mártózik meg
időnként, ebben úszkál Panka. A
generációk láncszemként való

Miért jó a regény?
Mert egy olyan családot mutat fel,
mely példaértékű, s ugyanakkor
nagyon emberi is marad.
Tehát követhető. Tehát tanítható.
Nem egy vérbő regény. De
bizonyos, hogy az új köznevelési
törvényt kiegészíti, a maga
irodalmi eszközeivel. Így éltek a
XX. század közepén az emberek.
Így is lehet élni! Sőt csak így,
ilyen partok között érdemes
leélni tovább folyó életünket.
Mert mit tudunk tenni, hol lehet

előre haladni? Anyagilag körbezárt bennünket ez a folytatott
légkörű, dolláros, svájci frankos
szmog.
Egyet tudunk tenni: hazaszerető,
Krisztust követő fiatalságot
nevelni!!! Minden alapvető szabály, parancs, sarokkő kettőezer,
– sőt több ezer éve meg van írva.
Ezekhez szükséges visszatérni.
Mit tudott mondani a II. Vatikáni
Zsinat? Azt hogy visszatérni a
forráshoz. Visszatérni a Biblia
tanításához.
Hát ez a szellemiség, ez a gondolkodásmód járja át a könyv
minden sorát. Ezért lehet kísérője
az új köznevelési törvénynek.
Forgassa csak minél több ember
e könyv lapjait, mert gyógyszer
gyanánt hat ez a sokszorosan
megsebzett mai lelkekre.
Kiss Antal István
Máriapócsi Kegyhely
nyugdíjas igazgatója

Gratuláció
Szívből gratulálunk Gál Halász
Annának, Alsózsolcán élő
írónőnek 15. könyvének meg-

jelenése alkalmából és kívánunk
nagyon sok boldogságot 75.
születésnapja alkalmából.
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A 28. Forma-1 gyorsasági világbajnokság Magyar Nagydíján jártunk

Az Erzsébet-tábor keretében
meghirdetett egynapos kirándulást
a Hungaroringre már nagyon
vártuk. A 30 fős gyerekcsapattal és
kísérőkkel július 26-án, pénteken
reggel indultunk Mogyoródra,
autóbusszal. Érkezésünk után

regisztráltattuk magunkat, majd
megkaptuk a belépőjegyeket és
elindultunk megkeresni az
Erzsébet-tribünt. Hosszú séta után
megtaláltuk a helyünket, miközben próbáltuk megszokni a
versenyautók zaját is.
Hatalmas sátorban fogyasztottuk
el a kétfogásos ebédünket és a
desszertet. 14 órakor kezdődött a
szabadedzés és fél 4-ig tartott. A
tribünön több mint 3000 gyerek és
kísérői között szurkolhattunk
szinte testközelből a világsztároknak. Hazaindulás előtt uzsonnacsomagokat is kaptunk sok-sok

finomsággal.
A kirándulásunk legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor az
Erzsébet-tribünön megjelent Bernie
Ecclestone, Fernando Alonso,
Sebastian Vettel, Lewis Hamilton
és Nico Rosberg. Micsoda örömujjongást lehetett hallani! Az
ügyesebbeknek sikerült autogramot
is kérni.
Fáradtan, de egy felejthetetlen nap
emlékével tértünk haza a versenypályáról.
Nagyné Tóth Zita

Komplex egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódprogram
Fókuszban az egészség a Sanmina Magyarország
Elektrotechnikai Részegységgyártó Kft-nél!
2012. augusztusában cégünk pályázatot nyert az
Európai Unió támogatásával és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0447
pályázatán. A pályázaton való indulással cégünk
azt kívánja hangsúlyozni, hogy nemcsak a
termelés és a profit, hanem a humánerőforrás
fejlesztését is fontos feladatának tartja. A
2012. 09. 01. tartott ünnepélyes projektnyitónkon
bemutatásra került a pályázat célja, megvalósításának program tervei, valamint a várt
eredmények felvázolása.

A program célja az, hogy a munkavállalók egészségtudatosan, fizikailag, szellemileg és pszichésen harmonikus
életet tudjanak élni.
A megvalósítás három fő területet ölel át:
1) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő
szabadidős programok megvalósítása, melyek
hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra - kivéve:
technikai sportágakkal, extrémsportokkal, versenysporttal összefüggő programok. (13 alkalom)
2) Stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása (10 alkalom)
3) Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást
támogató programok megvalósítása (10 alkalom)

„Az egészséges életmód alapvető feltétele a mindennapi,
rendszeres testmozgás, az egészséges étkezés illetve a lelki
egyensúly. Ezek összhangjának kialakítására és megA Sanmina Magyarország Elektrotechnikai tartására fektetett idő kifizetődő és megtérülő befektetés.
Részegységgyártó Kft. (cím: 3571 Alsózsolca, Gyár A pályázatnak köszönhetően a programok, előadások és
út 3.) sikeresen pályázott és nyert el 9.999.830 forint foglalkozások során részletes és fontos információkat
T időtartamra
A R T sajátíthatunk
A L O el,Mamik a mindennapi élet során kamaértékben 2012.09.01 és 2013.05.31.
támogatást az egészségtudatos életmód elmélyítésére. toztathatók. Az egyén mellett a munkáltató is profitál,
A megvalósítás során cégünknek havi két alkalommal hiszen az épp test-épp lélek elv által az egyre növekvő
50 munkatárs részvételével kell megtartania a motiváció a cég számára kifejezetten építő, pozitív
hatású...” – nyilatkozta Varga Katalin a cég pályázati
tervezett programokat.
projekt
managere.
A Sanmina Magyarország Elektrotechnikai
Részegységgyártó Kft. életében nagyon fontos
szerepet játszik az egészséges életmód megismerése
és tudatosítása, a cég működésének mindennapi
életébe való bevezetése.
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Közel 30 milliós pályázat
„Kézzel-lábbal-dallal-tánccal”
Alsózsolca fiatalságának
ismeretszerzése a kreatív ipar
különböző szegmenseiben
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0105
Sajtótájékoztatót tartottak a
Közösségi Házban a pályázat
kapcsán, melyet kiállítás megnyitó
és szakköri bemutatók követtek.
Ennek kapcsán beszélgettem a
program szakmai vezetőjével,
Szaláncziné Somos Zsuzsával.
Mikor indult a projekt?
2012. szeptember elsején, 113 gyermek részvételével.
Milyen megoszlásban?
10-től 19 éves korig, a lányok
nagyobb számban, és jelentős volt
a cigány kisebbség részvételi
aránya is.
Milyen foglalkozásokat tartottatok?
Grafika, festészet, kerámia,
szövés, néptánc, társastánc, dráma.
Kik vezették?
Szakkörvezetők: Mándoki Anita,
Horváth János, Horváthné Szegedi

Viktória, Landgráf Katalin,
Pappné Berei Éva, Fáklya Tiborné,
Pincés Beáta.
A helyi foglalkozásokon túl
milyen programok voltak?
Színház- és múzeumlátogatás,
bemutató túrák a szomszédos
településeken, fellépések. Többen
eljutottak Budapestre a Madách
Színházba, a Szépművészeti
Múzeumba és Nyíregyházára a 4
napos nyári táborunkba.
Milyen eszközökkel gyarapodtatok?
Vettünk szövőszéket, fazekas
korongot, kiállítási paravánokat,
videokamerát, multifunkciós
nyomtatót, projektort, fényképezőgépet, CD lejátszós magnót,
ruhaanyagokat és minden egyebet,
amire a szakköri foglalkozások
során szükség volt.
Hol zajlottak a foglalkozások?
Zömmel a Közösségi Ház adott
otthont, de voltunk a Tájházban és
a Kompházban is.
Milyen eseményre került sor
augusztus 25-én?
Az alkotó művész csoportok a
projekt során elkészült alkotá-

sokból kiállítást rendeztek, az
előadóművészeti csoportok pedig a
megtanult koreográfiákkal valamint
drámarészlettel léptek szüleik és a
meghívott vendégek elé.
Az elmúlt egy év munkája
alapján mit tartasz legértékesebbnek a pályázat kapcsán?
A gyerekek új ismeretekhez
jutottak, izgalmas élményekkel
gazdagodtak. Olyan új lehetőségek nyíltak meg előttük, amit a
későbbi életükben is hasznosítani
tudnak. Kibontakoztathatták tehetségüket, még a pályaválasztásban
is segítségükre lehetnek az itt szerzett tapasztalatok. Számomra ez a
legfontosabb, ezért megérte a
rengeteg munka, fáradtság!
Köszönöm a beszélgetést és
hasonló sikerekben gazdag folytatást kívánok!
Vig Györgyné
szerkesztő

Újabb nyertes TÁMOP-pályázat
A település Önkormányzata által 2012-ben
benyújtott „Innovatív kezdeményezések,
kapcsolatépítés Alsózsolca városában” című,
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 azonosító számú
projekt megvalósítása ez év május 1-jén
kezdődhetett el. A miskolci MINŐIES Alapítvánnyal közös pályázat keretében napközis
táborokat, erdei iskolát szerveztünk, nyári
gyermekfoglalkozásokat tartottunk a Közösségi

Házban, munkaerő-piaci tanácsadásra került sor
Alsózsolcán és Miskolcon egyaránt. A következő
hónapokban információs előadások, fórumok a munka
és magánélet témakörében, további munkaerő-piaci
tanácsadás, általános iskolások számára szervezett
szakkörök és más rendezvények kerülnek megvalósításra.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna
Közösségi Ház vezetője
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Közösségi Ház képekben

„A Sajó vize összeköt”
2013. július 20.

2013. augusztus 20.

„Kézzel-lábbal-dallal-tánccal” – Alsózsolca fiatalságának
ismeretszerzése a kreatív ipar különböző szegmenseiben című pályázat
szakköreinek bemutató előadása és kiállítás megnyitója
2013. augusztus 25.

Nyári gyermekfoglalkozások
2013. július-augusztus

Megemlékezés II. báró Vay Mikósról
2013. szeptember 8.

Sporttábor
2013. június

Várható rendezvények
Október 1.

15.00 Idősek világnapja a Közösségi Házban

Október 22. 16.30 Koszorúzás az 1956-os emléktáblánál
17.00 Ünnepi megemlékezés a Közösségi Házban
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Alsózsolcai győzelem a nemzetközi fotópályázaton
Best Water Photo címmel hirdetett
fotópályázatot a Global Water
Partnership Central and Eastern
Europe. A nemzetközi szervezet
felhívására 259 pályamunka
érkezett, Magyarország mellett
Bulgáriából, Litvániából, Romániából, valamint Slovéniából. A
fotókat is nemzetközi zsűri érté-

kelte, amelynek tagjai Ukrajnából,
Szerbiából, illetve Lengyelországból érkeztek.

illetve színek használatát és
természetesen azt is, hogy milyen a
víz és az adott region kapcsolata.

A grémium nehéz választás előtt
állt, hiszen mindegyik munka
nagyon magas színvonalú volt. A
szakemberek figyelték a kreativitás
mellett a kompozíciót, a fény,

A versenyen a Summer Day című
kép nyert, amelyet az alsózsolcai
Vasas Ingrid készített.

Huszár-muníció
Bor- vagy sörkorcsolya
Hozzávalók:
50 dkg kenyérliszt, teáskanál só, 4
dkg vaj v. margarin, 1 teás kanál
cukor, 1/2 cs.élesztő, 3dl tej.
Töltelék:
20 dkg sonka apróra vágva, 1
tojásfehérje, 5 dkg reszelt sajt, 1
közepes fej vöröshagyma apróra
vágva, 1 púpos evőkanál kechup,
fűszerek ízlés szerinti mennyiségben és összeállításban: őrölt
bors, majoranna, bazsalikom.
Kenés: 1 tojássárgája
Szórás: szemes mák

Elkészítés:
A tej felében feloldjuk a cukrot,
meglangyosítva felfuttatjuk rajta
az élesztőt. A hozzávalókból
kenyértésztát dagasztunk. Duplájára kelesztjük. Míg kel,
előkészítjük a tölteléket.
A tojásfehérjét villával kicsit
felverjük, de nem habosra, csak
térfogatnövelés céljából lazítjuk.
Belekeverjük a sajtot, sonkát,
hagymát, kechupot. Ízlés szerint
fűszerekkel gazdagítjuk.
A megkelt tésztát kb. fél cm-re
kinyújtjuk. Kiszabunk 10x 15 cmes téglalapot, a felső harmadába az
előkészített töltelékből 1 kisebb
evőkanálnyi mennyiséget teszünk,

REJTVÉNY

majd ráhajtjuk az alsó részt, kicsit
megnyomkodjuk a széleket. Ha a
tészta is, töltelék is elfogyott,
sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk a bukta-szerű tésztákat.
Tetejét tojássárgájával megkenjük, szemes mákkal megszórjuk, s
addig kelesztjük még, míg a
sütőnk kellő hőfokra átmelegszik.
Szép pirosas-barnára sütjük.
Bármilyen maradék húsféleség
hasznosítható ebben a tésztában, a
fűszerezés egyéni is lehet.
Minden évszakban elkészíthető.
Farkas Ferencné Pásztor Ilona

Új feladványunk:
Milyen mezőgazdasági esemény
kapcsolódott a régmúltban Mihály naphoz?
Nyeremény:
A Boszi Szalon fodrászati felajánlása.

Előző megfejtésünk:
A Sajó Szlovákiában /Gömör-Szepes Érchegység/
ered és Tiszaújvárosnál ömlik a Tiszába.
Helyes megfejtők:
Mikitkó Róbertné, Kiss Gáborné, Zámbori Beáta
A megfejtéseket interneten (beres.klara@citromail.hu)
Nyeremény:
vagy személyesen a Közösségi Házba várjuk.
Zsiros Sándorné 1-1 könyvét kapják.
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