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XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

- ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 „Idõsek nappali ellátásának
fejlesztése Alsózsolca településen”
Támogatási összeg: 55 100 000 Ft
Támogatási intenzitás: 95 %
A pályázati támogatással megvalósult beruházás eredményeként bõvült és
megújult a Gondozási Központ épülete. A bõvítés lehetõvé tette a demens ellátás bevezetését az
intézményben.
A Gondozási Központ szomszédságában lévõ önkormányzati ingatlanon a
T-mobile támogatásával játszóudvart alakítottunk ki. A játékok telepítésével igyekszünk enyhíteni a hiányát egy játszótérnek, melynek kialakítására megfelelõ önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan hiányában nincs lehetõségünk.

2014. AUGUSZTUS

- TÁMOP 013 „Síppal-dobban, dallal-tánccal 014014”
közösségi programok (Közösségi Ház)
9,6 mFt
100 %
Napközis táborok, kézmûves foglalkozások,
szabadidõs programok

A tartalomból
• Az elmúlt 4 évben pályázati forrás segítségével
megvalósult beruházások és fejlesztések
• Tiltakozás
• Emlékoszlop
• A „Jópásztor” emlékére ...
• Új eszközök a lakosság egészségének szolgálatában
• Mérföldkõhöz érkezett a Komplex telep-program
• Sajtóközlemény
• Az I. világháború kitörésének napjára emlékeztünk
• Ismét Szépkorút köszönthettünk Alsózsolcán
• Egy gazdag nyár
(A helyszûke miatt kimaradt írásokat a következõ számban
olvashatják.)
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- TÁMOP - Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés
és programok (informatikai fejlesztés)
17 mFt
100 %
- ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0033 „Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Alsózsolca településen”
Támogatási összeg: 25.802.266 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt nyomán felújításra került a Védõnõi szolgálat és az épület akadálymentesítése is megvalósult.

- BM pályázat útján 13 db térfigyelõ kamera telepítése
Alsózsolcán
Támogatási összeg: 8 mFt
Önerõ: 2 mFt

- LEADER - Helytörténeti és helyi szakmai gyûjtemények
infrastruktúrájának fejlesztése
Tervezett összköltség: 10.908.961 Ft
Igényelt támogatás: 8.589.733 Ft
A helytörténeti gyûjtemény udvarán egy tároló és vizesblokk épületet hoztunk létre. Ezzel a létesítménnyel
bõvült a települési közösségi programoknak, kulturális
rendezvényeknek helyet biztosító intézmények köre

Pályázati forrásból 13db térfigyelõ kamerát szereltünk
fel a település különbözõ pontjain. Egy újabb pályázati
lehetõségnek köszönhetõen újabb 8db kamera telepítése
fejezõdik be a napokban.
- LEADER pályázati forrás segítségével elkészült a Sajó-parti kompház bõvítése, felújítása.
Elnyert rámogatás 8 millió forint
- TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 „Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca városában”
Támogatási összeg: 44 726 976 Ft
Támogatási intenzitás: 95 %
A Közösségi Ház az elmúlt
ciklusban több pályázat
megvalósításának biztosított helyszínt. A programok
mellett a tetõtéri ablakok cseréjére és új automata mûködtetésû bejárati ajtó beépítésére is sor került.
- TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0080 Esélyegyenlõségi alapú
fejlesztések megvalósítása a 2.Sz. Napköziotthonos Óvodában
Alsózsolcán (Közösségi programok és képzések)
Támogatási összeg: 29.210.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
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-KEOP-5.5.0/A/12-2013-0461 „Közvilágítás korszerûsítése Alsózsolca településen”
Igényelt támogatási összeg: 43.621.883 Ft
Tervezett összköltség: 51.319.862 Ft.
Támogatási intenzitás: 85 %
Projekt befejezése: 2014. augusztus 31.
Ebbõl az összegbõl a meglévõ lámpatesteknek a korszerûbb, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréjére nyílik lehetõségünk. A beruházás aug. 31-ig megvalósul.

Jelenleg megvalósítás alatt lévõ
(elnyert pályázatok):
- TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 „Komplex telep-program
(komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Alsózsolca
városban”)
Támogatási összeg: 149.371.087 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Közösségi programok, képzés, épület felújítás, foglalkoztatás)
Ennek keretében tavasszal a Sajó-parton 2 hektár területen energiaültetvényt telepítettünk, mely egyik eleme a
pályázatnak.

- Ovi-Foci - Ovi-Sport program, óvodai focipálya építése
(Fekete István Óvoda)
Elnyert támogatás 6 millió forint
Önrész: 2.850 eft
- Alsózsolca város KEOP pályázati forrásból térítésmentes
szelektív hulladékgyûjtõ edényeket kapott. A település minden lakóingatlanára átadott kuka által nálunk is megvalósul a "házhoz jövõ" szelektív hulladékgyûjtés és elszállítás.

- Borsodvíz „Svájci projekt” - azbesztcement ivóvízvezetékek
cseréje
Beruházási összeg: 114.524.027 Ft
Önrész: 17.178.604 Ft (mely összeget a BM önerõ pályázat útján elnyerte a település, így a beruházás 0 Ft önerõt igényel) (az érintett útszakaszokon 2015-ben valósul
meg a beruházás)
- ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán”
Támogatási összeg:385 299 300 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
(sportpálya felújítás, fejlesztés, kondi-park kialakítása,
utak felújítása, újabb térfigyelõ kamerák kiépítése, metodista templom bõvítése, közösségi programok stb.) projekt befejezése: 2015. május 31.

- A „Start” közfoglaltatási program keretében 3db
aprítékkal üzemelõ kazán beszerzésére kaptunk támogatást, melyek mûködtetése révén - az általunk elõállított
faapríték felhasználásával - az érintett intézmények gázfelhasználása csökken.
2014-ben a közfoglalkoztatás keretében a bértámogatás
mellett kistraktor és tartozékai valamint egyéb eszközök
beszerzésére is lehetõségünk nyílt.
Nõtt a közfoglalkoztatásban résztvevõk száma. A kapott támogatásból a munkavégzéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére is lehetõségünk nyílt.
A fenti felsorolás nem teljes körû.
A pályázatok megvalósításához szükséges önerõket a
korábban kibocsájtott - három képviselõtársunk által azóta is erõsen bírált és vitatott - kötvénybõl tudtuk finanszírozni, mely által közel 1 milliárd forintnyi pályázati
forráshoz jutott Alsózsolca.
Településünk eddig még egyetlen önkormányzati ciklusban sem tudott ilyen szép sikereket elérni. Ezt az utat
folytatni szeretnénk egyrészt a megkezdett beruházások
befejezésével másrészt újabb pályázati lehetõségek felkutatásával és kihasználásával.
Zsiros Sándorné

2014_junius.qxd

8/14/2014

9:08 AM

Page 4

2014. augusztus

TILTAKOZÁS
Mi, Alsózsolca képviselõi, tiltakozunk a csúsztatásokkal teli, a valóságot meghazudtoló, a választópolgárokat félre tájékoztató, félrevezetõ kiadvány, az Alsózsolcai Krónika és az abban megjelent írások ellen! Bennünket az indulatok helyett a józan ész, a békés együttélés, a valódi értékek mentén való városvezetés, politizálás vezérel, ezért elutasítjuk a kiadványban megjelent lejárató irományokat!
Zsiros Sándorné
Fáklya Tiborné
dr Majoros Géza

dr Mádai Ákos
Tóth J. Sándor

„Összefogás” vagy széthúzás?
Az Alsózsolcai Krónika írói - hûen eddigi önmagukhoz - a kiadvány legutóbbi számában ismét élesen bírálták azoknak a képviselõknek és természetesen személyemnek a tevékenységét, akik mertek
„nem”-et mondani és a testületi
döntéseknél ellenvéleményüknek
szavazatukkal is hangot adni.
Sajnos ez a közel négy év úgy
tûnik nem volt elegendõ képviselõtársainknak - ha már sajnos azelõtt sem voltak tisztában vele,
amikor a képviselõi mandátumot
vállalták - hogy megtanulják azt,
hogy a testületi munka, a helyi demokrácia lényege az, hogy a többség akarata érvényesül a döntéseknél. Amit a testületi tagok
többsége kimond (jelen esetben
megszavaz), az a többiekre is kötelezõ érvényû, azt el kell fogadni.
Ezt egy gyerekkel is meg lehet értetni, ezért Brünner Istvánnak,
Szilágyi Lászlónak és Fodor Ákosnak erre a viselkedésére csak egy
magyarázat van: egyetlen céljuk a
saját maguk érvényesülése és ennek elérése érdekében minden
eszközt megragadnak.
Még meg sem száradhatott a tinta azon a dokumentumon, amelyben a Köztársasági Elnök kihirdeti
a 2014-es önkormányzati választás
idõpontját - mivel július elején ez a
döntés még nem született meg- az
Alsózsolcán "rendszerváltást" vagy inkább nevezzük nevén a
gyereket - "hatalomváltást" áhítozó
személyek már támadásba lendültek.

No de ismertessük a tényeket:
Július elején Brünner István, Fodor Ákos és Szilágyi László - jelenleg még - önkormányzati képviselõk szórólappal árasztották el
Alsózsolca ún. magyarok lakta településrészeit. Hûen önmagukhoz,
hiszen a „Tanyába” és a Diósban
lévõ cigányok lakta utcákba eddig
sem jutott egyetlen egy krónikájuk,
rendezvénymeghívójuk, mert számukra a település azon részének
lakói nem kívánatos személyek.
(Magánemberként lehet ilyen hozzáállás, de települési képviselõként ez sajnos nem megengedett.)
Ez a fent említett szórólap teljes
egészében személyemet (Alsózsolca
város polgármesterét) bírálta.
A Szabad Föld címû újságban
megjelent egy cikk, amely a miskolci Közgyûlés azon rendeletének kapcsán íródott, amelyben az
eddig is érvényben lévõ „lelépési
díjat” megemeli azon lakásbérlõk
között, akik a városon kívül vásárolnak ingatlant. Ebben azt írta le
az újságíró, hogy Alsózsolca város
polgármestere úgy nyilatkozott,
hogy: „Nekünk mindegy, ha pár
család a romatelepünkre költözik,
mivel úgyis mintegy 150 millió forintot fizetünk ki évente segélyre.”
Ha egy újságcikket elolvas valaki, akkor normális esetben megalkotja róla a saját véleményét, amit
aztán elraktároz magában, vagy
éppen hangot ad neki. Ez így van

rendjén, ebben nincs semmi kivetnivaló. De abban már igen, ha errõl az illetõ(k) röplapban tájékoztatja a lakosságot, még azokat is
akik esetleg nem kértek ebbõl a
szórólapból. Utóbbiak számára ez
már sértõ, felháborító és zaklatásnak minõsülõ cselekedet.
Azonban ha egy önkormányzati
képviselõ olvas el egy olyan írást,
amelyben a saját polgármestere
nem jó színben tûnik fel, akkor bizony annak a képviselõnek jogosan elvárható kötelességei vannak!
Tisztelt Képviselõ Urak!
Önök súlyos hibát követtek el.
Ha a képviselõi mivoltukban az a
bizonyos felelõsségérzet ott lenne
Önökben (egyéb nemes tulajdonságokról, mint tisztesség, korrektség és hasonlók már nem is beszélve), akkor azonnal meg kellett
volna keresniük személyesen, telefonon, levélben, e-mailben vagy
más módon és megkérdezni tõlem, hogy „Tényleg ilyen nyilatkozatot tett Polgármester Asszony
az említett újságnak?!”
Én az Önök helyében hasonló
helyzetben így tettem volna (bár
én nem akarok Önök helyett gondolkodni). Már csak ezért is, mert
ez nem csak rólam szól, hanem a
településünket is rossz színben
tûntetheti fel.
Azt mindenki tudja - aki gondolkodik - hogy az újságírók egyegy téma kapcsán kérdezõsködnek,
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esetleg riportot is készítenek, az
interjúalany mond valamit és abból õk kikerekítenek egy cikket,
ami bizony néha köszönõ viszonyban sincs az elhangzottakkal.
Persze kétségem nincs afelõl,
hogy képviselõtársaimnak nem a
valóság korrekt tisztázása volt a
céljuk, hanem az, hogy ebbõl minél nagyobb felháborodást keltve
a roma ügyekben egyébként is többnyire érthetõen - nagyon érzékeny lakosságban Önös céljaik
elérése érdekben jól lejárassák a
polgármestert.
Ha Önök olyan tisztességesek,
korrektek, akkor miért is nem
kerestek meg? Vélhetõen azért,
mert akkor ez a szórólap okafogyottá vált volna, nem lett volna
lehetõségük „belerúgni” a polgármesterbe.
Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy az én számból az Önök által
szórólapon terjesztett nyilatkozat nem hangzott el, vagyis az újságban valótlanság jelent meg,
amelyre én azonnal reagáltam a

cikk írójának és melyre a válaszában helyreigazítást ajánlott az újságíró, amely már meg is jelent az
újságban - természetesen az újságíró által kommentált módon - védve az újság jó hírnevét.
Önök azt írták ebben a szórólapban, - amelynek minden részletébe nem kívánok belebocsátkozni,
mert értelmetlen - hogy majd
Önök gondolkoznak helyettem.
Köszönöm, de jobban tennék, ha
„önmagukért” gondolkodnának.
Önök vajon mindenben olyan
tökéletesek? Alsózsolcán minden
bajok okozója csak és kizárólag
egy személyben Zsiros Sándorné
polgármester? Hát nem hinném!
Bizonyára az Önök életében
(életvitelében) is akad néhány
olyan cselekedet, amin el kellene
gondolkodniuk. Egy kis önkontroll után talán az én személyemet
is másképpen tudnák megítélni.
Természetesen én sem vagyok
hibátlan, de törvénybe ütközõ
cselekedetet nem követtem el,
munkám során mindig a közösség érdekeit igyekszem szem

elõtt tartani. Én már közel 30 éve
részt veszek a település közösségi
életében, Önök korábban a közösségért való felelõsség- és
munkavállalás helyett elsõsorban a saját egzisztenciájuk építgetését tartották szem elõtt, ami
nem baj, de akkor ne gondolják
azt, hogy egyik napról a másikra
el kell taposni mindent és mindenkit, aki nem az Önök véleményén van. Persze ehhez mindig lehet hasonló gondolkodású partnereket találni, de az nem biztos,
hogy ez Alsózsolca jövõjét hivatott szolgálni.
Végezetül még egy helyreigazítással szeretnék élni:
A cikk elején „hatalomváltást”
említettem. Szerintem a polgármesterség nem hatalom, én a polgármesteri tisztségem betöltését
sohasem hatalomnak, hanem
sokkal inkább szolgálatnak tekintettem és a jövõben is ennek
szellemében kívánok tevékenykedni.
Zsiros Sándorné
polgármester

Tények a helyi sportról és ami mögötte van
„Az elmúlt idõszakban az Alsózsolcai Krónikában rendszerint
„tájékoztatást” kaphattunk a helyi
sportélet fellendülésérõl, a támogatások körüli vitákról, testületi
döntésekrõl.”
Történetesen: leginkább személyemet állítják pellengérre amiatt,
mert én javasoltam, hogy 2014-ben
1 millió forinttal támogassuk a focit.
Õk csak azt látják, hogy az menynyire népszerû, ha látványosan kiállnak a foci mellett, az viszont már
nem érdekli õket, hogy esetleg még
mennyi más - ettõl lényegesen fontosabb - feladat ellátására kell az önkormányzatnak forrást biztosítani.
Ha pedig az önkormányzatunk
által biztosított forrás kell ahhoz,
hogy a kézilabda és az asztalitenisz szakosztály beinduljon - amelyekbõl már egyébként is mûködik
egy-egy csoport Alsózsolcán - akkor

azt kell mondanom, hogy felelõtlen volt a szervezés, ha egyesegyedül az önkormányzat támogatásával számoltak, mert az önkormányzat nem tudja és nem is teheti, hogy bármely sportegyesület
vagy egyesület tevékenységét teljes egészében finanszírozza.
Természetesen nem vagyok
sportellenes - mint ahogyan azt
fenti képviselõtársaim állítják, de
azért néhány dolgot elgondolkodtatónak tartok velük kapcsolatban:
Egy település életében nem lehet
mindent alárendelni egy bizonyos
sportágnak, jelen esetben a focinak. Egyébként településünkön
vannak más tehetséges sportolók,
táncosok is, akik országos szinten
is szép eredményeket értek el vagy
éppen külföldre is eljutottak a magyar válogatott tagjaként (nem
akarom lebecsülni ezzel a focicsapat

megyei III. osztály Északi csoportjában elért lehengerlõ eredményét). Érdekes módon, értük, vagy
az õ támogatásukért soha nem
emeltek szót képviselõtársaim, pedig ezek véleményem szerint jóval
nagyobb eredmények.
Visszatérve az április 17-i ülés
„krónikájára”:
A „krónikás(ok)” hazudik, vagy
amnéziában szenved: 2 millió forint volt a költségvetésben elkülönítve az önszervezõdõ közösségek
támogatására (amit a képviselõk közöttük a fenti személyek is megszavaztak). Az elõkészítõ
munka során elõször a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az anyagot,
ahol valóban 1 millió forintot javasoltam a KSC-nek. A Pénzügyi Bizottság 1,5 millió forintot javasolt,
így az ülésen már én is ezt terjesztettem elõ (melyet az ülésrõl
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készült hangfelvétel is igazol). Tehát HAZUGSÁG, hogy én „ragaszkodtam az általam elképzelt mindössze 1 millió Ft támogatáshoz.)
Mert én - a fent említett képviselõ
társaimmal ellentétben - el tudom
fogadni a más véleményt és adott
esetben támogatni is tudom.”
Természetesen ezek után azon
sem lepõdöm meg, hogy arról a
több százezernyi forint értékû támogatásról már nem is ejtenek
szót, amelyhez az egyesületet hozzájuttatja az önkormányzat a pálya, a sportcsarnok és egyéb létesítmények teljesen ingyenes használatának biztosításával.
Sajnos fenti képviselõtársaim sorozatosan elhallgatják a teljes igazságot (Vagy egyszerûen nem mondanak igazat?!). A 2013. március 21-i
ülésre személyesen terjesztettem be
egy tájékoztatót az alsózsolcai sport
helyzetérõl - jelzem elõtte egyeztettem az iskolák testnevelõ tanáraival,
a mûködõ kézilabda egyesület vezetõjével, meghívtam egy beszélgetésre az önszervezõdõen mûködõ
két focicsapat képviselõit is, és az
asztalitenisz csapat vezetõjét, akikkel szintén egyeztettem. Itt javaslatot is tettem az egyesületek „újraélesztésére”, támogatására.
Ezen az ülésen kellett volna dönteni a támogatásokról, de miután néhány egyesület nem vette komolyan
a rendeletünket - közöttük az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület ezért képviselõtársaim (Ráki István
és Csöbör Katalin támogatásával) elhalasztották a döntést. Én ezt tudomásul vettem és innentõl számomra
egyértelmû volt, hogy a helyi sportélet „feltámasztását” is saját maguknak akarják kisajátítani. Az élet engem igazolt, azóta Alsózsolcán még a
csapból is az folyik, hogy csak és kizárólag azért indult újra a labdarúgás
településünkön, mert e három derék
képviselõ - idõközben csatlakozva
hozzájuk Ráki István is - ezt akarta. A
többiek - fõleg a polgármester - pedig
nem, õk sportellenesek. Pedig csupán
arról van szó, hogy a többiek próbálnak felelõsen gondolkodni egy egész
település mûködését illetõen.

Azért sportügyekben én is teszem azt, ami a dolgom és ami lehet, hogy kevésbé látványos, mint
egy meccs után - jól felfogott érdekbõl - „megetetni, söröztetni a
csapatot”, de biztos vagyok benne,
hogy Alsózsolcának és az itt élõ
embereknek hosszú távon sokkal
nagyobb és kézzel foghatóbb eredményeket hoz.
Természetesen ezek után azon
sem csodálkozom, hogy az „Ovi
Foci - Ovi Sport” pályázat benyújtására irányuló kezdeményezésemet is így intézik el. Még egyszer a
TÉNYEK:
A pályázati felhívást én kaptam
meg és én küldtem át a képviselõknek. Mint ahogyan az I. világháborús pályázatra a felhívást fenti
képviselõtársaim nyújtották be a
testületnek (ennél õk voltak a szerencsésebbek, valószínûleg 1 nappal korábban értesültek a pályázati kiírásról). A kettõ között a különbség csupán annyi, hogy míg
én javasoltam a képviselõtársaimnak, hogy nyújtsuk be a pályázatot, addig képviselõtársaim kérték
a testületet, hogy utasítsa a polgármestert a pályázat benyújtására.
Képviselõtársaimnak mindössze
ennyi volt a tevékenységük, - a
szavazáson kívül - ugyanis mindkét pályázatot én írtam meg a
munkatársaimmal együtt.
Szerintem normális esetben ez
nem is kellene, hogy téma legyen.
De ha már téma, akkor az is a tényekhez tartozik, hogy a nyertes
pályázathoz szükséges TAO felajánlást én intéztem el (én tárgyaltam több helyi tõkeerõs vállalkozással, az én közbenjárásomra
ajánlotta fel a BAUMIT Kft a szükséges 6 millió forintot)! Ettõl kezdve már csak azt várom, hogy a Fekete István Óvodában hamarosan
megvalósuló focipályát hogyan
akarják majd kisajátítani maguknak képviselõtársaink.
Normálisan mûködõ testületnél
fel sem vetõdne az, hogy ki mit tett,
hiszen a közös munka után az eredményeknek is közösen kellene örülni, de úgy látszik, hogy itt csak egy

fontos, hogy ami jó az csak és kizárólag ehhez a három képviselõhöz
kötõdjön. Pedig ez messze nem így
van. Az önkormányzati tevékenység ettõl jóval szélesebb körû. De
fenti képviselõinknek csak és kizárólag az a fontos, amivel a népszerûségüket növelni tudják. Az pedig,
hogy más feladatokból közel sem
veszik ki a részüket, eltörpül,
ugyanis mi, akik valóban dolgozunk, nem azzal foglalkozunk,
hogy magunkat népszerûsítsük.
Minket - reméljük - népszerûsít az
általunk elvégzett munka.
Ha már a tényeknél tartunk. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt négy évben számos pályázatot
nyertünk, amelyeket sorra meg is
valósítunk. Ezeknél már nem tudunk nyugodt szívvel beszámolni
fenti képviselõink áldásos tevékenységérõl. Természetesen legtöbb esetben szavazatukkal támogatták a projekteket, de bizony volt
néhány eset, amikor kemény csatákat kellett vívni a támogató szavazatunkért. A szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásakor bizony sokszor le kellett ülnünk, mert
mindenben hibát kerestek képviselõink vagy éppen távollétükkel akadályozták meg a döntéshozatalt.
Hasonló volt a helyzet a komplextelepprogram benyújtásánál is. Ekkor bebizonyították, hogy szakmailag nem sokat értenek hozzá (mint
ahogyan mi sem tudhatunk mindent), de ahelyett, hogy elfogadták
volna a szakemberek (pályázatírók)
véleményét, munkáját, mindenbe
belekötöttek. Szerencsére Csöbör
Katalin képviselõ asszony javaslatára végül szabad utat kaptak ezek
a pályázatok. Ha képviselõtársaimnak ennyire fontosak a tények, akkor talán azt is meg lehetne említeni, hogy az én javaslatomra került
be a pályázatba a sporttelep fejlesztése, így hamarosan 100 millió forintnyi sportcélú beruházás valósul
meg a focipályán és környékén.
Dióhéjban ennyit a helyi sport támogatásáról és fenti képviselõtársaim igazmondásáról!
Zsiros Sándorné
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A közbiztonságról
Természetesen a mindenre kiterjedõ és figyelmet felhívó Alsózsolcai
Krónikából nem maradhatott ki a
helyi közrend, közbiztonság helyzete sem, különös tekintettel a „nevelõotthonos” gyerekek viselkedésére.
Ismételten csak azt tudom elmondani, - bármennyire népszerûtlen is
ez a kijelentésem - hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ alsózsolcai gyermekotthonát és lakásotthonait nincs jogunk egyik napról a másikra bezárni és megszûntetni. Súlyos, meggondolatlan felelõtlenség
bárkinek ilyen ígéretet tenni, még
akkor is, ha valaki ezt a saját népszerûségének növelése érdekében teszi.
A Gyermekotthon az elmúlt években különbözõ fejlesztésekben részesült nagyrészt Uniós forrásokból. Aki egy kicsit is járatos ezekben
a pályázatokban, - már pedig egy települési képviselõnek illik egy kicsit
ismerni ezt - az tudja, hogy a létrehozott fejlesztéssel kapcsolatosan a
pályázónak különbözõ fenntartási
kötelezettségei vannak. Amíg ez az
idõszak le nem telik, addig ezen intézmény bezárásának még csak a
gondolata sem merülhet fel, mert ez
a pályázattal kapcsolatos súlyos kötelezettségszegésnek számítana és a
kapott támogatás visszafizetésének
szankcióját vonná maga után. Ugye
senki nem gondolja komolyan,
hogy ezt ma egy szigorúan szoros
központi forrásokból gazdálkodó
intézmény fel tudná, vagy fel akarná vállalni?!
Tudjuk, hogy idõrõl idõre vannak
problémák az itt élõ gyerekekkel, de
polgármesterként - a teljes igazság

kedvéért - azt is el kell mondani,
hogy nem csak velük van gond. Idõrõl idõre kapunk jelzéseket a településen élõ más gyerekek, fiatalok
csínyjeirõl vagy éppen bûncselekményeirõl.
Meggondolatlanság - de valljuk
be - hangulatkeltésre nagyon jó
olyat ígérgetni a lakosságnak, amit
hallani akar. Sokkal egyszerûbb bár jóval tisztességtelenebb - megfelelõ közbiztonságot, nyugodt lakókörnyezetet ígérni, mint férfiasan
bevallani az igazságot, hogy bárki
legyen is a polgármester vagy települési képviselõ, az csak annyit tud
tenni ebben az ügyben, amit számára a törvényi rendelkezések és a jogszabályok lehetõvé tesznek.
Én, és reálisan gondolkodó képviselõtársaim eddig is tettük, ami a
dolgunk. Egyikõnk sem rendõr,
ezért nem tehetjük azt, amit a rendõrök. Egyikõnk sem alkalmazottja a
gyermekotthonnak, ezért nem tehetjük azt, amit õk tehetnek. És még
sorolhatnám, hogy mi az, amit mi
nem tehetünk (esetleg bármennyire
is szeretnénk megtenni).
Viszont vannak lehetõségeink,
amivel élni tudunk, amivel kötelességünk is élni. Ez pedig elsõsorban
az, hogy tartsuk a kapcsolatot a
rendõrséggel, a gyermekotthon vezetõivel, mindenkivel, aki felé jelzést tehetünk, akivel a problémákat
megbeszélhetjük és azokra közösen
próbálunk megoldást találni. Persze
ez sokkal bonyolultabb és nehezebb, mint ígérgetni és keresni a felelõsöket vagy látszatmegoldásokkal félrevezetni a lakosságot.
Természetesen nagyon könnyû

kiragadni egy-egy esetet, abból jó
nagy lufit gyártani és addig durrogtatni, míg elég szélesre nem duzzad
az érdeklõdõk és - kellõ ismeretek
híján - a támogatók köre. Ez sokkal
könnyebb, mint naponta szembesülni ezekkel a problémákkal és
azok megoldására megtalálni a legjobb megoldást. Mert mi ezt teszszük, csak errõl nem írunk krónikákat, mert nem jut rá idõnk és számunkra nem a magunk „fényezése”
a legfontosabb.
Arról nagyon szûkszavúan ír a
„krónika”, hogy a település vezetõi
- természetesen a testület határozatával - pályázatot írtak és nyújtottak
be, melynek eredményeképpen 13
db térfigyelõ kamera kiépítésére
nyílott lehetõségünk. Arról sem ír a
„krónika”, hogy napokon belül
újabb 8 db térfigyelõ kamera kerül
felszerelésre. Történik mindez a település közbiztonságának javítása
érdekében. Ezek viszont tények!
A nagy szavak és az ígérgetések
helyett mi valóban cselekszünk. De
nem úgy, hogy a velünk maximálisan jó együttmûködésben lévõ
rendõri vezetõket „letámadjuk” testületi ülésen és olyan kérdésekben
okoskodunk, ami nem a mi testületünknek a feladata. Ilyen hozzáállásra nem lehet korrekt munkakapcsolatot alapozni. A helyzetet nem
elmérgesíteni kell, hanem a meglévõ jó kapcsolatot kihasználva arra
törekedni, hogy Alsózsolca napról
napra élhetõbb településsé váljon.
Ehhez azonban az összefogást nem
csak hangoztatni kell, hanem cselekedni is szükséges érte.
Zsiros Sándorné

Miért nem lett egyházi iskola a Herman?!
Persze tévedés ne essék, - ahogyan ezt is megírta az a bizonyos
okos kis „krónika” - ezért is a képviselõk - kivéve Brünner István, Fodor
Ákos és Szilágyi László képviselõket - a hibásak és természetesen

legfõképpen Zsiros Sándorné polgármester.
De azért az okoskodó elmélkedés
helyett itt is a tényeket kellett volna
közölni az olvasókkal.
A tények tisztázása végett meg

kell jegyezni, hogy ez ügyben korábban egyetlen szülõ sem kereste
meg önkormányzatunkat, ez a kezdeményezés nem tõlük eredt. És ez
azt is jelentheti, hogy a szülõk ezt
nem is akarták. Sajnálom, hogy a
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településünk korábbi egyházi vezetõi nem szorgalmazták ezt. Talán az
ebben az idõszakban zajló vezetõváltások is befolyásolták azt, hogy
egyik egyháznál sem került elõ a helyi iskola egyházi kezelésbe vétele.
Már 2011-ben tartottam egy megbeszélést egyházi oktatás ügyében
egyházi vezetõvel, ahol jelen volt
Csöbör Katalin és Takácsné Szabó
Zsuzsanna óvodavezetõ asszony és
jegyzõ asszony is. Természetesen
ezt a megbeszélést még több követte és emellett elkezdõdtek a levélváltások. Levelet írtam a településünkön jelen lévõ egyházak felsõbb
vezetõinek, emellett mindannyiukkal személyesen is tárgyaltam én és
Jegyzõ asszony is. Részükrõl egyetlen befogadó szándék érkezett, a

Református egyházé. Ekkor megindult az érdemi munka. Püspök Úrral és az Iskolaügyi Tanácsos Úrral
többször tárgyaltunk, nem csak szóbeli, hanem írásbeli szándéknyilatkozatot is beszereztünk az érintettektõl az intézmény egyházi kezelésbe adására vonatkozóan.
A helyzetet bonyolította a közoktatás államosítása, vagyis az, hogy
az iskola fenntartása 2013. január 1-tõl
a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ kezelésébe ment át, így erre a döntésre már nem volt hatáskörünk. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ nyilatkozatát
megkaptuk, melyben vállalta, hogy
a Herman Ottó Iskola fenntartói jogát a 2013/14-es tanévtõl átadja a
Tiszáninneni Református Egyház-

kerületnek. Mindezek ellenére végül a Református Egyházkerület
közgyûlése úgy döntött, hogy nem
veszi át az iskola mûködtetését.
Ez az egyház döntése, amelyet el
kell fogadnunk!!!
A döntés ellen lehet háborogni,
mindig mindenben felelõsöket keresni, de ennek semmi értelme
nincs, különösen akkor, ha azzal a
fenti képviselõk is tisztában voltak,
hogy az egyházi fenntartásba adást
egyetlen képviselõ sem ellenezte.
Akkor mire jó a képviselõtársak lejáratása, bírálgatása?!
Azt pedig ezek után ki-ki eldöntheti, hogy ez a bizonyos krónika - illetve a krónikások - egyáltalán szavahihetõek-e és települési vezetõként tudnak-e felelõsen gondolkodni?!

Vita az emlékoszlopról
A közelmúltban eltávozott közülünk egy olyan ember, aki Alsózsolca hitéletének és közösségének
több mint 32 éven keresztül meghatározó egyénisége volt. Dr. Balpataki Béla plébánost, a mindenki
által Béla Atyaként tisztelt embert
szülõvárosában, Törökszentmiklóson helyezték örök nyugalomra.
Álmomban sem mertem gondolni
arról, hogy az ötlet, amely bennem
megfogalmazódott, mekkora ellenállást fog kiváltani néhány képviselõtársamban. Azt indítványoztam a
testületnek, hogy döntsünk egy emlékhely kialakításáról a temetõnkben. A javaslatom egy fából készült
emlékoszlop volt, amely mellett egy
emléktábla hirdeti majd, hogy Plébános Úr ilyen hosszú ideig településünkön szolgált. Ez lehetne az a
hely, ahová bármikor elhelyezhetnénk az emlékezés virágait, mécseseket vagy éppen meggyújthatnánk
egy szál gyertyát Plébános úr emléke elõtt tisztelegvén.
Bennem egyáltalán nem vetõdött
fel az, hogy egyes képviselõtársaink ebbõl is politikai ügyet kreálnak. Mi másra is lehetne gondolni,
amikor mindenáron megpróbálták
megakadályozni ennek a döntésnek
a megszületését.

Egy település közössége illetve
annak képviselõi (nevezetesen a
mi testületünk) bármikor dönthet
úgy, hogy a közösség életében jelentõs szerepet játszó, a közösség
életének jobbá tételéhez munkásságával hozzájáruló személynek
elismerést adományozzon. Az sem
ritka, ha az illetõnek halála után
ún. posthumus elismerést adományoznak. Én ezt az emlékoszlopot
ennek szántam.
Az ellene szavazó képviselõk
nem vállalták fel nyíltan ellenvéleményüket, helyette inkább tartózkodtak a szavazásnál, hivatkozva
arra, hogy „kerek” évfordulón kellene ezt adományozni. A többség
úgy ítélte meg, hogy a korábban a
Tar Sándor Tiszteletes úr nyugdíjba vonulásakor általunk adott elismerést sem kötöttük ilyen idõponthoz (a nyugdíjas búcsúztatása
egyszeri alkalom volt), ezért semmi kivetni való nincs abban, ha ezt
augusztus 20-a tájékán avatjuk
majd fel, amikor egyébként is lehetõsége van a testületnek kitûntetések, elismerések adományozására.
Persze kétségem nincs afelõl,
hogy ebben nem ez volt a lényeg illetve a probléma, hanem elsõsorban
az, hogy az ötlet tõlem származik.

Azt azonban felháborítónak tartom, hogy az Alsózsolcai Krónikában ismét valótlanságokat írtak az
említett képviselõk. Az emlékoszlop költségeire 500 ezer Forintot
biztosítunk (errõl szavaztunk).
Ugyanakkor már ott az ülésen is
elmondtam, hogy ez az eredeti
költségvetés szerinti összeg, mivel
azonban a tervezett oszlop mérete
kisebb lesz, amelynek terve már elkészült és a költségvetés készítés
folyamatban van, valószínûleg ettõl lényegesen kevesebbe fog kerülni az emlékhely.
A tény: az emlékoszlop költsége
285 ezer forint, ezt azonban csökkenti a jó szándékú önkéntes adományozók által befizetett mintegy 43
ezer forint, így az mindössze 242
ezer forintból valósulhat meg. Ez a
valóság és nem az Alsózsolcai Krónikában hangoztatott 500 ezer forint!
Ebbõl az a tanulság, hogy hangulatkeltés céljából, vagy felelõtlenül
nem lehet játszani a számokkal, mert
könnyen hazugságba keveredhet az
ember. Különösen kellemetlen ez
akkor, ha mindez képviselõként történik meg az emberrel, hiszen ezáltal teljesen hiteltelenné válhat.
Zsiros Sándorné
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Emlékoszlop
dr Balpataki Béla plébános tiszteletére
Mint hívõ katolikus örömmel
hallottam, hogy az Önkormányzat
emlékoszlopot állít , ahová a kegyelet virágait a jövõben bárki leteheti annak a plébánosnak a tiszteletére, akinek a nevéhez füzõdik az
alsózsolcai templom építése. Jó érzés tudni, hogy ezentúl, ha kimegyünk a temetõbe, Neki is gyújthatunk egy mécsest, vagy letehetünk
egy szál virágot. Törökszentmiklósi temetése óta is gyakran emlegetjük a fiammal, aki nagyapjának jó
barátja volt, gyakran beszélgettek,
kölcsönösen segítették egymást,
családunk minden egyházi eseményére Õt hívtuk.
Sajnos e nemes gesztus most is
vitát váltott ki. Ezért megkérdeztem az alsózsolcai hívõket és nem
hívöket, hogy mit gondolnak errõl.
Néhány véleményt közzéteszek.
Györ-petercsák Nóra: Béla Atya esketett, õ keresztelte a nagyobbik lányomat. Rengeteg szép élmény köt
hozzá. Nagyon örülök egyháztanácstagként is ennek az emlékoszlopnak. Hiszen sok -sok éven át
meghatározó személyisége volt a
községnek. Mindenkihez volt kedves

szava, a családi és egyéb meghívásoknak is mindig igyekezett eleget
tenni. Azt hiszem ezzel az emlékoszloppal méltó emléket állítunk
kedves emlékû plébánosunknak!
Urbán Erika: Iskolás koromban
mindig irigyeltem a katolikus hittanosokat, gyakran mondogattam
Bíró Katának: „De jó Nektek, hogy
ilyen jó pap bácsitok van, akivel
még videózni is lehet!”
Jakkel János: Én akkor kezdtem
ministrálni, amikor Béla Atya
Zsolcára került, a családunkkal
szinte baráti viszonyban volt. Szép
emlék visszagondolni a templomépítésre, az egyházi rendezvényekre. Felnõttként egyháztestületi tagként dolgoztunk együtt. Jó volt
egy modern gondolkodású személlyel együtt tevékenykedni.
Felesége, Jakkelné, Marika: Minden
családi eseményen részt vett.
Nemcsak mint pap, hanem, mint
ember is segített a hozzáfordulókon. A gyarlóságaival együtt szeretjük, s tiszteljük. Mindenkit a Jó
isten ítél meg tetteiért! Az emlékhelynél mi is letesszük a virágainkat.

Takács János: Egyet értek az emlékoszlop állítással, jó érzés itt lakni, ahol törõdnek az emberrel,
ápolják a hagyományokat, s mindenre odafigyelnek.
Tökés Sándorné, Ilonka: Jó érzéssel
gondolok vissza Balpataki Béla
Atyára. Nemcsak az ökonemikus
istentiszteleteken találkoztunk, hanem hagyomány volt , hogy a két
felekezet presbiterei és egyháztanács tagjai az ünnepeket együtt is
köszöntötték, újévkor még egy pohár pezsgõvel is koccintottunk.Tar
tiszeletes, és Béla Atya a hívekkel
együtt vitatták meg a település
ügyeit. Családunkkal is jó kapcsolatot ápolt. Az emlékoszlop avatása kapcsán Pál apostolt idézném:
„Becsüljétek azokat, akik fáradoznak
közöttetek, és elõljáróitok az Úrban, és
intenek Titeket,és az Õ munkájukért
viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel.”/I:Tes.5:12-13./
Az emlékhely átadására augusztus
15-én 15 órakor került sor a temetõkertben.
Vig Györgyné
szerkesztõ

A „Jópásztor” emlékére ...
„A szálló évekkel
Sok minden megy el,
De a szív, a koldus,
Tovább énekel.
Mi remény volt régen,
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz
Tûnt szépek után!
Ami emlék, szebb is,
Mint az, ami él,
Romok is ragyognak
Hûs hold fényinél!”
(Juhász Gyula)

Emlékek … fontosak, nélkülözhetetlenek, melyek nélkül csak
üres napokat, hónapokat, éveket
élnénk.
Emlékek …, melyben benne van
a múltunk, a jelenünk és a jövõnk.
Szent István szavaival: „aki a múltját nem becsüli, a jövõt nem érdemli”.
Emlékezni, emléket állítani mindig szép és nemes feladat. Nem
könnyû, mert méltónak, hûnek
kell lennie ahhoz Akit szeretnénk
megõrizni, megidézni az utókor
számára, kifejezve ezzel iránta

érzett tiszteletünket, szeretetünket,
megbecsülésünket. A köztemetõben most avatásra kerülõ emlékmû
dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai
plébános, c. kanonok, pálos konfráter emlékét õrzi majd; ezzel is
emlékezve, felidézve azt a 32 esztendõt amit városunkban töltött,
hagyva itt számos emléket … valamennyiünk szívében.
Hisszük, hogy testileg visszatért
ugyan a „múlthoz” de lélekben velünk lesz az idõk végezetéig. Adja
Isten, hogy így legyen!
Barcziné Ondo Szilvia
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ÚJ ESZKÖZÖK A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN
Alsózsolca Város Képviselõ-testületének döntése nyomán új eszközök beszerzésére kerülhetett sor,
mely által bõvíteni tudjuk a fizikoterápiás kezelések sorát.
Két nagy értékû gyógyászati segédeszközt vásároltunk: egy Ceragem masszázságyat, és egy lézerzuhanyt.
A Ceragem masszázságy egy délkoreai orvosok által kifejlesztett eszköz, mely ötvözi a távol-keleti gyógymódokat a XXI. századi modern
technológiával. Mûködési elve a következõ: az ágyban az elsõ nyakcsigolyától az utolsó keresztcsonti csigolyáig fel-le mozgó, jáde féldrágakõbõl
készült görgõ van, mely masszírozza
a gerincoszlop melletti tartó izmokat.
Ezzel erõsíti ezeket az izmokat, miközben a helyükrõl kimozdult csigolyákat illeszti vissza a helyükre. Ennek hatására a csigolyáktól kiinduló
idegszálak és a gerincoszlop mellett
futó artériás ér felszabadul a csigolyák

nyomása alól és az idegszálakhoz tartozó szervek elkezdenek normálisan
mûködni. A szervezetben megindulnak az öngyógyító folyamatok és a
méregtelenítés.
A Ceragem ágy jótékony hatása,
hogy korrigálja a gerinc rendellenességeit, méregtelenít, csillapítja a fájdalmat, serkenti a vérkeringést, aktiválja az idegszálak mûködését, segíti a vér tisztulását, és még számos
betegségre megoldást jelenhet.
Az eddigi tapasztalatok alapján, a
következõ kórcsoportokba sorolható
betegségek kezelésében segített a
Ceragem ágy: gerinc problémák, allergia, asztma, migrén, bõrbetegségek, a gyomor és a bélrendszer, cukorbetegség, csontrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések,
fog-, és szájbetegségek, fül-, orr-, gége betegségei, a hormonrendszer és
a pajzsmirigy rendellenességei,
idegrendszeri betegségek, máj-,
és epe betegségek, mozgásszervi

betegségek, urológiai problémák,
nemi szervek betegségei, a szem betegségei, szenvedély betegségek,
szív-, és érrendszeri problémák, a
vese betegségei, meddõség, gerincbántalmak, reumatikus problémák.
A lézerzuhany kifejezés azt takarja, hogy egyszerre nagy felületen sok
pásztázó lézerfény hat a bejelölt testrészre. Ajánlott az alábbi betegségekre és állapotokra: sportsérülések,
mozgásszervi betegségek, reumás
fájdalmak, idegrendszeri betegségek, bõrgyógyászati betegségek, fülorr-gégészeti betegségek, hegszövet
kezelése mûtétet követõen.
Sajnos a fentebb sorolt betegségek
valamelyikével nagyon sok ember
küszködik, ezért reméljük, hogy ezek
az új eszközök hozzájárulnak majd a
gyógyuláshoz, és a jó közérzethez.
Mindenkinek egészségére!
Oroszné Verba Julianna
Alsózsolcai Gondozási Központ

Mérföldkõhöz érkezett a Komplex telep-program
Örömmel tájékoztatjuk Alsózsolca város polgárait, hogy a Komplex telep-program megvalósítása
újabb fontos szakaszba lépett.
Az energianövény gondozó képzés sikeresen lezárult; a növények
a kedvezõ idõjárási körülményeknek köszönhetõen gyors növekedésnek indultak.
Ezt követõen újabb képzést indítottunk, a célcsoport tagjai kõmûves-

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az
Alsózsolcai köztemetõben a sírhelyek és urnahelyek lejárati ideje: 25 év.
2014-ben az 1989 évben kiadott sírhelyeket
és urnahelyeket kell újraváltani.
Befizetés helye: Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal, Alsózsolca, Kossuth u 138.

festõ képzésen vesznek részt. A
képzés gyakorlati oldalát a résztvevõk a Johanna úti óvodaépület
felújítási munkálatai során teljesítik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
leendõ CsillagPont épülete hamarosan kívül-belül megújulva várja
a kedves érdeklõdõket.
A felnõtt lakosság fejlesztése
mellett a programunk kiemelt figyelmet szentel a fiatalabb generációk

nyári elfoglaltságaira is. Gyermektáborokat indítunk a 9 - 14 éves
korosztály számára, korcsoportonkénti turnusokban. Igyekszünk
olyan programokat szervezni a célcsoport számára, amelyeknek a
gyermekek szórakoztatásán túl tudásközvetítõ, ismeretbõvítõ hatásuk is van.
Deák Máté,
a projekt szakmai vezetõje

Ügyintézõ: Simon Sándorné
Ügyfélfogadás:
Hétfõtõl-Csütörtökig 8 - 16-ig.
Pénteken
8 - 12-ig.
Újraváltási díjak Áfát tartalmazzák:
Egy személyes sírhely: 7112 Ft
Két személyes sírhely: 10668 Ft
Urnasírhely: 4445 Ft
Urnafülke: 10668 Ft

A csapadékos idõjárás következtében elszaporodtak a gyomnövények. Kérjük a köztemetõben temetési hellyel rendelkezõket, a sírhelyeken gyomtalanítási munkákat szíveskedjenek folyamatosan elvégezni, hogy a temetõkertbe látogatgatáskor rendezett kör-

nyezetben róhassuk le kegyeletünket.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Jegyzõ
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Az I. világháború kitörésének napjára emlékeztünk
Mi felnõttek a történelmi tanulmányaink során sokszor hallottuk már,
hogy 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd trónörökös egy boszniai
hadgyakorlat megtekintésére utazott Szarajevóba. Útja során egy
szerb férfi, Gavrilo Princip, pisztolylyal halálosan megsebesítette õt és
feleségét. Ezt követõen Bécsben és
Budapesten egyaránt fellángoltak a
szerbellenes indulatok. Egy hónappal a merénylet után, július 28-án
Bécs hadat üzent Szerbiának, s a csapatok megindultak délre. Néhány
nappal késõbb Németország hadat
üzent Oroszországnak, majd Franciaországnak. Ezzel kezdetét vette
egy négy évig tartó háború, melyben

sorra üzentek hadat egymásnak a
résztvevõk. 2017-re gyakorlatilag
már szinte a világ összes nagyhatalma hadban állt.
A négy évig tartó világháború a
korábbi háborúkhoz képest elképzelhetetlen pusztulást okozott: 10
millióan haltak meg, 20 millió volt a
sebesültek száma, a polgári lakosságot mérhetetlen szenvedés sújtotta,
és egy olyan békerendszert hoztak
létre, amely magában hordozta a következõ világháború csíráját. Magyarország embervesztesége halottakban 660 ezer fõre tehetõ, ehhez
még hozzá kell számítani azt a 800
ezer súlyos sebesültet, aki az elszenvedett sérülések következtében

munka- és keresõképtelenné vált.
Alsózsolcáról 270 férfi vonult be katonának. Közülük 61-en soha nem
térhettek vissza szeretteikhez.
A 21. század embere a háború szó
hallatán kissé zavarban van, mert nem
tudja, valójában mit is jelent. Éppen
ezért fontosak a megemlékezések és
az idõsek visszatekintéseibõl a fiatalok
tanulhatnak. Mindenkinek ismernie
kell az elsõ világháborút, amely egyszer s mindenkorra megváltoztatta a
világot, hogy tudják és értsék, milyen
értékes a szabadság és a békés élet lehetõsége. Minden mai fiatalnak is ismernie kellene az elsõ világháború
történetét, a hõstetteket, a kudarcokat
és a szenvedéseket egyaránt.
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Amikor a hõsökre emlékezünk, általában azokra gondolunk, akik a
csatatereken vesztették életüket. De
vajon egy-egy ilyen alkalommal
csak róluk kell megemlékeznünk?
Nem, hiszen ott vannak azok, akik
nem haltak meg: a katonák, akik túlélték a háborút, hõsiesen szolgáltak,
utána sokszor a hadifogságot is végigszenvedték. Sokan sebesülten,
súlyosan megrokkanva, súlyos betegségektõl szenvedve térhettek
csak haza és hátralévõ életük során
viselték az átélt borzalmak nyomait.
Vagy ott vannak az apák és
anyák, az itthon maradt feleségek,

akik a háború alatt és után sokszor
maguktól vonták meg az utolsó falatot, hogy gyermekeiknek legyen
mit enni. Õk is mind-mind a szó
legszorosabb értelmében hõsök
voltak, nem azért, mert meghaltak,
hanem, mert éltek a hazáért és életükkel adtak példát nekünk, utódoknak. Ma rájuk is emlékeznünk
kell, mert az emlékezés csak így lehet teljes.
Most rajtunk a sor: most mi élünk!
Nekünk kell szeretni, nekünk kell alkotni, nekünk kell építeni és mások
gondját viselni. Nekünk kell élhetõ,
szeretetteljes világot teremteni és

megélni. Olyat, amelyben jó élni, s
amelynek van értelme.
Az elõttünk járók példája mutatja,
hogy a legnehezebb életkörülmények között is megtalálhatjuk az élet
értelmét és szépségét. Az életet s az
idõt pedig, amit megkaptunk, tovább kell adnunk. Ez a mi feladatunk, s ha szabad így mondanom, ez
emberségünk lényege. Jó lenne, ha a
ma élõ emberek is mindig szem elõtt
tartanák azt az idézetet amely a mi I.
világháborús emlékmûvünkre vésetett: „A hazáért mindent, a hazát semmiért”.
Zsiros Sándorné

Ismét Szépkorút köszönthettünk Alsózsolcán
Takács János bácsi ünnepelte 90.
születésnapját.
Ebbõl az alkalomból látogattam
meg, s készítettem vele egy rövid
riportot.
Kérdésemre, hogy mi a hosszú
élet titka azt felelte, hogy „Mindig
sokat dolgoztam, tanultam, - ma is
tevékenykedik a ház körül, s a kertben is- de kellenek a jó gének is.”
Felmenõi között többen éltek
meg hasonló szép kort. Még egy
nõvére is él , akit gyakran meglátogat, s az autóját maga vezeti.
Pedig az élete sem volt egyszerû,
hiszen a kor , melyben élt, sem volt
az.
Jajhalmon született – Taktaharkály melletti tanya – egy négy
gyermekes családba, édesapja a
tejüzem vezetõje volt. Érthetõ az
indíttatás, hogy az elemi iskola elvégzése után hentesinasnak adták.
S így szerzett elõbb szakmunkás,
majd technikusi oklevelet a hentesés mészáros szakmában. S a segédbõl egyre feljebb araszolt a ranglétrán, s lett termelésvezetõ, fõmérnök, sõt egy évig megbízott igazgató is a B-A-Z Megyei Húsipari
Vállalatnál. 46 év után ment nyugdíjba, '86-ban , de akkor sem hagyta abba a munkát, még '97-ig dolgozott, köztük a Sajóhúsnál is. Közel 60 munkával eltöltött év, az

nem semmi! - ahogy a mai fiatalok
mondják.
És milyen évek?! Közben volt 2.
világháború, amikor is nappal
dolgozott, s éjszaka fiatal legényként besorozták leventének, nemzetõrnek. Társaival feladatuk volt
a miskolci õrjárat. Igaz parancsnokának köszönhetõen az utolsó napokat otthon töltötte, s így nem
vitték el sem a frontra, sem késõbb gulágba. Katonaidejét sokáig
Sopronban a határ védelmével látta el élelmezésvezetõként, de ez
már a háború után volt. Izgalmas
történeteket mesélt levente korából hazagyaloglásról, otthoni bujkálásról. Persze ez csak nekünk
kívülállóknak történet, megélni a
háborút nagyon is veszélyes lehetett, melyhez jó adag emberség,

ügyesség, s nem kevés szerencse
is kellett.
Szakmájának köszönhette a párját is. Hiszen ide került dolgozni,
segédnek Alsózsolcára, s itt ismerte meg késõbbi feleségét. Akivel
'50-ben kötöttek házasságot-két
fiúgyermekük, s három unokájuk
született-. Akik ugyan nem vitték
tovább a szakmát, de mind sikeresek a maguk területén. Sajnos felesége már nem él, de János bácsi õrzi emlékét. Aktív nyugdíjas életet
él. Ma már nem vadászik, de eljár a
nyugdíjas klubba, kirándulgatni,
fürdeni. Olvas, sõt könyvet írt A
miskolci mészáros- és hentesipar
történelme és fejlõdése címmel. Sokat utazott, több helyen járt Európában busszal, vonattal, repülõvel.
Néhány évvel ezelõtt Õ mondott
búcsúztatót Londonban elhunyt
nagynénje temetésén.
Mostanság kicsit visszafogottabban él, mint mondja a vezetést is
hamarosan abbahagyja. Õ érzi,
pedig nagyon friss szellemileg és
fizikailag egyaránt. Jó volt vele
beszélgetni, gyorsan elrepült az a
két óra. Kedves ismerõsként búcsúztunk, s úgy váltunk el, hogy a 100.
születésnapján is menjek! Úgy
legyen! Isten éltesse János bácsit!
Vig Györgyné,
szerkesztõ
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EGY GAZDAG NYÁR
Rendezvényektõl voltak hangosak a Közösségi Ház és intézményei, a Sportcsarnok és a Helytörténeti Gyûjtemény az elmúlt hetekben. A nyári vakáció kezdetével
megkezdõdtek a napközis tábori
programok, a nyári gyermekfoglal-

Ezen a nyáron két
napközis tábort szerveztünk. Mind a sporttáborba, mind a játékos-kézmûves táborba
szép számmal jelentkeztek gyerekek. Igyekeztünk
érdekes
programokat biztosítani az
5-11 éves
korú táborozóknak.
Bobozni vittük õket, kipróbálhatták a lovaglást, a különbözõ játékos versenyeken összemérhették ügyességüket, s agyagozhattak,
A szentmátéi gyerekek táborozása Alsózsolcán,
gyöngyöt fûzhettek, tea kompháznál
nyér és láblenyomatot
kozások, hatodik alkalommal ren- készíthettek, egyéb kézmûves techdeztük meg az Anna napi lakodal- nikákat próbálhattak ki. Azon kívül,
mas bált, vendégül láttuk a Szent- hogy hasznos elfoglaltságot biztosímátéról érkezett gyerekeket, meg- tottunk a résztvevõknek, a szülõkemlékeztünk az I. világháború kitö- nek is segítettünk azzal, hogy két
résének centenáriumáról, s még a héten át biztonságban tudhatták
bejárati ajtót is újra, modernebbre gyermekeiket.
cseréltük. A Sportcsarnokban megÉvrõl évre, hétrõl hétre egyre töbújult a felülvilágító rendszer, s új ben jönnek a szerdánként tartott
épülettel gyarapodott és megszé- nyári gyermekfoglalkozásra. Ezepült a Helytörténeti Gyûjtemény ken a foglalkozásokon sok játék,
udvara.
kézmûveskedés várja a kicsiket és a
nagyobbakat. Igyekszünk úgy
összeállítani
a
programot, hogy
a különbözõ korosztályhoz
tartozó lányok és fiúk egyaránt találjanak kedvükre való
idõtöltést.

Táncház
Július 29-én húsz szentmátéi gyerek érkezett kísérõi társaságában
Alsózsolcára. Immár második alkalommal fogadjuk erdélyi testvértelepülésünk fiataljait, hogy megismerkedjenek városunkkal és környékével, barátságot kössenek az
alsózsolcai gyerekekkel, s hogy otthon érezzék magukat Magyarországon. Ezúttal is a Sportcsarnokban
biztosítottuk a szállásukat, a Központi Konyha segítségével valamint
alsózsolcai családok, néhány vállalkozó és az Auchan Áruház önzetlen
támogatásával az étkezésüket.
Vendégeink a program során egy
teljes napon keresztül akadályverseny keretében ismerkedtek településünk épületeivel, emlékhelyeivel.
Az állomásokon - sportpálya, 1848-as
emlékmû, Helytörténeti Gyûjtemény, a református templom hársfái, az I. világháborús emlékmû,
kompház, a Vay-kripta, katolikus
templom, Közösségi Ház, Gondozási Központ udvara, Fekete István
Óvoda, Herman Ottó Iskola - rövid
ismertetést hallhattak arról, mit érdemes tudni a helyszínrõl, majd vidám, játékos feladatokat oldottak
meg. Lehetséges, hogy a résztvevõ
gyerekek többet tudnak most településünkrõl, mint sok alsózsolcai
lakos? A verseny során nagyon elfáradtak, s azzal „biztattak” minket,
hogy megyünk mi még Szentmátéra, s nekik meg vannak hegyeik,
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amiket a jövõ évben Erdélybe látogató zsolcai gyerekeknek bizony
meg kell majd mászni!

Táncegyüttes Anna napi lakodalmas bálját. A hagyományoknak
megfelelõen idén is összeadtak egy
fiatal párt, így már hat
„házaspár” gazdagítja
a csoportot. Ebben az
évben Papp Eszter és
Erõs Gergõ volt a magyarbõdi lakodalmas
menyasszonya-võlegénye. A remek hangulatú rendezvényen a legkitartóbbak hajnalig
ropták a táncot. A csoport ezzel a koreográfiával és a korábban
megtanult táncokkal
utazik augusztus közeMegemlékezés az I. világháború centenáriumán
pén a csehországi
Támogatóinknak köszönhetõen Hradec Kralovéba egy néptáncfeszaz erdélyi és a helyi gyerekek egy fe- tiválra.
lejthetetlen délelõttöt tölthettek a
Településünkön arra
Mini-Manó Játszóházban, fürödhet- törekszünk, hogy méltek a Selyemréti Strandfürdõben és tóképpen emlékezzünk
alkothattak a Fügedi Márta Népmû- meg nemzeti ünnepevészeti Egyesület Alkotóházában; inkrõl, történelmünk
részesei lehettek egy igazi diszkó- neves eseményeirõl.
nak és kilátogattak Lillafüredre. A Július 28-án az I. világszombati búcsúzáskor fájó szívvel háború, a „Nagy Hábointegettünk azoknak a gyerekeknek rú” kitörésének 100.
és felnõtteknek, akiknek reménye- évfordulójára emlékezink szerint sikerült feledhetetlen él- tünk. Ebbõl az alkaményeket szerezni, s akiket talán lomból „A Hazáért
már barátainknak nevezhetünk.
mindent, a Hazát semEzúton szeretnék köszönetet mon- miért” címmel nyílt kiállítás a Ködani mindazoknak, akik munkájuk- zösségi Ház galériáján, mely szepkal, támogatásukkal hozzájárultak a tember végéig tekinthetõ meg az intábor sikeres lebonyolításához.
tézmény nyitva tartási idejében.
Július 26-án immár hatodik Ugyanezzel a címmel ugyanezen a
alkalommal rendezte meg a Ritmus napon jelent meg két alsózsolcai
honvéd, Karsza József és
Orbán Károly hadi- és fogsági naplója. A kiállítás
megnyitása után a résztvevõk az I. világháborús
emlékmûhöz
sétáltak,
ahol Zsiros Sándorné polgármester és dr. Majoros
Géza alpolgármester koszorút helyezett el Alsózsolca lakossága nevében,
majd a megemlékezõk
egy-egy szál fehér virággal rótták le kegyeletüket
a hõsök emléke elõtt. Ezt
követõen került sor az

ünnepi mûsorra a Helytörténeti
Gyûjtemény udvarán.
Nem csak élményekben, rendezvényekben volt gazdag az elmúlt
két hónap. A Közösségi Ház és két
intézménye, s ezáltal az egész település látványosan gazdagodott a
közelmúltban.
A Közösségi Ház a régi, felújításra,
javításra szoruló bejárati ajtaja helyett egy pályázat segítségével modern, szép automata nyílászárót kapott. Kicsit még szokatlan ugyan,
néhányan pórul is jártak, amikor túl
gyorsan szerettek volna bejutni az intézménybe, de lassan hozzászokunk,
hiszen a jót könnyû megszokni.
A Sportcsarnok felülvilágító rendszere nagyon rossz állapotban volt.
Egy néhány évvel ezelõtti vihar

megrongálta a nyitószerkezetet, a
plexiborítás elért, itt-ott lyukas,
foltozott volt, veszélyessé vált, hiszen egy nagyobb esõ, esetleg jégesõ akár rendezvény közben is teljesen tönkretehette, betörhette volna a szellõztetõ rendszert illetve a
tetõablakokat. Ezért döntött úgy a
Képviselõ-testület, hogy ebben az
évben saját erõbõl felújíttatja a teljes felülvilágító rendszert. A munka 95%ban elkészült, néhány apró
tennivaló van még hátra, de ezektõl függetlenül az épület birtokba
vehetõ, tökéletesen használható.
Az utolsó simításokat a munkálatokat végzõ cég augusztus hónap
folyamán elvégzi. A beruházás
eredményeképpen a Sportcsarnok
küzdõtere biztonságosabbá, világosabbá vált az ott sportolók nagy
örömére.
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2014. augusztus
Aki a Helytörténeti Gyûjtemény
elõtt elsétált az utóbbi hónapokban, nagy sürgés-forgást tapasztalhatott. Pályázati támogatásból új
épület nõtt ki az udvaron, melyben
tároló helyiséget és két, minden
igénynek megfelelõ mosdót-wc-t
alakítottak ki. Mindkét funkcióra
nagy szükség volt, hiszen a gyûjteményt õrzõ épületben nem volt
hely semmiféle tárolásra, illetve
a rendezvények alkalmával a

gyûjteményen keresztül lehetett
csak megközelíteni az egyetlen
mosdót. A jövõben itt megrendezésre kerülõ programok lebonyolítását az is segíti, hogy a városüzemeltetés dolgozói az egész udvart
térkõvel burkolták. Mindezek
megvalósulásával a települési rendezvények számára új, méltó helyszínné vált a Helytörténeti Gyûjtemény és udvara.
A nyár általában a szabadságolá-

sok, a pihenés, a feltöltõdés idõszaka. Sokszor azt mondják, uborkaszezon, hiszen semmi fontos nem
történik. Alsózsolcán és a Közösségi Házban errõl szó sincs. Ezen a
nyáron a szokásosnál is több minden zajlott intézményeinkben, s
bízunk benne, hogy mindez az események résztvevõinek, az épületek használóinak megelégedésére
történt.
Szaláncziné Somos Zsuzsa

Bõvebb információ a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl: Urbánné Lengyel Zsuzsanna
www.alsozsolca.hu; 06-46-520-020

Rejtvény
Az elõzõ számunk helyes megfejtése: Az éhes vándor "kõlevest"
fõzött. Helyes megfejtõ: Udvari Péter
a Szemünk fénye alapítvány felajánlását nyeri meg, mely egy
családi belépõ a Vadasparkba. Új feladványunk: Az I. világháborúba

településünkrõl 270 embert soroztak be, közülük sokan nem tértek
vissza szeretteikhez, hányan? A nyertes Tóth J. Sándor önkormányzati képviselõ felajánlását kapja, mely a Boszi Szalonban
váltható be.
A megfejtéseket személyesen a Közösségi Házba vagy interneten
kérjük eljuttatni: beres.klara@gmail.com címre

