
 
 

2011. augusztus  AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA VIII. évfolyam 2. Szám 

 

    
 
 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” 

AASSZZAALLÓÓII  GGYYEERREEKKEEKKÉÉRRTT  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  TTIISSZZTTEELLEETTTTEELL  

MMEEGGHHÍÍVVJJAA  ÖÖNNTT  ÉÉSS  CCSSAALLÁÁDDJJÁÁTT   AASSZZAALLÓÓRRAA   
 

2011. AUGUSZTUS 13.-ÁN (SZOMBATON)  
16:00 ÓRAKOR  A TÁJHÁZ UDVARÁN MEGRENDEZÉSRE 

KERÜLŐ  
 

IV. ABAÚJI NÓTAFESZTIVÁLRA 
 

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK: 
 

FAZEKAS JÓZSEF      SEBŐK GYULA     MOLNÁR LÁSZLÓ     CSÓK ILI      NÓGRÁDI TÓTH ISTVÁN 
      LÉVAI JOLI       GÁSPÁR ANIKÓ       FAZEKAS JÓZSEF        ZÁMBÓ IMRE      BOKOR JÁNOS 

KÁTAI ZSUZSA        SZABÓ SÁNDOR        DR. VÍGH BERTALAN A DALOLÓ SEBÉSZ 
 

KÍSÉR: DÉKI LAKATOS SÁNDOR CIGÁNYZENEKARA 
TÁROGATÓN JÁTSZIK: RINGER ISTVÁN 

 
 

valamint fellépnek a helyi hagyományőrző fiatalok és idősek 
 

A helyszínen:   - szőlőművelés hagyománya kiállítás  
     - aszalói termékek bemutatása és vására /pavilonok megnyitása:14 óra/ 
 

A belépő jegy korlátozott számban kapható  
(amely tartalmazza a műsort, bort, pogácsát)  

2011. 08. 10-ig elővételben 1500 Ft/fő áron a Polgármesteri Hivatalban. 
ÉRDEKLŐDNI LEHET: 46/596-266 

                                       



MEGHÍVÓ 
 

 

Aszaló Község Önkormányzata 
 Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2011. augusztus 13-án  
IX. alkalommal tartandó Aszalóiak Napjára 

 

A rendezvény programja:  
 

11:00 Ökumenikus istentisztelet 
a református templomban 

 

12:00 Ebéd 
 

Az ebéd költsége: 1500 Ft/fő. 
Befizetési csekk a Polgármesteri Hivatalban igényelhető 2011. 08. 11-ig. 

 

14:00 Helyi termékek bemutatása és vására, pavilonok megnyitása 
 
 

 
 

 
 
 

Mint azt már hírül adtuk az Aszalón élő és 

Aszalóhoz kötődő kedves honfitársainknak, 

hogy az idén is megrendezésre kerül, immáron 

kilencedik alkalommal a településünk napja. 

Nem titkolt, elsődleges szándéka a 

rendezvénynek, hogy az egymáshoz való 

kötődést erősítse, kinek - kinek lehetőséget 

biztosítson a szülőföld iránti szeretetének 

kinyilvánítására és természetesen a családoknak, 

közösségeknek, kulturális lehetőséget 

biztosítson, lehetőséget adjon a kellemes 

kikapcsolódásra. Szokásunkhoz híven, most is 

ökumenikus istentiszteleten adhatunk hálát a 

teremtőnek a megtartatásért, a mindennapi 

kenyérért, és mindazon javakért, melyekkel az 

elmúlt évben is megajándékozott bennünket.  A 

társadalmi ünnepeinken, községi 

rendezvényeinken, bizony szomorú látvány 

tapasztalni az érdektelenség, a passzivitás, a 

közömbösség tényét, holott, egyre rosszabbodó 

életviszonyunk még inkább összefogásra 

kellene, hogy késztessen bennünket. Az 

„önmagam kizárása a közéletből”, a „csinálom, 

ha megfizetik”, a „nincs nekem semmi hasznom 

abból” szemlélet, az „eseményektől való 

távolmaradásom a saját szabadságom” elvek, 

még sivárabbá, mostohábbá teszik 

elkövetkezendő aszalói életünket. A süllyedés, a 

hanyatlás csak közös összefogással, tenni 

akarással állítható meg. Egyedül a testület, a  

 

 

választott tisztségviselők, a polgármesteri 

hivatal, és más aktivisták erőfeszítése, elveszett 

reménnyé válnak, ha az érdektelenséggel 

szembetalálkoznak, hiszen így javaink, 

értékeink, lelki világunk semmivé lesznek. 

Mennyire szépen hangzottak a választások előtti 

pazar ötletek sokaságai, a sok leleményes 

javaslat, melyek mögül kihátráltak azok gazdái, 

pedig talán sohasem volt olyan szükség a 

segítőkészségre, mint manapság, amikor a 

tettrekészség a hiányzó pénzügyi források 

helyett a legjobb valutapótlóként szolgálnak.  

Tisztelt Barátaim!  

Tegyük félre önös gondolatainkat, bátran,  

merészen nyilvánítsuk ki Aszalóért a tenni 

akarásunkat, minden nemes tettel, gondolattal 

ezt a települést gazdagíthatjuk. Készítsünk 

mérleget, mit kaptam a falutól, és én mit adtam 

a településemnek. Az aug. 13-i napon való 

megjelenés is adomány, adomány, mely tükrözi 

nézetemet, szellemiségemet, mely hitet, erőt 

adhat egymásnak az elkezdett munka 

folytatásához, mely kölcsönös megbecsülést 

sugároz egymás iránt, mely magyarságunkat 

régi méltó hírére emeli. 

Kedves Aszalóiak, Aszalóhoz kötődő 

elszármazottak, szeretettel hívogatjuk a mi 

napunkra kedves mindnyájukat, várjuk 

megtisztelő látogatásukat. 

Árvai Károly

HÍVOGATÓ 



 
 

Aszaló Kisebbségi Önkormányzata gyermek – és 

romanapot rendezett, melyen Farkas Félix a Lungo 

Drom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének 

elnöke és Árvai Károly Polgármester Úr is részt vett. 

A fellépő gyerekek színvonalas színdarabokat és 

verseket adtak elő. A színdarabok címe: „Átok és 

szerelem” és „Lány kikérés”. 

Délben babgulyást szolgáltunk fel, majd azt követően 

hagyományőrző zenekar szórakoztatta a jelenlévőket. 

Vezetői: Dányi Richárd és Budai Gyula Krisztián. 

Ezután az ajándék (jégkrém, üdítő, torta, csoki, lufi) 

kiosztása következett, amit a gyerekek a műsorral 

együtt nagy szeretettel fogadtak. Szeretném folytatni 

ezt a kezdeményezést - amennyire mód és lehetőség 

adódik - mivel a gyerekek és a felnőttek is igényt 

tartanak rá.  

Elnökként a 8. osztályosok meghívtak ballagásukra, 

amit örömmel elfogadtam. 

  
 

Egy kis ajándékkal is kedveskedtem nekik a 

Kisebbségi Önkormányzat nevében. Remélem, a 

jövőben is részt vehetek ballagási ünnepségeken. 
    

Budai Gyula elnök 

 

 
Nyolc évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az 

évnyitóra még nem gondoltuk, hogy ilyen hamar 

elrepül ez a nyolc év. Micsoda szorongással, 

félelemmel indultunk! A tanító néni szava, amely 

törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért 

bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített 

erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért 

kell köszönetet mondanom a magam és társaim 

nevében a tanárainknak, a szüleinknek, azért a sok 

türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. 

Nemcsak a tanórákon, hanem az együtt átizgult 

versenyeken, és a pályaválasztás időszakában is.  

 Arra kérem őket, hogy maradjanak meg 

emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások, és 

ne a csínytevéseinkre emlékezzenek! Szinte 

hihetetlen, hogy utoljára szólt a csengőszó nekünk, 

hogy az új tanévet már egy másik épületben, más 

gyerekek közt, az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán 

bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Hiszen a 

gyermekkort a maga gondtalan boldogságával 

elhagytuk.  

Búcsúzunk iskolatársainktól, reméljük, jó példa 

voltunk számotokra és az együtt töltött élményeket 

nem felejtitek el. 

Utoljára szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi 

mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni 

lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és 

becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit 

értünk tettek és tesznek ezután is. Ezt megígérjük! Mi 

pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet 

választottunk!!! 

A búcsúzó diákok: 

Bartha Xavér; Bényi Noémi; Bódi János; 

 

Gazsi Ádám Barnabás; Glonczi Krisztina; Glonczi 

Renáta Borbála; Glonczi Virág; Horváth Nikoletta; 

Kerék József; Kiss Edina; Kotogán Milán; Kovács 

Csilla; Lakatos Brigitta; Nagy Katalin; Nagy Mihály 

Tibor; Rézműves Gergő Péter, Rusz Nikoletta, 

Takács Lajos Máté, Tóth Dániel, Tóth Réka. 

 

Én iskolám, köszönöm most néked, 

Hogy az eljött élet-csaták között 

Volt mindig hozzám víg üzeneted. 

Tápláltad bennem az erőt, 

Szeretni az embert és küzdeni 

És hűn állni meg Isten s ember előtt.” 

(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba) 

 

 
 

 
   Gazsi Ádám Barnabás 

   

GYERMEK - ÉS ROMANAP 2011. 

BALLAGÁS 



 
 

 

Az Általános Iskola, az Óvoda és az Őszi 

Alkony Idősek Klubjának megállapodásából 

Aszaló község Önkormányzata közös kulturális 

délelőttöt szervezett 2011. május 07-én, 

vasárnap, ahol a településen működő 

szervezetek, egyesületek, intézmények, illetve 

baráti társaságok egyaránt részt vehettek. A 

program 10 órától kezdődött a Művelődési 

Házban.  

   Május első vasárnapján az édesanyákat 

köszöntjük. Igaz ugyan, hogy ezen jeles nap után 

már egy héttel jártunk, de az édesanyákat 

nemcsak ezen a napon, hanem minden nap 

szeretjük és gondoskodunk róluk. Ebből az 

alkalomból készültek kedves műsorukkal a 4.b 

osztályos tanulók, kiknek előadását 

osztályfőnökük, Soltész Bernadett, 

édesanyákhoz fűződő gondolatával nyitott meg.  
 

 

 
 

   

 Az Őszi Alkony Idősek Klubja is hosszú 

heteken keresztül, minden szeretetüket beleadva 

készült erre a napra. Luzsánszki János 

felkészítésével kellemes dalcsokrot adtak elő az 

énekkar tagjai, ezt követően a tánccsoport tagjai 

pergős táncukkal Nagy Bélánénak, Katikának 

köszönhetően szórakoztatták a jelenlévőket.  
 

 
 

A kicsik szórakozási igényét is kielégítve 

örömünkre szolgált, hogy az óvoda szervezésére 

elfogadta a meghívást a már jól ismert Csiri-biri 

együttes. Abban a pillanatban, amint a színpadra 

léptek, elvarázsolták, és egy mesés világba 

repítették el a gyerekeket. Ez a néhány perc 

nemcsak a gyerekeknek szólt. Anyukák és 

apukák, nagymamák és nagypapák rövid időre 

újra gyermekek lehettek, és együtt énekeltek,  

játszottak, és jól érezték magukat abban a 

gyermeki világban, melyet az előadók 

hangulatukkal teremtettek.  

   A délelőtti műsort a Skaj-együttes, (akikről 

elárulhatjuk, - mint már az ott lévők is hamar 

észrevették -, hogy a Csiri –biri együttes két 

tagja egy röpke technikai szünet ideje alatt 

átöltözve) szórakoztatta tovább a jelenlévő 

felnőtteket. Régi slágereket énekelve zenei 

kísérettel, és a hangulatot színesebbé téve tánccal 

kedveskedtek. Annyira jó volt a hangulat, hogy a 

jelenlévők közül is többen együtt énekeltek, és 

táncra perdültek az előadókkal.  
 
 

 
 

 

A délelőtti műsort a Borverseny 

eredményhirdetésével zártuk, melyen Árvai 

Károly Polgármester Úr és Tamás Bertalan 

Alpolgármester Úr az eredmények sorrendjében 

hirdetett és jutalmazott.  
 

Eredmények: 
 

Bronz érem: Balázs Béla, Zörgő István, Árvai 

Károlyné, Horváth Attila 2 féle bora 

Ezüst érem: Árvai Károly, Horváth Attila, Nagy 

Imre, Tóth Szilárd, Helmeczi Barnabás 

Arany érem: Surányi Bertalan, Hegedűs Vince, 

Szalánczi Béla, Tóth József, Tóth Szilárd 

Nagy Arany érem: Fazekas Imre, Tóth József, 

Tóth Szilárd 

 

 

KULTURÁLIS DÉLELŐTT 



 

Aki előzőleg jelezte, hogy szeretne részt venni a közös ebéden, az a Tájház udvarán egy kellemes 

beszélgetés keretében folytathatta a délután további részét. Reméljük, hogy mindenki kellemesen érezte 

magát és élményekkel gazdagon tért haza! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik megszervezték ennek 

a napnak a létrejöttét, és azoknak a technikai segítőknek, akik a műsorok felkészítésében és a 

szereplésben, a terem berendezésében, a díszítésben, a hangosításban, a műsor levezetésében, és a finom 

ebéd elkészítésében szerepet vállaltak! 

     Búzás Béláné 

 

 
 

"A gyermek szeme a lélek tükre. Jajj annak, aki elhomályosítja."  

 

Az óvodában a nevelési év szeptember elsejétől 

május 31.-ig tart. 

A nevelési év a beszoktatással kezdődik. Ezzel 

az új élethelyzettel, hogy a gyermek óvodás lesz, 

felborul az egész eddigi megszokott életvitele. 

Idegen helyen, idegen felnőttek és gyerekek 

veszik körbe. Nem könnyű időszak ez a 

gyermekek számára, hiszen el kell válni anyától, 

apától. Sokszor könnyáztatta szemmel érkeznek 

az óvodába.  Ha már a gyermek biztonságban 

érzi magát, akkor elfogadja a felnőttek, majd a 

gyerekek közeledését. Minden ember, így 

legfőképpen a gyerek, alapvető szükséglete az 

emberi kapcsolat, amelyben szerethet és 

szeretetet kaphat.  
Az óvodás gyermek alapvető szükségletei: 

-Fiziológiai szükségletei legyenek kielégítve 

-Érezze magát biztonságban 

-Legyen lehetősége mozgásra, játékra 

-Legyenek szeretetteljes kapcsolatai 

-Legyen képes eredményeket elérni 

-Induljon el azon az úton, ahol kiteljesítheti 

legjobb önmagát 

Ehhez meg kell ismernünk az igazi lényét,  el 

kell fogadnunk, és a lehető leghatékonyabban 

egyéni fejlesztést biztosítanunk. 

 „Keresem minden gyermek sajátos titkát, 

és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, 

hogy önmaga lehessen.” 
A gyermekek egyéni fejlesztése előtt felmérjük a 

gyermek képességeit, érdeklődésének irányát, 

kedvenc témáit, tevékenységeit, játékait, mi okoz 

számára örömet? Így észre sem veszik, hogy 

valami nem megy jól nekik, hiszen számukra 

biztonságos területen járnak. Óvodánkban a 

nevelőtestület a Tevékenységközpontú óvodai 

program alapján dolgozik. A gyermekek egész 

napját átöleli a játék, mert minden tevékenységet 

játékba szőve végeznek és az ismereteket is így 

sajátítják el. 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenysége. A játékban szerzett 

tapasztalat, az elfogadás, az ezáltal szerzett 

önbizalom segít neki abban, hogy helyt álljon a 

mindennapokban és az életben. Fontos 

feladatunk a gyermekek iskolára való 

felkészítése. A közös ünnepségek, zenés 

programok, előadások, hagyományok ápolása 

(szüret, lámpás felvonulás, Márton napi 

népszokás, mikulás, karácsony, farsang, anyák 

napja, gyermeknap, évzáró, ballagás) olyan 

érzelmi töltést, az összetartozás érzését és 

biztonságot adnak a gyermeknek, melyek a 

személyiség fejlődését, feltöltődését pozitívan 

befolyásolják.  A nevelési év zárásaként az idén 

június 03-án tartottuk a Művelődési Házban az 

Évzáró és Ballagási ünnepségünket, majd 

átvonultunk a Művelődési Házba, ahol a szülők 

és rokonok izgalommal várták gyermekeik 

szereplését. A színpadra először a Piros 

csoportos, majd a Rózsaszín csoportos gyerekek 

álltak fel. A Piros csoport kis és középső 

csoportos gyermekei tavaszi verseket és táncot 

adtak elő. A nagycsoportos és az idén elballagó 

óvodások néptánccal és népi mondókákkal, 

versekkel a Rózsaszín csoportos gyerekek az 

évszakokhoz kötődő versekkel és dalokkal 

szórakoztatták a közönséget. Majd ezután a 

ballagó óvodások megkapták a kis tarisznyájukat 

és egy csokor virágot a szülőktől és a hozzá 

tartózóktól. Az iskolába készülő gyermekeink 

egyenként szép kis verssel és énekkel köszöntek 

el az óvodától, társaiktól, az óvó néniktől, dajka 

néniktől. Bízunk benne, hogy a most elköszönő 

gyermekek megállják majd helyüket az 

iskolában, és mindegyikőjük képességeihez, 

tehetségéhez mérten szorgalmasan végzi majd el 

a rá váró feladatokat, és a későbbiek folyamán 

tisztességes, becsületes emberke válik majd 

belőlük.  

           Trézsiné Tomkó Anikó

    

Az óvodai élet dolgos hétköznapjai, évzáró és ballagás 
 



 

 

     
 
 

Az emberek éltében nagyon sok állomás van, 

melyeket nagybetűs ünnepekként emlegetünk. 

Az esküvő, a gyermekek, unokák születése, 

keresztelés, stb. mind-mind olyan esemény, 

amelyekre emlékezve boldogság tölti el 

szívünket.  

Ilyen gyönyörű nap, esemény, a Református 

Egyháznál a konfirmáció, amikor a fiatalok a 

gyülekezet előtt nyilvánosan bizonyságot tesznek 

hitükről, felkészültségükről, és ezáltal a 

Református Egyház teljes jogú tagjaivá válnak.  

Az aszalói gyülekezetnél ilyen nagybetűs ünnep 

lett az áldozó csütörtököt követő vasárnap, 2011. 

június 5. napja. 

Különleges volt ez a nap, annál is inkább, mert 

ezen a napon kettős ünnepet ülhettünk. Ekkor tett 

fogadalmat 17 fiatal, s meghívást kaptak – 

immár hagyományosan – az 50 évvel ezelőtt 

konfirmált testvérek is.  

A harangok 11 órára hívogattak, s a templomunk 

szinte zsúfolásig megtelt. 

 

 
 

Koncz Gáll László Tiszteletes Úr ünnepi 

igehirdetése után a fiatalok bizonyságot tettek 

egyházismeretükről, tudásukról.  Felemelő érzés 

volt hallani a lányok és fiúk feleleteit, látni 

arcukon a meghatottságot, felnőttes 

komolyságot, azt, hogy érzik életükben milyen 

fontos állomáshoz érkeztek.  

A fogadalomtétel és Tiszteletes Úr áldás osztása 

után Fazekas Lajos gondnok úr köszöntötte a 

fiatalokat, akik emléklapot és egy-egy Bibliát 

kaptak ajándékba. 

Ezt követően került sor az 50 éve konfirmáltak 

köszöntésére. Az 1960-61-ben konfirmáltak 

közül 10-en álltunk ki az Úr asztalához, 

visszaemlékezve a konfirmáció óta eltelt évekre.  

Arra az 50 évre, amely hozott örömöt és bánatot 

egyaránt.  

 

Tiszteletes Úr megemlékező szavai mély 

érzelmeket kavartak fel bennünk. 

 

 
 

Örült a szívünk, hogy mi megérhettük e csodás 

napot, ugyanakkor fájdalommal gondoltunk 

azokra, akik már nem ünnepelhettek velünk. Az 

ajándékba kapott emléklap és az imádságos 

könyv is segít feledhetetlenné tenni 

ünneplésünket. 

 

 
 

Az 50 éve konfirmáltak nevében Árvai Károly 

Polgármester Úr tartott megemlékezést, majd az 

istentisztelet után a polgármesteri hivatalban 

gyűltünk össze egy kötetlen beszélgetésre és 

visszaemlékezésre. 

Így vált ez a nap is az egyik legemlékezetesebb 

ünnepünkké. Nekem különösen azért, mert 

együtt ünnepelhettem unokáimmal, akik szintén 

most konfirmáltak.  

Ezúton is köszönetet mondok a szülők és 

nagyszülők nevében Tiszteletes Úrnak, az 

áldozatos, kitartó munkájáért, amit a gyerekek 

felkészítése során végzett, s azért, hogy lehetővé 

tette, hogy mi is ismét az Úr asztalához 

állhattunk, mint 50 évvel ezelőtt. 

     

Balázs Bertalanné 

 

Kettős ünnep az Aszalói Református Gyülekezetnél 



    
 
 

 
 

   2011. június 12-én vasárnap ért véget a 2010/2011-es 

bajnokság csapatunk számára, amely a második 

megyei I. osztályban lefutott szezon volt az egyesület 

történetében, amelyben újabb 

aprócska bejegyzést tett az Aszalói 

Sportegyesület képzeletbeli 

történelemkönyvébe  az a mintegy 

35 fős felnőtt keret, beleértve ebbe 

edzőt és játékost, akik végig 

küzdötték  a szezont. Tavasszal a 

csapat a 14. helyről rajtolva a tabella 

9. helyéig küzdötte fel magát, bár egy kicsit nagyobb 

szerencsével és több „pontossággal” jóval előrébb is 

végezhettünk volna.  
   Na de ne szaladjunk ennyire előre! 2010. január 9-én 

egy vasárnapi délelőtt jött össze először az őszhöz 

képest jócskán átalakulásra váró keret. Barcsa László 

személyében új vezetőedzőt, míg Luhály István 

személyében egy pályaedzőt is köszöntöttek a 

megjelent régi, új játékosok. Kezdetét vette egy 

komoly alapozás és az edzőmérkőzések sorozata, 

mely alapján felmérhette az edzői kvartett, hogy mire 

lehet képes a csapat és akkor eléggé biztatónak tűnt a 

jövő. Jó keret, jó játék, gólgazdag győzelmek! 

Közben lezajlott a Borossi László emléktorna 

Szikszón, amelyben a csapat csupán egyszer, éppen a 

döntőben kapott ki érdekes körülmények között 

Szikszó-Tomor-Laktól, de ott is csak büntetőkkel 

maradtak alul a mieink. Jelentős volt a változás a 

keretben is: Deme Attila, Horváth Benjámin, 

Orlóczki László, Varga Dávid, Vasas Péter és a 

legvégső stádiumban Bőcsről megszerzett Lázár 

Norberttel erősödött meg jócskán a keret. 

   Az első tavaszi mérkőzésen 4-0-ra győztek a mieink, 

apró szépséghiba a dologban, hogy ezt a mérkőzést 

még az ősszel, Szabó László irányítása alatt nyerte 

meg csapatunk Bükkábrány ellen. Jött az első tavaszi 

mérkőzés, amelyet Tállyán vívtak meg játékosaink és 

izgalmas mérkőzésen végül 2-1 arányban 

diadalmaskodtak is! Majd a következő fordulóban 

„hazai pályán” az éllovas Sajókaza ellen 1-0-s 

eredménnyel ismét a miénk lett a három pont. Így 

tehát álomrajttal indították a fiúk a 2011-es évet, amit 

Mezőcsáton folytattak tovább, egy ismét simán 4-0-ra 

megnyert mérkőzéssel. Jött a jó erőket felvonultató 3. 

helyezett Tiszalúc, amely csapat ellen teljesen 

elfogadható eredmény volt az 1-1-es döntetlen. A 

második helyezett Sárospatakkal azonban már nem 

bírtak a mieink, így ott 3-2-es vereséget szenvedett 

csapatunk. Innen kezdődött el a hullámvölgy, ugyanis 

az Encs ellen végigtámadott mérkőzésen pont nélkül 

maradtunk (0-1.), Sajóbábonyban szintén (2-1.), 

Felsőzsolca három pontrúgásból blokkolta le a 

csapatot (1-3.), az MVSC ellen pedig az utolsó 

percekben kaptuk meg a mérkőzés egyetlen gólját    

(0-1.).                           

Aztán apró fellángolásként simán vertük Halmajon 

Tarcalt (3-0), majd nyögvenyelősen, de három pontot 

ért a Sátoraljaújhely elleni 2-1 is. Gólzáporos hétközi  

 meccsen 6-3-ra győztek a mieink Abaújszántó ellen, 

majd következett az ősszel furcsa véget ért Szalonna 

elleni mérkőzés visszavágója, ahol csak 1-1-es 

döntetlenre futotta.  A nagy rangadón, a „Borossi-

visszavágón” Szikszó-Tomor-Lakot nagy csatában 3-

2-re legyőzték a mieink, végül azonban Edelényben 

beleszaladtak a mieink a szezon egyik legnagyobb 

vereségébe, 7-1… A csapat házi gólkirálya egyébként 

Bari Gábor lett 15 szerzett találattal! 

  Viszont a bajnoki cím megszerzésének évéhez 

hasonlóan, ebben az esztendőben is kijutott csapatunk 

a Magyar Kupa országos főtáblájára! Az „első” 

körben (igazából a selejtező 3. fordulójában) 

Harsányban 4-0-s sikert könyvelhettek el a mieink, 

majd a következő körben ugyanilyen eredménnyel 

Vattát búcsúztatta csapatunk. A mindent eldöntő 

utolsó selejtezőkörben Abaújszántót 2-1 arányban 

győzték le a mieink, így az országos főtáblára 

juttatván Aszalót, immár másodszor! 

Ami a jövőt illeti! 
Magyar Kupával zártuk, ezzel kezdjük: július 22-én 

délben megtartották az első kör sorsolását, amelyen 

papíron könnyebb ellenfél nem igazán kerülhetett 

volna útjába a mieinknek. A megyei III-as 

Nagyrozvágy csupán 5. lett az előző szezonban, mégis 

például az NBIII-as Cigándot búcsúztatta a play off-

ban, szóval azért nem árt majd odafigyelni 

mindenesetre elérhető közelségben a továbbjutás! A 

mérkőzést augusztus 6-án, szombaton 18 órától 

rendezik majd meg Nagyrozvágyon. 

  Zajlik a csapat megerősítése is javában, több új 

emberrel is tárgyalásban áll a vezetőség. Távozók is 

lesznek a csapattól. Nem ez volt karrierjének legjobb 

féléve Vasas Péternek, aki Mádon folytatja 

pályafutását, viszont az Ausztriába távozó Lázár 

Norbert sok örömet szerzett szurkolóinknak. Öröm az 

ürömben, hogy ugyan pénzt nem tudunk támadónkért 

kapni (a FIFA nem fogadja el az amatőr szerződést), 

Szabó László elnök gondoskodott azonban arról, ha 3 

éven belül visszatér Magyarországra Lázár és folytatni 

kívánja pályafutását, azt a szerződés lejártáig csak 

Aszalón teheti meg! 

Vasárnap egyébiránt lejátszotta 

első edzőmérkőzését is 

csapatunk Sajóvámoson, ahol 

9-2 arányban diadalmaskodtak 

a mieink. 

         

         Hajrá ASZALÓ! 

                                           

Szabó Krisztián 

  
 

FELEMÁS FÉLÉV, TÖRTÉNELMI TETTEL! 
            

 



 
 
 
 
 

A községben 2011. április és július között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  Eljárás indult lopás bűntettének gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen, aki ajtófeszítés 

módszerével behatolt egy aszalói lakatlan 

házba és onnan 10 l pálinkát, rádiós magnót, 

karórát, réz kandalló szerszámokat, 

villanymotort, bográcsállványt és 

kéziszerszámokat tulajdonított el, előre 

láthatóan 20.000 Ft-ot meghaladó értékben.  
 

  Eljárás indult jogtalan behatolással 

szabálysértési értékre elkövetett lopás 

vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes 

ellen, aki bement egy aszalói lakos lakásának 

bekerített udvarára és onnan 1 db 20 m-es 

locsolótömlőt, 2 db műanyag gyorscsatlakozót 

és 1 db locsolófejet tulajdonított el, 4.600 Ft 

értékben.  
 

  Eljárás indult személy elleni erőszakos 

cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás 

vétségének megalapozott gyanúja miatt, két fő 

aszalói lakos ellen, akik az utcán megöléssel 

fenyegettek meg egy aszalói lakost és családját. 

A sértett magánindítvánnyal élt nevezettekkel 

szemben.  
 

   Eljárás indult állatkínzás vétségének gyanúja 

miatt, ismeretlen tettes ellen, aki feltehetően 04. 

03-án egy bekötött zsákban Aszaló község 

külterületére kitett 9 db élő kölyökkutyát. 

Amennyiben egy arra járó helyi lakos nem 

fedezi fel a zsákot, az állatok elpusztultak 

volna.  
 

  Eljárás indult jogtalan behatolással 

szabálysértési értékre elkövetett lopás 

vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes 

ellen, aki bement egy aszalói lakos lakásához 

tartozó záratlan garázs helyiségbe és onnan 

eltulajdonított 1 db elektromos fűnyírót, ezzel a 

sértettnek kb. 15.000 Ft kárt okozott.  
 

  Eljárás indult kisebb értékre elkövetett lopás 

vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes 

ellen, aki eltulajdonított 6 db őz és 1 db szarvas 

trófeát egy aszalói lakos borház pincéjéből, 

ezzel a sértettnek 20.000 Ft-ot meghaladó 

értékben kárt okozott.  
 

  Eljárás indult dolog elleni erőszakkal kisebb 

értékre elkövetett lopás bűntettének gyanúja 

miatt ismeretlen tettes ellen, aki ajtókifeszítés és 

lakatlefeszítés módszerével behatolt egy aszalói 

lakos tulajdonát képező, Aszalón található 

lakatlan házának padlására és istállójába  

ahonnan 2 db fűnyírót, egy asztali csocsó-játékot 

tulajdonított el, mindösszesen kb. 35.000 Ft 

értékben.  

 

Seer Aurél rftzls 

 

Recept Sarok – Gyros házilag 

 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

  Hozzávalók: 
     pulyka mell, 

     görög fűszer, 

     natur joghurt, 

     joghurtos  

salátaöntet por,           

fejes káposzta, 

  hagyma, uborka 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Egy serpenyőbe pici olajat teszünk. 

A pulyka mellet (lehet csirke mell is) 

vékony csíkokra vágva, Görög 

fűszerrel megszórva, 20 percig állni 

hagyjuk, majd megpuhítjuk. A 

káposztát, hagymát, az uborkát 

felszeleteljük, közben elkészítjük az 

öntetet. 2 doboz joghurthoz adunk   

1-öntet port. Sült burgonyával 

tálaljuk. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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