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IV. ABAÚJI NÓTAFESZTIVÁL ASZALÓ       

    
 

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

 

            Örömteli esemény volt aug. 13-án 

községünkben. Az Aszalói Gyermekekért 

Alapítvány pályázat útján támogatást nyert és 

megrendezhette a IV. Abaúji Nótafesztivált a 

Tájház udvarán.  
 

 
 

Külön örömünkre szolgált, hogy a nézőközönség 

a pályázaton elnyert összegből vásárolt 

székeken, padokon foglalhatott helyet. 
 

 
 

A felhőtlen jókedvet nem zavarta meg a hirtelen 

jött zápor sem. 

Közkedvelt nótaénekesek mellett felléptek a  

helyi fiatalok és idősek, akik csodálatos ének – 

és tánctudásukkal elkápráztatták a helybéli és a 

környező településekről érkező nótakedvelő 

közönséget. 
 

 
 

Nagy sikert arattak a pavilonokban kiállított 

aszalói termékek, melyből kóstolhattak, és ha 

ízlett, vásárolhattak is az érdeklődők.  

Réteseket sütötték: Bodnár Péterné, Kovács 

Károlyné, Nyilasán Józsefné  

Méztermelő: Balázs Béla  

Sajtkészítő: Fehér Istvánné 

Borászok: Tóth József és Tóth Szilárd. 

A hangulatot még jobban fokozta, hogy az 

asztalokra Bányi Imréné, Tondora Lászlóné és  

Szalai Miklósné által sütött pogácsa, mellé 

aszalói szőlőtermelők borai kerültek.  

Köszönöm a hivatal dolgozóinak a közcélú 

munkásoknak, hogy ez a nap sikeresen 

megvalósulhatott.  

Reméljük, hogy minden résztvevő maradandó 

élményekkel tért haza és a nagy érdeklődésre 

való tekintettel jövőre újra megrendezésre 

kerülhet immár az V. Abaúji Nótafesztivál. 
 

                                             Petróné Benes Erika 

 



  
                              

 
 

„Itt van az ősz, itt van újra”, és ha itt az ősz, itt a 

szüret és a szüreti mulatság ideje. 

Településünkön évtizedes hagyománya van a 

szüreti mulatságnak. Elődeink évről-évre 

összegyűltek egy kis megérdemelt mulatságra a 

szüret után. 

Nekünk, fiataloknak a feladatunk, hogy ez a szép 

hagyomány ne menjen feledésbe. Idén október 

1-jén került sor erre a rendezvényre.  
 

            
 

A bíró és bíróné kezdeményezésére összegyűltek 

a fiatalok és megalakultak a csőszpárok és a 

postások. Az első próbákon nagy feladat várt az 

idősebb csőszpárokra, mert szerencsére nagyon 

sok lelkes fiatal csatlakozott hozzánk; akiknek ez 

volt az első alkalom, hogy részt vehettek ennek a 

hagyománynak az ápolásában. Meg kellett velük 

ismertetni a szép dalokat és táncokat. Anikó 

néninek köszönhetjük, hogy a próbák végére 

minden remekül ment. 

Elérkezett a péntek, a felvonulás előtti nap. 

Megkezdődött a szekerek és a bálterem 

feldíszítése. A délután folyamán sor került a falu 

kulcsának átadására. 
 

 
 

Végre elérkezett a várva várt nap. A reggeli 

órákban a kisbíró elindult a faluban, hogy 

kidobolja a nap eseményeit és meghívja a falu 

lakosságát a felvonulás megtekintésére. Dél 

tájékán a bíró és a csőszpárok vidáman, énekelve 

érkeztek meg a bíróné házához. Innen együtt 

vonultunk a Községi Borházhoz, ahol már vártak 

ránk a lovasok, a szépen feldíszített szekerek és a 

hintó. A Himnusz eléneklését követően kezdetét 

vette a felvonulás. 
 

 
 

A gyönyörű időnek köszönhetően a falu utcáit 

jókedvűen és boldogan énekelve jártuk végig. A 

3-as számú főútnál már várt minket a nagyszámú 

és kíváncsi nézősereg.  

Itt adtuk elő először a hetek óta gyakorolt 

produkciónkat. Nagyon izgultunk, de a tánc 

végén az elismerő pillantások és a lelkes taps 

mindenért kárpótolt. A polgármesteri hivatal 

előtt - köszönhetően a szíves vendéglátásoknak –

már felszabadultan adtuk elő műsorunkat, ahol 

ismét tapssal jutalmazott minket az elégedett 

nézőközönség. Ezek után Polgármester Úr 

megköszönte a részvételünket feleségével együtt 

és vendégül láttak minket egy pohár pezsgővel 

és finom süteményekkel. 

Elérkezett az este. Hétórára zsúfolásig megtelt az 

iskola hagyománynak megfelelően feldíszített 

tornaterme. Polgármester Úr köszöntő szavai 

után a bíró bemutatta a csőszpárokat és a 

postáspárt. A nyitótánc után elkezdődhetett a 

mulatság. A hangulatra nem lehetett panasz, 

idősek és fiatalok együtt táncoltak, énekeltek. A 

hangulat tetőfokán került sor a csengettyűk 

árverezésére. A mulatság és a tánc ezután 

hajnalig tartott. 

 

 

Szüreti mulatság 



Ez a nap felejthetetlen volt nekünk 

felvonulóknak és remélem, hogy a község  

lakosságának is. Szeretnénk köszönetet mondani 

szüleinknek, nagyszüleinknek, barátainknak és 

mindenkinek, aki segítségünkre volt abban, hogy 

ez a rendezvény ilyen csodálatosra sikerült. Ne 

feledkezzünk meg azokról a résztvevőkről sem, 

akik évről évre önzetlenül és nagy 

segítőkésséggel vesznek részt rendezvényünkön:  

Gömöri Tamás és lovasai, Jóczik Gábor, Juhász 

Árpád, Bukovenszki László, Homonnay Gábor, 

Kardos Attila, Fehér István, Mercz Krisztián 
 

Bíró: Czagány Nándor, Bíróné: Soltész Enikő 

Postások: Soltész Ádám-Bodnár Enikő 

Köszönet illet valamennyi felvonuló fiatalt is:  

 

Csőszösz-csőszlányok: 

Stefán Szabolcs - Rusz Nikoletta 

Juhász József – Juhász Anikó 

Homonnay László - Mercz Brigitta 

Juhász Péter - Szűrös Zsanett 

Galambos József - Tóth Réka 

Bernáth László - Kiss Edina 

Méhes Ernő - Aranyosi Noémi 

Juhász Gábor - Hriczó Györgyi 

Szűcs Szilárd - Bűdi Boglárka 

Szabó László - Bodnár Cintia 

Szabó Bence - Újfalusi Evelin 

Szabó Krisztián - Csomós Rebeka 

Trézsi Gábor - Bűdi Marietta 

Gazsi Ádám - Bényi Noémi

        Soltész Enikő 

         

 

 

 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az általános iskola tetőcserére kapott támogatás 66.000.000.-Ft, 

ebből önrész:                                                        3.473.685.-Ft,  

                                   EU-s önerő:                                     -2.605.263.-Ft 

                                   Önkormányzatot terhelő önrész:         868.422.-Ft 

A beruházás várható befejezése 2012. év. 
 

További nyertes pályázat a LEADER pályázati programban a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján 

Falumegújítás- és fejlesztésre igényelhető támogatás jogcímre benyújtott „Falumegújítás – fejlesztés a 

Szikszói Kistérségben” című pályázattal kapcsolatban településünk is érintett. 

Megújult a tájház udvara valamint játszóteret kapott községünk. 

A két projekt összköltsége:                      11.244.934.-Ft. 

Ebből önkormányzatunkat terhelő önrész: 2.452.336.-Ft. 
 

Az Új Széchenyi Terv Észak- magyarországi Operatív Program rendszeréhez benyújtott „Aszaló 

településrekonstrukciója az árvíz sújtotta településrészeken„ című, ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0084 jelű 

pályázatát az Észak-magyarországi operatív program iránytó hatóságának vezetője 46.921.248.-Ft 

összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a projekt elszámolható összköltsége: 49.390.788.-Ft így az 

Önkormányzati önrész: 2.469.539.-Ft. 

Ebben a pályázatban szerepel csapadékvíz elvezetés, vízelvezető árkok rendezése, utak felújítása valamint 

a sportöltöző felújítása. Tehát 2011-ben a pályázatok által településünkön elnyert és megvalósult 

vagyongyarapodás 126.635.722.- Ft összegben realizálódott. 

 

FELHÍVÁS 
 

Aszaló község Önkormányzata felhívja a lakosságot és megkéri, hogy az idegenben élő hozzátartozóikat 

is tájékoztassa, amennyiben még nem váltották meg elhunyt hozzátartozóik sírhelyét, úgy ezt rendezni 

szíveskedjenek. 

Egyszemélyes sírhely:  5.000.-Ft 

Dupla sírhely:              7.500.-Ft 

 

Befizetési csekket kérni illetve egyeztetni lehet a Polgármesteri Hivatalban, csekket el lehet venni a 

ravatalozó előtt elhelyezett dobozból is. 
 

pályáztunk és nyertünk 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Az 1956. október 23-ai forradalom és 

szabadságharc 55. évfordulója alkalmából az 

idén is megrendezésre került a Fáklyás 

felvonulás. A felvonulásban részt vevők a Tájház 

udvarán gyülekeztek, majd égő fáklyákkal, 

alkalomhoz illő zene kíséretében vonultak végig 

a megemlékezés helyszínére, ahol már az 

ünneplő közönség kíváncsian várta az ünnepi 

műsort. 
 

 
 

    A Himnusz eléneklése után szavalatot 

hallhattunk Jakab Csenge, Mercz Dominika, 

Nagy Rebeka, Tóth Petra és Tóth Virág felső 

tagozatos tanulók előadásában. 1956 országos 

eseményeit Gazsi Barnabásné iskolánk 

megbízott igazgatónője idézte fel. Ezt 

követően Oszterman Petra szavalata 

következett. A tanulókat felkészítette Kárpáti 

Zoltánné.  

Végül ünnepi megemlékezésünket az Őszi 

Alkony Idősek Klubjának énekkara zárta a „Bús 

magyarok imádkoznak” kezdetű énekkel.   Az 

idei Fáklyás felvonulás estéje lehetőséget adott 

arra, hogy ünnepi hangulatban közösen fel tudtuk 

idézni 56 eseményeit. Az Önkormányzat nevében 

ezúttal mondunk köszönetet a technikai 

dolgozóknak, akik a helyszínt előkészítették, az 

előadóknak és felkészítőiknek. Mindazoknak, 

akik eljöttek, és pár perc erejéig jelenlétükkel 

megtisztelték 56 emlékét. A Göőz József 

Általános Iskolában október 21-én emlékeztek 

meg tanulóink 1956 eseményeiről.  

A gyerekek tanulgatták a szöveget, és 

szorgalmasan eljártak a próbákra, melyet Kárpáti 

Zoltánné tanárnő irányított Vargáné Losonczi Éva 

tanárnő segítségével. A Himnusz eléneklése után 

került sor tanulóink színvonalas műsorának 

előadására. 

    A műsorban szereplő tanulók: Bari Cintia, 

Bodnár Anita, Glonczi Zsuzsanna, Horváth 

Elizabeth, Horváth Szimonetta, Hriczó Veronika, 

Jakab Csenge, Kótai Vivien, Lakatos Katalin, 

Rácz Genovéva, Sándor Mária és Tóth Eszter 6. 

osztályos tanulók. Nagy Rebeka, Seer Alex, Tóth 

Petra és Tóth Virág 7. osztályos tanulók. 

Oszterman Petra és Mercz Dominika 8. osztályos 

tanulók. 

   A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. 
    

    Búzás Béláné 

 

In memoriam Taksár Béla  
 

 Az 1956-os forradalomra emlékeztünk… 

          Megrendüléssel vettük tudomásul, hogy szeretett barátunk Taksár Béla a napokban elhunyt. Rendkívüli 

adottságokkal rendelkező sportolót ismerhettük meg személyében. Ott voltam azon a nap, mikor megsérült 

Alsóvadászon és ez a pályafutásának végét jelentette. Hónapokig tartott felépülése. Viszont nem szakadt el 

sohasem a sporttól. Ő volt, aki annakidején újra szervezte a labdarúgó csapatot. Hívó szavára haza jöttek más 

egyesületeknél sportoló fiataljaink. Hihetetlennek tűnik, hogy szíve megszűnt dobogni! Megérdemelt nyugdíjba 

vonulását sem tudta sajnos élvezni, súlyos betegsége miatt. Egy ország gyászolta Albert Flóriánt, mi aszalóiak, 

pedig Őt. Mert Béla volt a mi Albertünk!  

         Elment, nincs már közöttünk. A mennyből néz le ránk és látja onnan szeretteit, sport barátait és 

egyesületünk jó teljesítményét. Holtak már nem tudnak érdemeket szerezni, csak nekünk élőknek van 

lehetőségünk arra, hogy jót tehessünk az örök életre, halottaink javára. Köszönjük munkádat! 
 

„ Egy könnycsepp a szemünkben még érted él, 

Egy gyertya az asztalon érted ég. 

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

Amit tőlünk soha senki el nem vehet, 

S telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 

Szívből szeretünk s nem feledünk Téged.” 
  

Emléked megőrizzük, nyugodj békében Béla! 

                                                                                            Tamás Bertalan 
 



 
 

11 éve dolgozom a Göőz József Általános 

Iskolában tanítóként. Tanulmányaimat 

Debrecenben a Svetits Katolikus Gimnáziumban, 

majd a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán 

végeztem. 2009-ben a debreceni egyetem 

kihelyezett tagozatán differenciáló-fejlesztő 

szakpedagógus diplomát is szereztem. Ennek az 

elérésében nem kis szerepet vállalt a családom is, 

akik mindenben segítettek és támogattak. 

Férjem, Gazsi Barnabás, aki biológia-testnevelés 

szakos tanár az iskolánkban, e mellett a sportkör 

munkájában is nagy szerepet vállal. Kisfiam, 

Ádám már 14 éves és a Földes Ferenc 

Gimnázium biológia tagozatán kilencedikes. Ő 

az utánpótlás csapat kapusa is.    

Hivatástudattal és fegyelmezetten 

végeztem munkám az eltelt évek során. Iskolám 

közösségének a hasznára kívánok lenni a 

jövőben is. Szép kihívás és megtiszteltetés 

számomra, hogy ennek az intézménynek a 

vezetője lehetek. Különösen örömteli 

hozzájárulni munkámmal egy modern tárgyi- és 

szellemi eszköztárral rendelkező, ám 

hagyományokat, értékeket őrző iskola életéhez. 

Úgy érzem, van bennem ehhez elszántság, 

energia és hivatástudat. Kitűzött céljaim az 

elkövetkező év iskolavezetői munkájában: 

nevelő-oktató munka színvonalának javítása, 

szülői elégedettség növelése, elmenő tanulóink 

számának mérséklése és a tanulói agresszivitás 

megfékezése. 

A köztudatban vannak „jó” és „kevésbé 

jó”, híres és kevésbé híres iskolák. Ezek a jelzők 

nagyon sok esetben szubjektív értékítélet alapján 

születnek. A közvélemény megfelelő információ 

hiányában keveri a mennyiségi felszínt a 

minőségi mélységgel. Különösen érzékenyen 

érinti az iskolát a közvetlen környezetében 

kialakult értékítélet. Pozitív iskolaképet kell 

kialakítani, „el kell adni” az iskolát.  

 

 

Ezért fontosnak tartom, hogy az iskola 

munkáját a nyilvánosság előtt végezze, s 

törekedjen a tudatos kommunikációs 

tevékenységre. Elengedhetetlen, hogy az iskolai 

hagyományok jelentős közösségformáló- és 

összetartó erői A község és a környék 

helytörténetéhez kapcsolódó történelmi 

ismeretek megalapozzák a szülőföldhöz való 

kötődést.  A nemzeti ünnepeken a cselekvő 

részvételt kívánó programok a magyarsággal 

való azonosulás lehetőségeit teremtik meg. Az 

iskolán belül kialakult hagyományok (pl. Göőz 

József Nap, karácsonyi ünnepség, farsangi 

karnevál, anyák köszöntése, gyermeknap, stb.) 

az iskola egyediségének megalapozói. Általuk 

válik az iskola a többitől eltérővé, az „ő 

iskolájukká”. Ez az érzés alapozza meg a 

büszkeségüket és szeretetüket az iskola iránt.  
 

„Ma sem volt könnyű élni 

 Nem lesz könnyű sosem. 

      De érdemes volt! – s mindig 

 Érdemes lesz,  - hiszem!” 

                                      Váci Mihály 
 

 
 

   Ez a kedvenc képem a volt 4.-es osztályomról. 
 

              Gazsi Barnabásné 

              

 

 
AZ ASZALÓI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriumának tagjai köszönetet mondanak mindazoknak, akik 

személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak utalták át. 2010. évben átutalt összeg: 178.814 Ft, a 2009 évből 
tartalékolt összeg 109.213 Ft volt. Működési költségünk az alapítvány bankszámlavezetése 10.220 Ft-ba került. 

Számlánkon további felhasználásra 257.807 Ft-ot tartalékolunk. 
 

A KÁLVIN JÁNOS ALAPÍTVÁNY ASZALÓ POLGÁRAIÉRT kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat. A 2010-ben befolyt 116 054Ft-ot  a kuratórium – az alapítvány 

célkitűzésének megfelelően – későbbi felhasználásra tartalékolja. 

 

Bemutatkozom  

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 



 
 

 

Aszalói Gyermekekért Alapítvány 

pályázat útján támogatást nyert a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Alapból és a 

Nótafesztiválhoz hasonlóan ennek köszönhetően 

ez a kiállítás is megrendezésre került. 

A gyümölcsöt hozó szőlő a születés és 

elmúlás szimbólumaként él a kereszténységben. 

A szőlő a Föld jelképeként máig megőrizte a 

bujaságra, vidámságra, örömre, barátságra és az 

őszre vonatkozó jelentését.  

    Az Ókereszténység írásaiban olvashatjuk, 

hogy a szőlőt Isten ültette. Ez azt jelenti, hogy 

megteremtette a népét, és átadta Fiának. A Fiú 

angyalokat állított melléje, hogy mindegyikre 

vigyázzanak, majd sok fáradozással 

megtisztította azokat bűneiktől. Ezzel sok 

fáradozást szenvedett el, mert a szőlőt senki sem 

képes kapálni fáradozás és küszködés nélkül.  

Borba temették bánatukat, és bor mellett 

vigadtak a honfoglaló magyarok, a 

szabadságharcos katonák. Borral kínálja a 

magyar ember a házába látogatót, és még 

sorolhatnánk…hiszen  

„Borral vigad a magyar” „Borban az igazság”. 

Tegyünk említést az aszalói 

szőlőtermesztésről: 

Hiteles feljegyzések szerint 1275-ben, majd az 

1300-as években Aszaló hegyein már híres 

szőlőtermesztés folyik. Később 1605-ben nagyon 

sok kassai polgárnak van itt szőlőbirtoka.  

Szájhagyomány szerint Nagy Frigyes porosz 

király innét a Szarvas-dűlőből látta el királyi 

házát évenként jó „aszalai” borral.  

 A szőlőtermesztés szempontjából községünk jó 

természeti adottságokkal rendelkezik. Az 1883-

as évben megjelent a filoxera vész szőlőinkben, 

amely teljesen kipusztította az ültetést. Eleinte 

direkt termő szőlőket ültettek, majd később  

oltványokat.  

 

 

 
 

  Ezen kiállítás alkalmával igyekeztünk olyan 

tárgyakat összegyűjteni, melyek bemutatták az 

ültetés, metszés és permetezés hagyományát, 

illetve a must és bor készítésének az eszközeit. A 

falon pedig szőlőhegyünk dűlői voltak láthatóak. 
 

 
 

             Szeretném megköszönni azoknak a 

lakosoknak a segítségét, akik saját szőlőművelő 

tárgyaikat biztosították a kiállítás létrejöttéhez: 

Árvai Károly, Czagány Sándorné, Farkas Imre, 

Hegedűs Vince, Kiss László, Kriván Józsefné, 

Novák Bertalan, Soltész Miklósné, Szalánczi 

Béla. 

Köszönöm kollégáimnak: Petróné Benes 

Erikának, Póczosné Molnár Katalinnak, Soltész 

Miklósnénak és Farkas Istvánnak, hogy 

segítették munkámat a kiállítás létrejöttében. 
 

    Búzás Béláné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőlőtermesztés hagyománya kiállítás 
 

Fenyőfa termelői áron eladó: 

Aszaló, Bécsi u. 11. 

Tel: 06/70-29-23-114 

 

 

Szántóföldet bérelnék:   

06/70-295-11-94 



   
 

 
 

            A 2011/2012-s szezonnak úgy vágott neki az Aszalói 

Sportegyesület, hogy bizony nem csak a megyei első 

osztályban, hanem a Magyar Kupa országos főtábláján is 

helyt kell állni. A felnőtt csapat keretében akadt jócskán 

változás.  Távozott a csapattól a két aszalói kötődésű  

játékos,  Glonczi Károly és Lajtos István, ők mindketten az 

MVSC-hez igazoltak. Baráth László Tiszalúcra, míg a 

tavalyi szezon gólfelelőse Lázár Norbert Ausztriába 

távozott. Vasas Péter és Mészáros Balázs együttesen a 

megyei I. újoncához, Mádra igazoltak. Az érkezők sorát is 

több név gyarapítja: Tarcalról érkezett egy három főt 

számláló csapat, nevezetesen a védelem jobb oldalára Buri 

Attila, a baloldalra Konkoly Krisztián, míg a középpálya 

egyik szélére Bodnár Barnabás. A másik szélre Encsről 

érkezett Kosztek Erik. Így egy 17-18 fős kerettel vágott 

neki a csapat a 2011/2012-s szezonnak, melynek első 

állomása Nagyrozvágy volt, a Magyar Kupa első 

fordulójában. Nagy küzdelemben hátrányból fordítva 2-1-

re győztek a mieink Füleki Gábor és Bodnár Barnabás 

góljával. A második körben Fortuna ismét kedvezett a 

csapatnak, ugyanis az egy megyei III-s capatot, Kispaládot 

állította a mieink útjába. Szerencse, nem szerencse, aki ott 

volt az látta, hogy a körülmények kritikusak: sem víz, sem 

áram az öltözőben, így a játékosoknak az öltöző melletti 

csap alatt kellett megtisztulni a rendkívül izzasztó 90 perc 

után, amelyet szintén 2-1-re hoztak a mieink, Deme Attila 

két büntetőjének hála, majd jöhetett a megérdemelt frissítő!                    

Ezzel a csapat bejutott a Magyar Kupa országos 

főtáblájának a harmadik fordulójába, ahol az ellenfél már 

kemény diónak bizonyult: az NB2-s Balmazújváros volt az 

ellenfél, viszont ez a mérkőzés szeptember végén volt 

aktuális. Elindult hát a bajnokság, bár ne indult volna… 

Tiszalúcon egy 5-2-s vereségbe szaladtak bele a fiúk. A 

második forduló sem volt valami ígéretes, hiszen a tavalyi 

szezon utolsó fordulójában az aszalói csapatnak hetet hintő, 

BTE Edelény látogatott Halmajra! A mieink azonban 

revánsot vettek a Bódva völgyieken: Varga, Orlóczki és 

Bodnár találatára csak egy válasza akadt az edelényieknek, 

így a mérkőzés 3-1-s sikerrel zárult. A következő 

fordulóban, Bükkábrányban remizett a csapat: 1-1. A 4. 

fordulóban jött az első újonc, Gönc és mieink nagyon sima 

6-1-es sikert arattak. Az ekkor nyári munkájából hazatérő 

Kispál első mérkőzésén 2 gólt szerzett. Majd jött két 

szívfájdító vereség: a tabella második felében álló Emőd, 

majd Nyékládháza egyaránt 1-0-ra győzte le a mieinket… 

Felsőzsolcán tehát nem volt más választása a csapatnak, 

csak a győzelem volt elfogadható eredmény, amelynek 

meg is feleltek a fiúk: 3-1-re győzték le a zsolcai csapatot. 

Ekkor a csapat támadószekciójában már jócskán változások 

álltak fenn a bajnokság közben: feledésbe merült a tavalyi 

szezon házi gólkirálya, Bari Gábor, az ekkor pedig a házi 

góllövőlistát vezető Orlóczki László Németországba 

távozott. Viszont érkezett a rendkívül fiatal Ónodi Csaba 

Ináncsról, aki előbb az ifjúsági csapatban szerzett két 

meccsen 8 gólt, majd Felsőzsolcán például már csereként 

beállva megszerezte a csapat harmadik gólját! A zsolcai 

győzelem után jöhetett az NB2-s Balmazújváros, amely 

csapat ellen szeptember 21-én délután teljesen partiban 

voltak a mieink, azonban egy megpattanó labda és egy 

bombagól jelentette a kupamenetelés végét az Aszalói 

Sportegyesület számára!  

 

 

Négy nappal később Abaújszántót verték a mieink simán 3-

0-ra, majd Sajóbábonyban nem jött ki a lépés, és 2-1-s 

vereséget könyvelhettünk el. Ezután kezdődött el a mai 

napig tartó 6 mérkőzéses győzelmi sorozat, amely a 

Sajószentpéter elleni 3-0-val indult, majd Sátoraljaújhelyen 

a csereként beálló Ónodi találatával 2-1-re nyertek a 

mieink. Itt indult egy másik sorozat, ugyanis a Deme által a 

megyei I. legjobb hátsó alakzatának kititulált védelem 321 

percen át nem kapott gólt: előbb Encset fektették két vállra 

„hazai” környezetben a fiaink, majd a Glonczit és Lajtos is 

soraiban tudó MVSC ellen győztek a fiúk. Ez a két 

mérkőzés egyaránt 2-0-s sikert hozott. Következő ellenfél a 

Vasas Pétert és Mészáros Balázst is foglalkoztató Mád volt, 

amely ellen sem volt megállás: 4-0 Halmajon. A legutolsó 

mérkőzésen szakadt meg a gólnélküli sorozat: a 31. percben 

ugyanis egyenlítettek hazai pályán az ongaiak, Kosztek 

góljára már nem volt válaszuk, így 2-1-s sikerrel már két 

forduló óta, 3. helyen áll a csapat a tabellán, igaz csak jobb 

gólkülönbségének köszönhetően előzik meg kedvenceink 

Sajóbábonyt. A csapat legeredményesebb játékosa Kosztek 

Erik a maga 7 találatával, azonban érdemes kiemelni a 20 

esztendős Deme Attilát, aki a csapat egyik legbiztosabb 

pontja a védelem tengelyében, viszont 6 szerzett találatával, 

második helyen áll a házi góllövőlistán. Kiemelendő még a 

csapatból a szezon második felében parádézó Lövey Lajos, 

a sérüléséből visszatérő és egyre inkább formába lendülő 

Horváth Benjámin, valamint a rendre magas szinten játszó 

Meczkó Gergely. De természetesen az egész csapat 

megérdemli a dicséretet az eddigi szerepléséért, igaz azt az 

emődi és nyéki meccs még mindig fájó tüske… 

 A hátra lévő két forduló azonban igazi erőpróba lesz 

Barcsa László vezette csapatnak: előbb az éllovas Tállyát, 

majd a második helyezett Szikszó-Tomor-Lakot kell 

legyőzni.  Előbbit Halmajon, utóbbit Lakon.  Minden 

bizonnyal a szezon két legkeményebb mérkőzése lesz, s 

bizony nem csak az ellenfelek, hanem a nagy presztízs 

miatt is. 

Az csapat menetelése miatti öröm mellett, sajnos az elmúlt 

hetekben a gyász is megérintette az Aszalói 

Sportegyesületet. Előbb az egyesület elnökségi tagja,  

Szalánczi Béla hunyt el, a korábban Aszalón futballozó, 

majd a csapatot elnökként vezető Taksár Béla ment el az 

élők sorából. Emléküket az Aszalói Sportegyesület 

megőrzi! 

 

                                                             Szabó Krisztián 

Kupa – és bajnoki meneteléssel tarkított ősz! 
 



 
 
 
 
 

 

A községben 2011. július 01. és október 31. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
 

  Eljárás indult kifosztás bűntettének gyanúja 

miatt encsi lakosokkal szemben, akik 07.24-én 

az esti órákban, vendégségben voltak egy 

aszalói lakosnál, ahol a sértettel italoztak, aki 

ennek következtén rosszul lett és elaludt. Ezt 

kihasználva a két személy a lakásból műszaki 

cikkeket tulajdonított el 20.000 Ft-ot 

meghaladó, de 200.000 Ft-ot meg nem haladó 

értékben.  
 

  Eljárás indult lopás bűntette gyanúja miatt 

ismeretlen tettessel szemben, aki 08.20-ra 

virradóra ablakbetörés módszerével behatolt 

egy aszalói lakos tulajdonát képező házhoz 

tartozó melléképületbe és onnan 1 db teli 

gázpalackot tulajdonított el 21.000 Ft értékben. 

A rongálással okozott kár 2.000 Ft. 
 

     Feljelentés kiegészítés során eljárás indult 

lopás vétség megalapozott gyanúja miatt egy 

aszalói lakossal szemben, aki 07.19-én 

megelőzően lekaszálta, majd eltulajdonította 

egy aszalói lakos tulajdonát képező és az 

Aszaló külterületén található mezőgazdasági 

területen található kaszálón fennálló füvet és 

ezzel az elsődleges adatok alapján 120.000 Ft 

kárt okozott. 

 

  

 

  Eljárás indult lopás vétség gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen, aki 09.11-én 16:30 és 

17:00 óra közötti időben eltulajdonította egy 

aszalói lakos tulajdonát képező kerékpárját, 

melyet a sértett Aszaló község külterületén 

található szőlőjében hagyott. Az ismeretlen 

elkövető ezzel a sértettnek 25.000 Ft kárt 

okozott. 

 

Eljárás indult rongálás vétsége miatt ismeretlen 

tettes ellen, aki 10.22-én  01:00 óra körüli időben 

a miskolci lakos tulajdonát képező és az Aszalón 

található presszó épületének falát fekete 

festékkel összefestette. Az ismeretlen elkövető 

ezzel a sértettnek 20.000 Ft-ot meghaladó, de a 

200.000 Ft-ot meg nem haladó kárt okozott. 

 

Eljárás indult lopás vétség megalapozott gyanúja 

miatt egy aszalói lakossal szemben, aki a 04.04-ei 

észlelést megelőzően pontosabban meg nem 

határozható időtartamban méretlenül elektromos 

áramot vételezett az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

fővezetékéről és ezzel a szolgáltatónak 20.000 Ft-

ot meghaladó, de a 200.000 Ft-ot meg nem haladó 

kárt okozott. 

 

Seer Aurél rftzls 

        Recept Sarok – Raffaello 

 

 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

  Hozzávalók: 
  1,5 dl víz, 

  25 dkg kókusz, 

25 dkg tejpor, 

20 dkg margarin,                     

20 dkg porcukor,  

2 cs. vanilia cukor, 

   

 
 
 

 
 

 
 

A vizet felforraljuk, belekeverjük a 

kókuszt, a tejport, a margarint, a 

porcukrot és a vanilia cukrot, majd 

összegyúrjuk.  

Egy napra a hűtőbe tesszük.  

Másnap kis golyókat formálunk, 

közepébe egy szem  mandulát vagy 

mogyorót teszünk és kókuszba 

megforgatjuk.  

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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