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MÁRCIUS 15.
  

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 

emlékére megrendezett községi ünnepség az általános 

iskola alkalomhoz illően berendezett tornatermében 

került megrendezésre. 
 

 

 
 

   A Himnusz eléneklése után Dr. Ódor Ferenc 

országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. 

Majd a Göőz József Általános Iskola felső tagozatos 

tanulóinak emlékműsora következett. A műsorban 

szereplő tanulók: Bordás Boglárka, Tamás Eszter 5. 

osztályos tanulók. Bodnár Anita, Kótai Vivien 6. 

osztályos tanulók. Bordás Ádám, Nagy Rebeka, Tóth 

Petra, Tóth Virág 7. osztályos tanulók. Bodnár Márk, 

Buri Márió, Mercz Dominika, Oszterman Petra 8. 

osztályos tanulók. Felkészítő pedagógusok: Kárpáti 

Zoltánné és Pálné Hegedűs Szilvia. 
 

 
 

Ezt követően az Őszi Alkony Idősek Klubjának  

vegyes kari előadása következett, ahol Luzsánszki 

János vezetésével alkalomhoz illő dalcsokrot 

hallhattak a jelenlévők.  
 

 
 

Az ünnepi megemlékezés a Szózat éneklésével      

zárult.  
 

 
 

E nap meghitt pillanata a havadtői testvértelepülés 

polgárainak magyar állampolgársági eskütétele, 

melyet Cserkúti Alexandra 8. osztályos tanuló 

szavalata nyitott meg és a Székely himnusz éneklése 

zárt.  

Magyar állampolgárok lettek:  Koncz Emma,  Koncz 

Róbert István és két kk gyermekük, Bandi Béla, 

Marton Ella Klára, Marton György, Rigmányi 

Magdolna és kk gyermeke, Farkas László, Farkas 

Mária Magdolna, Farkas Zalán 
 

    Búzás Béláné 

 



  
 

 

 

 

 

Számomra a világ legtermészetesebb dolga, hogy 

magyar vagyok, hisz annak születtem. Magyarul 

beszélek, magyarul imádkozom, magyarul 

gondolkozom, magyarul énekelek, magyarul 

nevelem a gyerekeket. Bár Románia területén 

élek, és beszélem a román nyelvet, sosem 

éreztem magam románnak, hisz erdélyi vagyok, 

ahol őseim is magyarok, székelyek voltak.  

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a magyar 

kormány lehetőséget ad arra, hogy magyar 

állampolgárok lehetünk. Szinte hihetetlennek 

tűnt, hogy ez megvalósulhat, anélkül, hogy 

elhagyjuk szülőföldünket: Erdélyt, Havadtőt. 

Nagyszüleim gyakran meséltek a régi „magyar 

időkről”, nagytatám mindig büszke volt, hogy ő 

magyar katona lehetett és ereklyeként őrizte a 

szoba falán (nagymamám ma is őrzi) a katonai 

emlékképet, amelyen ott van a piros-fehér-zöld  

zászló a magyar koronával. Gyerekkorunkban 

gyakran rácsodálkoztunk arra a képre és 

gyönyörködtük benne. Valami 

megmagyarázhatatlan, felemelő érzés volt, 

amikor ránéztünk. Talán ugyanaz az érzés 

vezetett minket, hogy mi is kérjük a magyar  

 

 

állampolgárságot, hisz mi is a magyarok 

vagyunk, valamint az hogy „hivatalosan” is 

magyarok lehetünk. Örömmel tölt el, hogy 

Aszalón, a számunkra kedves testvértelepülésen 

tehetünk állampolgársági esküt, ahol igazi 

barátokra leltünk. Hálás vagyok az Úrnak, hogy 

szeretettel fogadtok, és támogatjátok álmunk 

valóra válását. Köszönjük.   

Koncz Emma 

 
„A magyarság hatalmas érték, ám egyben hivatás és 

küldetés is.” 

 (Siklósi András) 

 

   

 

 
 

Magyarnak lenni … 
Ezernyi gondolat cikázott át a fejemen az 

eskütételig. 
       Mit is jelent a magyar? 

Szerintem nemcsak egy nemzetiségi kérdés, 

nemcsak egy állapot, magyarnak lenni egy 

életérzés. Ha fennhangon, együtt énekeljük a 

Himnuszt, megremeg a lelkünk, megdobban a 

szívünk.  

 

 

 

Ez az a név, melyre büszkén kihúzhatjuk 

magunkat még akkor is, ha mások szidnak, 

mocskolnak. 

        Magyarnak lenni – határon túl még ennél is 

többet jelent. Ha azt mondom, hogy magyar 

vagyok, ezzel kijelentem, hogy tartozom 

valahová, bárhol legyek a világon, vannak 

olyanok mint én, vannak magyarok. 

2012. március 15. Ez a nap aranybetűkkel 

íródott be kilenc havadtői ember szívébe. 

Felemelő, de egyben csodálatos élmény volt, 

amikor könnyeinkkel küszködve, remegő hangon 

mondtuk az Eskü szövegét. 
Kilencen magyar állampolgárok lettünk, 

elszakadás helyett lélekben és papíron 

újraegyesültünk. Ez is egy bizonyítéka annak, 

hogy a magyar nemzet újra egy lesz, s lassan 

gyógyulni kezdenek a trianoni sebek. 
Köszönjük Aszaló ezt a felejthetetlen 

napot.  

 

Farkas László havadtői lakos

Mit gondolnak az eskütevő havadtői testvértelepülés lakosai a 

magyarságról: 



 

 

 

     Már hagyomány községünkben, hogy a 

karácsony előtt az Advent időszakban – most 

2011. december 17-én – az Önkormányzat 

jóvoltából megrendezésre került a 62 éven felüli 

szépkorúak napja.  

     Ebből az alkalomból Tamás Bertalan 

alpolgármester úr köszöntötte a kedves 

vendégeket, majd Saminé Matlák Magdolna 

jegyzőasszony, az 50 évvel ezelőtt egymással 

házasságot kötött párokat.  

 

 
 

Ünnepi szórakoztató műsorunkat Bonyicziczki 

Sándorné köszöntő szavai nyitották meg. 
 

 
 

 Elsőként az abaújszántói Általános Iskola 

növendékeinek citera előadását hallgathatták 

meg a jelenlévők. Séley Etelka pedagógus 

vezetésével Farkas Sarolta, Gál Regina, Laczkó 

Anna Orsolya, Nagy Eszter, Nagy Tímea, és 

Szilágyi Regina énekelt és játszott citerán. Bényi 

Károlyné településünk kedves lakója saját 

készítésű ajándékokkal köszönte meg e 

csodálatos előadást. 

     Bodnár Márk 8. osztályos tanuló szavalatát 

követően az óvodások Adventi műsora 

következett. A műsorban szereplő gyerekek:  

Bogár Angyalka, Mercz Noel, Szegő Fanni, Tóth 

Anna, Újfalusi Dániel, Varga Álmos és Zörgő 

Vivien. E kellemes hangulatú műsor 

felkészítésében Lukács Lászlóné és Trézsiné 

Tomkó Anikó vett részt.  

 

 
 

     Tóth Petra 7. osztályos tanuló szavalata után 

iskolánk 2. osztályos tanulói következtek, akik 

zenével kísért néptáncot mutattak be. A 

műsorban szereplő párok: Varga Csenge-Jakab 

Zalán, Siroki Boglárka-Kardos István, Gudics 

Gréta-Dányi Krisztofer, Pataki Dzsenifer-Bari 

Benjamin és Hriczó Mária Nóra. A tanulókat 

felkészítette: Petróné Benes Erika.  

     Ezt követően egy karácsonyi dalcsokrot adtak 

elő felső tagozatos tanulóink: Aczél Klaudia, 

Bordás Bianka, Cserkúti Alexandra, Dányi 

Dalma, Glonczi Alexandra, Glonczi Ivett, 

Glonczi Zsuzsanna, Horváth Evelin, Lakatos 

Piroska, Molnár Beáta, Oszterman Petra, Szűcs 

Klaudia és Tóth Stella. A tanulókat felkészítette 

Búzás Béláné.  

     Nagy Rebeka és Tóth Virág 7. osztályos 

tanulók szavalatát követően szórakoztató 

műsorunkat, mosolyt fakasztó, vidám operett 

darabok éneklésével zártuk, ahol két fiatal, 

tehetséges előadó mutatkozott be a kedves 

jelenlévőknek: Figeczki Anna és Molnár Gyula.  

     A finom ebéd elfogyasztása után vendégeink 

még sokáig beszélgettek a régen látott 

barátokkal, ismerősökkel.  

     Reméljük, hogy minden kedves vendég 

kellemes emlékkel tért haza!  

Ezúttal szeretnénk megköszönni mindazoknak, 

akik áldozatos munkájukkal segítettek e nap 

létrejöttében! 

 

    Búzás Béláné 

 
 

IDŐSEK NAPJA 



 
 
 

 

 

      2012. február 10-én eljött a vigasság ideje 

községünkben is. Nagy izgalommal készültek  

gyermekeink a farsangi mulatságra.  

Hagyományoknak megfelelően a farsangi 

karnevált a 8. osztályosok keringője nyitotta 

meg. 
  

 
 

Táncukat betanította: Petróné Benes Erika.  

A nyitótánc után kezdődhetett meg gyermekeink 

jelmezes felvonulása. Sok igényes, ötletes 

jelmezt láthattunk. A zsűri értékelt. Az egyéni 

felvonulók közül első helyezést ért el a gólya a 

kéményen, a csoportos indulók közül pedig a 

rózsaszín párducok. Láthattunk még csoportos 

jelmezeseket: túró rudikat, kórház a város 

szélén, cigánytáncosokat, Miss Göőz választás, 

szellemtáncosokat, cigánykikérést. Egyéni 

felvonuló: M&M csoki golyó, spongyabob, 

Lady Gaga, Teletabi, kiscsibe.  
 

 
 

    Jutalmazás és tombolahúzás során tortát, 

játékokat, iskolai tanszereket osztottunk szét a 

résztvevők között. Támogatóinknak szeretnék 

köszönetet mondani: Árvai Károly községünk 

polgármesterének, az általános iskolának, a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és a 

Szülői Szervezet segítőkész munkájáért. A 

farsang bevételéből a gyerek és pedagógus 

napot szoktuk lebonyolítani. Úgy gondolom 

kellemes órákat tölthettünk együtt és a 8. 

osztályosoknak felejthetetlen szép emlék marad. 

 

Szűcsné Csorba Henrietta 

 

 

 
 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 

"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai 

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 

állapota semmit sem változott vagy 

rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában. "Sérelmek a 

pszichiátrián! 

 
 

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel 

szemben visszaélést követtek el (jogtalan 

beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), 

írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az 

alábbi telefonszámot: 

Cím: 

1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

 

 

 

 

 

Farsang az iskolában 

FELHÍVÁS 

Tisztelt aszalói lakosok! 

Kérjük tevékeny segítségüket abban, hogy községünkben olyan rendezvény lebonyolítására kerüljön 

sor, amelyen szívesen részt vennének. Ezért várjuk ötleteiket, javaslataikat ahhoz, hogy 

településünkön a szabadidő eltöltése kellemes és hasznos legyen. 

                                                        Oszterman Istvánné kulturális szervező 



 
 

 

 

Első alkalommal, 2011. december 27-én került 

megrendezésre az aszalói Göőz József Általános 

Iskola tornatermében az a lábteniszkupa, amelyet 

az a baráti társaság rendezett meg, akik már 

ötödik éve, heti rendszerességgel űzik ezt a 

sportágat településünk tornatermében. Ennek a 

szűk baráti körnek állandó tagjai: Tamás 

Bertalan, Tamás Norbert, Homonnay János és 

Gulyás Alajos aszalói, illetve szikszói lakosok. 

Tamás Bertalan elmondása szerint, az elmúlt öt 

évben a játékot űzők személye ugyan változott, 

de a stabil mag változatlan felállásban hódol eme 

játékszenvedélyének mind a mai napig. 

A lábteniszkupa ötlete már hamarabb is 

megfogalmazódott a tagokban, de a 

megrendezésre 2011. december 27-ig kellett 

várni. 

 

 
 

A meghívásos I. Lábteniszkupán 5 pár vett részt, 

akik már eddig is több-kevesebb alkalommal 

megfordultak a tornateremben:  

 

 

 

 

 

 

 

Vojtonovszki Attila - Sidlovics Róbert, 

Mikó Norbert – Tamás Norbert, 

Illés Máté – Homonnay János, 

Vámosi László – Soltész László  

Tamás Bertalan – Gulyás Alajos. 

 

Az I. Lábteniszkupa jó hangulatban, a szokásos 

módon, sportszerűen zajlott le és a napi, 

pillanatnyi forma alapján az Illés Máté – 

Homonnay János páros nyerte meg a Tamás 

Bertalan – Gulyás Alajos és a Mikó Norbert – 

Tamás Norbert páros előtt. 

 

 
 

Az I. Lábteniszkupán Aszaló község 

polgármestere, Árvai Károly is tiszteletét tette, 

illetve az ünnepélyes díjkiosztásban is részt vett. 

A verseny végeztével, mintegy a napot lezárva a 

polgármester úr és a játékban részvevők közös 

vacsorán vettek részt, amely a versenyhez 

hasonlóan jó hangulatban és beszélgetéssel telt, 

tovább mélyítve ezen közösség őszinte 

barátságát. 

                                                      Gulyás Alajos 

 

   

 

 
 
 
 

A Magyar Katolikus Egyház technika száma: 0011 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Az Aszalói Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18443514-1-05 

A Kálvin János Alapítvány Aszaló Polgáraiért adószáma: 18434561-1-05 
 
 

LÁBTENISZKUPA ASZALÓN 

ADÓNK 1%-a 

       Szántóföldet bérelnék:                  06/70-295-11-94    

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 Február 18-án farsangi bált 

rendezett az Aszalói Gyermekekért 

Alapítvány, melyet az Általános 

Iskola ebédlőjében rendeztünk. 

Alapítványunk 2003-ban jött létre, 

hogy támogassa Aszaló község 

tehetséges gyermekeit. 

Rendeztünk már Boszorkány bált, 

Kalóz bált, Retró bált, Nőnapi bált, 

s most Farsangi bált. 

Mit is nevezünk farsangnak? 

A vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó 

időszakot. Ez a szó a XIV. században már jelen 

volt az emberek szótárában. A bécsi udvar a 

XVIII. században vezette be hivatalosan erre az 

időre a bálozást. 

Programjaink a következőek voltak: 

 Most is, mint az előző bálokon 

rendhagyóvá vált a TOTO kitöltése. 

 A megnyitó után a Polgármester Úr 

pohárköszöntője következett. 

 

 Utána a forrói 

tánccsoport táncait 

nézhették meg a 

résztvevők. 

 Az ízletes vacsora 

után (melyet a 

konyhánk dolgozói 

készítették) - 

ezúton is köszönet nekik, értékes 

tombolatárgyak sorsolása következett. 

 Köszönjük azoknak, akik felajánlásaikkal 

segítették az Alapítványt. 

 

Külön köszönjük Polgármester Úrnak azt az 

ajándékot, melyet fődíjban felajánlott. 

Ezután következett a mulatság, mely hajnalig 

tartott. 

Köszönjük minden résztvevőnek, aki 

megjelenésével hozzájárult rendezvényünk 

sikerességéhez. 

Petróné Benes Erika 

 

  

 
 

 

 
Az  

 
együttes húsvéti koncertjére. 

 

Szeretettel várunk mindenkit Aszalón a Római Katolikus Templomban 

  április 28-án délután 4 órakor. 
 

MEGHÍVÓ 
 

FARSANGI JÓTÉKONYSÁGI BÁL 



   
 

 

         A 2011/2012-es bajnoki idény téli szünetében sem teltek 

eseménytelenül a hetek egyesületünk háza táján. Több 

teremtornán ért el 

csapatunk szép 

eredményt, sok 

felkészülési mérkőzést 

vívtak meg a mieink, 

ráadásul, ahogy az a 

holtszezonban lenni 

szokott, változott a 

keret összetétele is. 

  

Kezdjük a teremtornákkal: a megyei futballéletben komoly 

tradíciókkal bíró Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna az 

idén sem maradhatott el. S ha már megrendezésre került, 

Egyesületünk ismét nekivágott ama szép kihívásnak, amely még 

sohasem sikerült, vagyis a döntőbe jutni.  A tornára való 

felkészülés érdekében már január második hetében nekivágott a 

csapat az edzéseknek. Hol Aszalón, hol a Szikszó Városi 

Sportcsarnokban edzetek a fiúk, majd hogy versenyhelyzet is 

teremtődjön, két felkészülési tornán is megmutatták magukat.             

Előbb a szikszói megyei I. osztályú felkészülési tornán értek el 

második helyezést, majd az Encs Város Kupáján ismét a 

képzeletbeli dobogó második fokára szorultak. Egy héttel később, 

január 29-én aztán elérkezett a várt Borosi-kupa, ahol a Szikszó-

Tomor-Lak ellen vívott győztes csata után, Szikszó-Tomor-Lakot, 

Kiskinizst, Homrogdot és Alsóvadászt maguk mögé utasítva csont 

nélkül jutottak tovább a csapat az elődöntőbe. 

       S hogy hogyan lett kiscsapatból nagycsapat a miénk? A 

képlet egyszerű: Lelkes, összetartó társaság + páratlan küzdeni 

tudás = siker! A sorsolást látva a tisztes helytállás volt a cél még 

kora reggel. Ráadásul a nyitómérkőzésen a házigazda és egyben 

címvédő Tiszaújvárostól simán kapott ki Aszaló. Majd a második 

mérkőzésen igaz szerencse is kellett a sikerhez, azonban azt a 

tényt már senki nem veheti el az aszalói futballtörténelemtől, 

hogy egy nap, ha teremben is, de legyőzött egy NB2-es együttest: 

a Mezőkövesd elleni 7-6-os siker mindenesetre felpezsdítette a 

társaságot.  Majd jött egy viszonylag sima Tállya elleni siker, és 

egy óriási mérkőzés, amelyen 0-3-as félidő után 5-3-ra nyertek 

Abaújszántó ellen. A torna utolsó mérkőzése a mieink számára az 

NB3-as Cigánd ellen volt esedékes, ahol a 7-6-as győzelem azt 

jelentette a csapat számára, hogy csoportgyőztesként jutott be a 

társaság a vasárnapi nagydöntőbe, a miskolci Generali Arénába.         

A döntő már kevésbé lett sikeres, hiszen több sérülés és a 

másnapos lábak is benne voltak  az eredményben, amely miatt 

persze nem kell szégyenkezni, hiszen az elődöntőben Bükkábrány 

ellen, csak büntetőkkel estek ki. A 3. helyért játszott mérkőzésen 

nem sikerült megismételni a szombati bravúrt, és így Mezőkövesd 

ellen vívott csatában 8-2 arányban maradtak alul kedvenceink. 

Azonban még így is fantasztikus, történelmi sikert ért el az a 

mintegy 15 fős keret plusz a két szakvezető, akik a 4. helyet 

kiharcolták az Aszalói Sportegyesületnek, Aszaló községnek! 

         S hogy miként alakult át a télen a keret? Egyetlen, mégis 

rendkívül nagy veszteséggel járó távozó, a 21 esztendős Deme 

Attila. Az őszi szezon gólkirályaként (középső védő létére), az 

NB3 Tisza-csoportjában szereplő Kótaj SE-be távozott. A 3. 

helyért játszott mérkőzésen nem sikerült megismételni a szombati 

bravúrt, és így Mezőkövesd ellen vívott csatában 8-2 arányban 

maradtak alul kedvenceink. Azonban még így is fantasztikus, 

történelmi sikert ért el az a mintegy 15 fős keret plusz a két 

szakvezető, akik a 4. helyet kiharcolták az Aszalói 

Sportegyesületnek, Aszaló községnek! 

       S hogy miként alakult át a télen a keret? Egyetlen, mégis 

rendkívül nagy veszteséggel járó távozó, a 21 esztendős Deme 

Attila. Az őszi szezon gólkirályaként (középső védő létére), az 

NB3 Tisza-csoportjában szereplő Kótaj SE-be távozott. Az 

érkezők listáját ellenben több név is gyarapítja: Medve Ádám 

korábban már védte ifjúsági csapatunk kapuját, a 25 éves kapus 

most a felnőtt csapat második számú hálóőreként tér vissza, 

Beretről. Lázár Norbertet aligha kell bemutatni az aszalói 

futballrajongóknak: a támadó egy féléves, mégis nagyon sikeres 

(13 mérkőzés/10 gól) ausztriai  

légióskodásból tér haza, egészen pontosan az UFC Strallegg 

csapatából, bár támadónk még keresi korábbi önmagát, 

remélhetőleg minél előbb betalál az ellenfelek kapujába.     

Ugyancsak adós egyelőre a bajnoki gólokkal a másik téli 

csatárszerzemény: Halder Péter. A mindössze 23 esztendős 

támadó Sárospatakról érkezett és mindkét lábával egyaránt 

veszélyes a kapura, edzőmérkőzéseken már ezt az énjét meg is 

mutatta, összesen 6-szor volt eredményes a felkészülés alatt. 

Barcsa László vezetőedző az újdonsült csatárpárosból azt 

nyilatkozta az egyesület honlapján: „A Halder-Lázár kettős 

véleményem szerint az egyik legjobb, leggólerősebb páros lesz a 

mezőnyben.”  Szintén Sárospatakról igazolt Aszalóra Sikorszki 

Péter. A 24 éves futballista teljesítménye folyamatosan javult az 

edzőmérkőzések során, ráadásul 4-5 poszton is bevethető. Az 

átigazolási időszak utolsó napján érkezett a csapathoz 

Abaújszántóról Jakab Gyula, a 35 esztendős játékos Deme Attila 

helyére érkezett, a középhátvéd posztjára. 

         Az utolsó edzőmérkőzést leszámítva az összes felkészülési 

találkozóját megnyerte a csapat: Sajóbábonyt oda-vissza verték 3-

2-re, Mádot egyszer 4-1-re, majd 5-1-re múlták felül a fiúk. 

Szikszó-Tomor-Lak ellen 5-2 lett a végeredmény, a megyei II-es 

Harsányt kiütéssel: 11-1-re győzték le kedvenceink.  Majd az 

utolsó felkészülési találkozót, immár természetes füvön 4-1 

arányban veszítették el Encs ellen. A tavaszi szezon jól indult a 

csapat számára: Tiszalúcot Halmajon 1-0 győzték le Horváth 

góljával, majd Edelényben értek el 2-0-s sikert a fiúk (Gólszerző: 

Kosztek és Horváth). A harmadik bajnoki már nem sikerült jól, 

ugyanis „hazai” környezetben 2-0-s vereséget szenvedett a csapat 

Bükkábránytól. A negyedik fordulóban Gönc visszalépése miatt 

nem léptek pályára a csapatok, persze a 3 pont a miénk 3-0-s 

gólkülönbséggel. A jövőben pedig ne tévesszen meg senkit az, ha 

esetleg fekete-fehér csíkos szerelésben játszik az együttesünk 

ugyanis a második hazai mérkőzésre elkészült a felnőtt csapat új 

szerelése, amely garnitúrában vélhetően szerepelni fognak a fiúk a 

jövőben. Ha naprakész szeretne lenni az egyesület életből, akkor 

látogasson el a csapat honlapjára, a www.aszalose.blogspot.com 

oldalra. 

     Szabó Krisztián 

FEJTÖRŐ 
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9.                     

   10.                               
      1.Ez tölti be a várost a húsvéti mise alkalmával. 

2. A locsolóversek sorai…..-elnek egymással. 

3. Az év 3. hava. 

4. A Húsvét angol megfelelője. 

5.Ezt csinálják a fiúk, amitől a lányok büdösek lesznek. 

6. Ilyenkor nem esznek húst az emberek. 

7.Tradíció. 

8. Sokak kapják a nyuszitól (főleg gyerekek) 

9. A húsvét Jézus ….-át ünnepli. 

10. A húsvét utáni hetedik vasárnap. 

Kérjük, hogy a megfejtett és kivágott fejtörőt juttassák el 

04.23-ig Oszterman Istvánné kulturális szervezőnek. 

 A kisorsolt nyertes tárgynyereményben részesül. 

 

Borosi kupa 4-dik helyezés, tavasszal cél a dobogó elérése! 
 

http://www.aszalose.blogspot.com/


 
 
 
 

 

 

A községben 2012. január 01. és március 30. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
 

  Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre 

elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt 

indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, aki 

01.31-én az éjszaka folyamán lakatpánt 

lefeszítés módszerével feltörte C.K. aszalói 

lakos lakásához tartozó baromfi ólat, és onnan 

18 db tyúkot tulajdonított el 40.000 Ft értékben. 

Az elkövető kilétének megállapítására ez idáig 

nem került sor.  
 

  Dologi elleni erőszakkal szabálysértési értékre 

elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt 

indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, aki 

02.02-án A.H. aszalói lakos lakásához tartozó 

mellék épületébe lakatlevágás és vaslánc 

levágás módszerével bement és onnan kb. 8. 

mázsa tűzifát tulajdonított el kb. 16.000 Ft 

értékben. Rongálási kár kb. 3.000 Ft. Az 

elkövető kilétének megállapítására ez idáig 

nem került sor. 
 

Eljárás indult dolog elleni erőszakkal 

szabálysértési értékre elkövetett lopás 

vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes 

ellen, aki 02.18-ra virradóra B.N. aszalói lakos 

körbekerített udvaráról dolog elleni erőszakkal  

 

 

 

eltulajdonított 4 db lehántolt akácoszlopot 

20.000 Ft-ot el  nem érő értékben.  

A nyomozás egy fő gyanúsított kihallgatása 

mellett folyik. 
 

  Eljárás indult dolog elleni erőszakkal 

szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének 

gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 03.01-re 

virradóra dolog elleni erőszak alkalmazásával 

eltulajdonította Z.O. aszalói lakos tulajdonát 

képező 3 db gyümölcsfát, és 1 db szarufát kb. 

5.000 Ft értékben. Rongálási kár kb. 5.000 Ft. 

  A nyomozás folyamatban van. 

 

Hatóságunk nyomozást rendelt el jogtalan 

behatolással szabálysértési értékre elkövetett 

lopás kísérlet vétsége miatt az alábbiak alapján: 

03.30-án 14 óra körüli időben három személy 

L.T.,P.K.,G.K-né aszalói lakosok bementek egy  

aszalói lakos tulajdonát képező körbekerített ház 

udvarára, azzal a céllal, hogy onnan tűzifát 

tulajdonítsanak el. Cselekményük közben a 

Szikszó Rendőrőrs járőre tetten érte őket.  

 

 

 

Seer Aurél rftzls 

                 Recept Sarok  

 

            Tejfölös sonkával töltött kifli 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

  Hozzávalók: 
  1 fő részére 

  2 kifli 

  5-6 dkg sonka, 

5 dkg sajt,                     

1,5 dl tejföl,   

bors, 

   

 
 
 

 
 

 

 

A kifli két végét levágjuk és három 

egyenlő részre vágjuk. A közepébe 

fakanál nyelével lukat fúrunk.  

A tejfölt a ledarált sonkával, őrölt 

borssal kikeverjük és ezt töltjük a 

kiflibe. Tűzálló tálra tesszük a kifliket, a 

tetejükre reszelt sajtot teszünk. 

Előmelegített sütőben ropogósra sütjük.  

Húsvét után a maradék sonka 

felhasználására ajánlott finom vacsora.  

 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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