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                                    MEGHÍVÓ
  

 

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 TISZTELETTEL MEGHÍVJA  

ÖNT és CSALÁDJÁT  
 

2012. AUGUSZTUS 18-án (szombat)  
 

16:00 ÓRAKOR A TÁJHÁZ UDVARÁN  

                                      MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ  

 

V. ABAÚJI NÓTAFESZTIVÁLRA 
 

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK:  

 
FAZEKAS JÓZSEF (BUDAPEST), KÁTAI ZSUZSA, MOLNÁR LÁSZLÓ,  

GÁSPÁR ANIKÓ, KÁDÁR ZSUZSA, NAGY ANIKÓ (UNGVÁR), SZABÓ LAJOS, 

 SZABÓ SÁNDOR, CSÓK ILI, SEBŐK GYULA, FAZEKAS JÓZSEF és 

 DR. VÍGH BERTALAN A DALOLÓ SEBÉSZ 

 

KÍSÉR: BORDÁS  ZOLTÁN ÉS CIGÁNYZENEKARA 

 

A BELÉPŐ JEGY KAPHATÓ 
(mely tartalmazza a műsort, bort és pogácsát) 

2012. 08. 15-ig  1500 Ft/fő áron a  

Polgármesteri Hivatalban 

Oszterman Istvánné kulturális 

szervezőnél 

 
 

 



 

 

 

 

Néhány éve a szüleik kezét szorongatva, kicsit 

bátortalanul ugyan, de nagyon nagy kíváncsisággal 

lépték át az óvoda küszöbét. Az óvónők szívesen 

fogadták őket, és gondoskodtak arról, hogy a kövér 

könnycseppek felszáradjanak az arcukon és 

helyette mosoly jelenhessen meg. 
 

  
 

Sokszínű, változatos élményt nyújtó tevékeny és 

nyitott óvodai légkört biztosítottunk a gyermekek 

számára. Bevezettük őket a mesék birodalmába, 

ismerkedhettek versekkel, dalokkal. A játék 

alaptevékenység, a világ megismerésének 

leggazdagabb formája, amelyben az értelem, az 

érzelem, az élmény, együtt motiválják a 

gyermekeket a kitartó tevékenységre, ezzel a 

fejlődésre. Az évek folyamán játékos keretek 

között felkészítettük őket az iskolára. A gyermekek 

életének fontos állomásához érkeztünk 2012. 

június 2-án. 17 fő nagycsoportos búcsúzott el az 

óvodától és ismét lezártunk egy évet.  

 A kultúrházban színes műsort adtak elő, 

amelyben a gyermekek megcsillanthatták az 

óvodai évek alatt tanultakat. Dalokat, verseket, 

népdalokat a jelenlévők nagy örömére. Miért 

fontos a 6 éves gyermek számára ez a nap? Azért, 

mert életük gondtalan szakasza ér itt véget, ahol a 

játék volt a legfontosabb az évek folyamán. 
 

  
 

Ezzel a gondolattal búcsúzunk 

nagycsoportosainktól: 
 

„Lehet szegény, aki gazdag, 

S lehet gazdag a szegény, 

Csak az a fontos, milyen kincs ül 

Bent a szíved rejtekén. 

Ha megtanulsz mosolyogni, 

Észreveszed ami szép 

Rádöbbensz majd, amit Te adsz, 

Mások azt nyújtják feléd.” 

 

        Tamásné Kurucz Ilona óvodavezető 

 

 

 

 

Az idén a Gyermeknapot az iskola udvarán 

rendezték meg nekünk, ahol színes műsorokkal 

várták az odalátogatókat. Délelőtt sport versenyek 

voltak, délután pedig műsorokkal kedveskedtek 

nekünk a szervezők. Nagyon örültünk, hogy 

láthattuk a szirmabesenyői mazsorett 

tánccsoportot, a biciklis akrobatát és rendőrkutya 

bemutatót is.             

A Csiri-biri 

együttest is  

nagy örömmel 

fogadtuk, még 

néhány felnőtt is 

beállt egy-egy 

vonatozásra. 

 

 

 

 

 

  Lufit hajtogatott nekünk a bohóc és az arcfestésen 

is részt lehetett venni. Volt lehetőség                              

vattacukor 

vásárlásra, és a          

lovaglás  is sok   

gyereknek oko-

zott örömöt.  

  Köszönjük az 

iskolának, a         

Szülői Szerve- 

zetnek, az 

Önkormányzatnak és reméljük, hogy jövőre is 

sikerül feledhetetlenné tenni ezt a napot. 
 

    Oszterman Petra 

 

Ballagás az óvodában 

Gyermeknap 



 

 
 
         A 2011/2012-es tanévben búcsúzó 

diáktársaim: Aczél Klaudia, Bangó Evelin, 

Bartha István, Bátkai József Máté, Bordás 

Bianka, Buri Márió, Cserkúti Alexandra, Dányi 

Dalma, Glonczi Anita Dóra, Glonczi Gábor 

József, Glonczi Gergő, Glonczi Róbert, Horváth 

Judit Evelin, Horváth Márió, Jakab Soma, 

Lakatos György, Martin Benjámin, Mercz 

Dominika, Mezei Bálint, Molnár Beáta Elvira, 

Orgona Tibor, Oszterman Petra, Simon Eszter,  

Szűcs Klaudia, Tóth Stella. 

         Nyolc évvel ezelőtt kisdiákként léptük át 

iskolánk kapuját. Szeretett tanítóink, tanáraink 

minden fáradtságot leküzdve ismertették meg 

velünk a betűírást, az olvasást, a matematika és a 

többi tantárgy szépségeit, rejtelmeit. Elérkezett 

életünkbe egy olyan pillanat, amikor elváltunk 

egymástól. Köszönettel tartozunk tanárainknak 

azért a sok munkáért, amit annak érdekében 

tettek, hogy személyiségünk mind jobban 

kibontakozhasson és az élet nehézségeit le tudjuk 

győzni, legyen erőnk és kitartásunk. A mi 

esetünkben ez nem volt könnyű feladat, hiszen 

nem voltunk mindig a legjobbak, de azért a jó 

tanácsokat mindig megértettük, és most már 

tudjuk, hogy a dorgálás is csak a mi érdekünkben 

történt. 
 

 
 

          Amikor utoljára szólalt meg számunkra a 

csengő, amikor utolsó osztályfőnöki óránk ért 

véget, mégsem örültünk igazán. Szorongó 

szívvel álltunk egymás mellett. Felidéződtek 

bennünk a kedves emlékek, csínytevések.  

 

 

 

 

 

„Az élet szólít menni kell, de válni oly nehéz” 

hangzott el az énekünkben. Igen, bármennyire is 

nehéz volt elválnunk egymástól, menni kell 

tovább, hogy újabb ismereteket, tapasztalatokat 

szerezzünk. 
  

    „ Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni, 

Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, 

Hogy nagyon fogtok hiányozni, 

Hogy jó lenne még egyszer, utoljára 

együtt visszaülni az üres osztályba 

csak egyetlen pillanatra. 
 

Vagy egyszerűen nem mondjuk el, 

Hogy az emlékeket, a tanárokat, a 

barátokat, 

És egymást, soha nem feledjük el. 

De valahol azt mindenki érzi, 

Hogy az eltöltött hosszú éveket, 

A szívünkben fogjuk őrizni”. 
 

        Ballagásunk napján életünk új, jelentős 

állomásához értünk.  Amint azt a búcsú 

énekekben is énekeltük, ballagunk tovább, a 

számunkra még ismeretlen „nagybetűs életbe”. 

Az iskolánkban eltöltött évek után tovább lépünk 

középiskolai tanulmányaink felé. A megszerzett 

ismeretek lehetőséget adnak mindnyájunk 

számára, hogy életünk újabb szakaszában 

hasznosítsuk azokat a továbbtanulásban, a 

mindennapi munkában.  
 

"Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok 

emléket. 

Mennyi móka, kacagás, óra előtt izgulás. 

Ó, az a sok padkoptatás, korra reggel 

tanulás. 

Most már vége, nincs tovább, 

mi következik majd ezután? 

Tán visszasírjuk, majd a napot, 

amikor először átléptük a kaput? 

Szívünkben ez mind nagy helyet kapott, 

de mennünk kell, átadjuk a botot. 

Most búcsúzunk és ballagunk már, 

Isten véled, drága iskolánk !!!!!!" 

                                                                                                               

Bodnár Márk Ármin 

 

 

 

 
 
 
 

Búcsú tanárainktól, iskolánktól 

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

                                                                          



 
 
 

 

 

     Kedves meghívást kaptam pár hónappal ezelőtt:  

Az 1962-ben az aszalói általános iskolában végzett 

osztály jönne össze egy  osztálytalálkozóra. 

A szervezés megindult, a találkozó napja 2012. június 

23-ra lett kitűzve. 

      A jó előre megadott dátum ellenére pár osztálytárs 

így sem tudott részt venni, amit mi a résztvevők azóta 

is sajnálunk. Mi, akik ott voltunk, jól éreztük magunkat 

egymás társaságában. Mindenki megismert mindenkit. 

Az eltelt 50 esztendő ellenére senki nem változott 

semmit. Az emberek alap karakterei, viselkedésük, de 

még beszédjük, hangjuk is ugyanaz,  mint régen volt. 
 

  
 

       Talán kicsit megszínesedtek a frizuráink - több 

szürkés árnyalattal. Talán kicsit változtak  test 

arányaink is itt- ott. Ami megmaradt, az a szívünk és 

az egymás iránt érzett szeretet,  a közös osztály és a 

közösen töltött éveink emléke, ami örökre ugyanaz 

marad. A gyülekezőnk a polgármesteri hivatalban volt. 

Már itt megmutatkozott a vegyes osztályok előnye: sok 

süteményt hoztak a lányok (talán itt- ott 

nagymamáknak is kellene szólítani egyiket-másikat és 

nagyapának a fiúkat) és a fiúk is kitettek magukért, 

mindenféle saját termésű földi jókkal töltött üvegekkel 

felszerelkezve érkeztek. Egymásra ismertünk, 

megöleltük egymást, majd együtt köszöntöttük az 

újonnan érkezetteket. A találkozó következő és nagyon 

emlékezetes programja azon elhunyt osztálytársaink 

sírhelyeinek felkeresése volt, akik az aszalói temetőben 

nyugszanak. Mindegyikük sírjára  egy szál fehér 

virágot tettünk és megemlékeztünk róluk. 

       A temető után a gyönyörűen rendbe hozott Tájház 

udvarán, közös ebéden vehettünk részt. Minden  földi 

jóval ellátva és csodálatosan tálalva volt mindez. Étel- 

ital, sütemények, gyümölcsök, ki mit szeretett. Közben 

alkalmunk volt egymással beszélgetni, gondolatokat 

cserélni egymásról, az iskoláról, a volt tanárainkról- 

és vidám történetek jöttek elő egymás után az 

emlékezetünkből. Ezután a református 

templomba sétáltunk, ahol az előírt program  

 

 

szerint egy rövid orgona koncert következett.  

         Ez egy kis ízelítő volt egy nemzetközi válogatásból 

és mindössze fél órás volt. Én voltam fent az orgonánál 

(10 éve játszom az orgonán minden vasárnap a chicagói 

Szent István Templomban) és a hallgatóság – az 

osztálytársak és családtagjaik – lent foglalt helyet a 

padokban. A befejező ének a Székely Himnusz és a 

Magyar Himnusz volt. Mindenki énekelt. Kicsit könnyel 

teltek meg a szemek - az én szemeim sem maradtak 

szárazon. Nehezebb volt így befejezni a Himnuszt... 

        A  koncert után visszasétáltunk a Tájház udvarára 

és tovább beszélgetve töltöttünk el még pár órát.  

Az időjárás végig kegyes volt hozzánk, ideálisabb 

időjárást nem is kaphattunk volna a Teremtőtől. 

Ez úton is köszönetet mondok mindenki nevében a 

szervezőknek, nem utolsó sorban Árvai Károly 

polgármester Úrnak és kedves feleségének, Katikának a 

sok munkáért és a találkozó megszervezéséért. Mindenki 

mást is köszönet illet, hiszen a maga módján minden 

résztvevő hozzájárult a találkozó sikeréhez. 

Befejezésként a kedvenc osztályfotónk került 

szétosztásra (Márta tanító nénivel a negyedik osztályban 

készült) és pár osztálytársunk kérésére a sok példányban 

kiosztott osztály fotót  mindannyian aláírtuk a hátulján. 

Címeket, telefonszámokat cserélgetve elbúcsúztunk 

egymástól egy szép találkozó emlékével gazdagabban. 

A találkozón részt vett osztálytársak névsora a fénykép 

alapján: Orbán Katalin, Orosz Bertalan, Hornyák 

Erzsébet, Olajos Imre, Nagy József, Szűcs Katalin, 

Szalánczi István, Árvai Károly, Varga Janos. 

Árvai Károly polgármester úr ezen esetben kettős 

funkciót látott el: vendéglátó és vendég volt egy 

személyben, hiszen Ő osztálytársunk volt nyolc évig. 
 

                                             Olajos Imre Chicago, USA 

 

 
 

 

 

Egy jól sikerült osztálytalálkozó krónikája 1962-2012 



 
 

       A fentebb említett mondat nem csak  az Imperfectum együttes egyik lemezének címadó dala, 

hanem aszalói egyházközségünk számára ünnepi eseményt is jelentett. Mert számunkra is megadatott, 

hogy immár harmadik alkalommal szervezhettük meg templomunkban Szent György havának 28. 

napján zenei együttlétünket. Ezen a szombati napon szinte üres hely nem is volt található 

templomunkban.  

        Sokan jöttek el, hogy részt vegyenek az immár hagyománnyá váló, húsvéti időszak zenés koncertjén.  

Az ünnepi együttlét 16 órakor kezdődött szentmisével, melynek keretében búzaszentelést is tartottunk. A 

szentmise után a Budapestről érkezett Imperfectum együttes tagjai tartottak nagysikerű koncertet.                                

Mindazok, akik ott voltak, a dallamok és a hangok szárnyain röpülve átérezték lelkükben az együttes 

tagjainak hitét, alázatosságát, imádságos életét. Isten fizesse meg szolgálatukat bőségesen! 
 

Varga Béla plébános 

 

 

 

 

 

 

Aszaló Község Önkormányzata és a helyi Őszi Alkony Idősek klubjának szervezésében megrendeztük az 

első Aszalói Dalos-táncos találkozót nyolc község nyugdíjas klubjának részvételével. A rendezvényt 

Árvai Károly polgármester úr köszöntője nyitotta meg. Megtisztelte ünnepségünket Teszárovics Miklós a 

B-A-Z Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének Elnöke. Oszterman Istvánné 

konferálásával vette kezdetét a fellépők műsora. 
 

      
 

A résztvevő községek képviselői:  Aranyévek Nyugdíjas Klub   Alsóvadász 

 Községi Vegyes Kar     Alsóvadász 

Összefogás Csobádért Egyesület  Csobád 

„Évgyűrűk” Nyugdíjas Klub   Encs 

„Ősz-szülők” Nyugdíjas Klub  Kázsmárk 

Sárga Rózsa Dalkör    Rásonysápberencs 

Szivárvány Női Kórus    Szentistvánbaksa 

Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub   Szikszó 

Őszi Alkony Idősek Klubja   Aszaló 
 

   A műsorban fellépő énekkarok, tánccsoportok, szavalók nagy felkészültségről tanúskodtak. Szép, 

színvonalas előadásokat hallhattunk és láthattunk. A résztvevők örömmel jöttek el és jól érezték magukat 

nálunk. A közönség is megelégedetten fogadta őket ezen a szép és emlékezetes délutánon. A fellépő 

csoportok vezetői a műsor végén Emléklapot vehettek át Árvai Károly polgármester úrtól a produkciók 

elismeréseként. Ünnepségünket szerény, de finom vacsorával zártuk. Köszönettel tartozom a község 

Önkormányzatának, az iskolai konyha dolgozóinak, hogy segítettek nekünk a szervezésben és a 

megvendégelésben. Végül köszönetet szeretnék mondani klubunk tagjainak, akik pogácsát sütöttek, és 

műsor közben ezzel kedveskedtek vendégeinknek, továbbá azoknak, akik lelkesen kivették részüket a 

találkozó sikeres lebonyolításában. Jó egészséget és minden jót kívánok mindnyájuknak. 
 

                Bodnár Péterné Klubvezető 

 

„Megadatott nékem” 

Nyugdíjas klubok találkozója községünkben 



 

 

 

 

 

 
 

Közel 2 éve dolgozok Aszalón háziorvosként. Az elmúlt időszakra visszatekintve néhány gondolatot 

összegyűjtöttünk a munkánkról, amelyek érintik a lakosokat, betegeinket. 
 

Rendelés során tapasztalhatták a betegek,:  
 

1. Nagy Barnabásné, Ágival külön helyiségben dolgozunk rendelési időben. Ennek célja az volt, 

hogy a kontroll vizsgálatokra kért beutalókért, illetve az állandó gyógyszerek felírásáért ne kelljen 

hosszan várakozni, így a valóban beteg, akut problémával jelentkezők hamarabb részesülnek 

orvosi ellátásban. 

2. A kézi patikát is egyre többen veszik igénybe, azt gondoljuk nagy segítség, hogy a felírt 

gyógyszereket rögtön kézhez is kapják betegeink. 
 

Folyamatosan próbálunk újításokat bevezetni, amelyekkel a betegeken próbálunk segíteni. 

Jelenleg a mobil-labor kialakítása van folyamatban, célunk, hogy az idős, nehezen mozgó lakosok 

szükséges vérvizsgálata is megtörténjen.  A rendelőben havonta 1 napon, a rászoruló betegek számára 

levesszük a vért, és bejuttatjuk a szikszói laboratóriumba. 

 

Szeretném felhívni a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára:  

Nőknél mammográfia (emlődaganat szűrése): Mammográfia vizsgálat országos szervezésben 

működik, behívásos rendszerben.  

Nőgyógyászati rákszűrés (méhnyakrák szűrése), illetve férfiaknál PSA-szűrés (prostata-

daganat kimutatása), utóbbi vizsgálatoknál háziorvosi beutalás nem szükséges. 
 

A fent említett vizsgálatok rendszeres elvégzésével még időben kimutatható, és gyógyíthatóak az említett 

betegségek.  

Háziorvosi munkámban legfontosabbnak a megelőzést tartom, de ehhez persze kell a beteg megfelelő 

együttműködése. 

Mit értünk megelőzésen?  Az egészséges, panaszmentes felnőtteknek is ajánlatos az éves rutin 

laborvizsgálat, amely már önmagában sok információt ad a szervezet állapotáról. Tüdőszűrés évente 

szükséges.  

A közelmúltban a szikszói kórház dolgozóinak segítségével sikerült helybe hozni számos 

szűrővizsgálatot. A betegek a visszajelzések szerint nagyon szívesen jöttek az ingyenes vizsgálatokra, 

amelyek néhány esetben, a kórházban is folytatódtak. Célunk, hogy ezekre a szűrésekre a jövőben is sor 

kerüljön. 

A magas vérnyomás és a cukorbetegség népbetegség ma Magyarországon. Aszalón is leggyakoribb 

gondozott betegség a magas vérnyomás. Rendszeres gyógyszerszedés mellett számos szövődmény, 

szív-és agyi-érkatasztrófák nagy százalékban megelőzhetők. 

 

Néhány szót említenénk  a gyerekekről:  

 

Blaskó Bernadett védőnővel együtt végezzük a gyerekek szűrővizsgálatát, csecsemőkorban havonta, 

később évente.  

Kötelező védőoltások beadása tekintetében elmaradást nem tapasztalunk. 

Dicséretes, hogy egyre nagyobb számban igénylik a szülők a nem kötelező védőoltásokat. Gondolunk itt a 

gennyes agyhártyagyulladás megelőzésére, illetve kullancs-csípés okozta agyvelőgyulladás elleni 

védőoltásokra. 

Iskoláskorú gyerekek esetén egyre gyakrabban találkozunk refluxos panaszokkal, amelyek gyakran a sok 

cukros üdítővel és energiaital-fogyasztással magyarázható. 

Az elmúlt időszakban sikerült jó orvos – beteg kapcsolatot kiépíteni a lakosokkal.  

Ebben bízom a jövőben is!..... 

        Dr. Dienesné Dr. Mónus Rita háziorvos 

 

Egészségügyi team munkája Aszalón 



   
 

 
 

            Befejeződtek a 2011/2012-es bajnoki szezon 

küzdelmei a megyei I. osztályban. Felnőtt csapatunk 

az előkelő 5. helyen végzett a pontvadászatban 70 (!) 

megszerzett ponttal. Érdekesség, hogy ez az 

összegyűjtött mennyiség, az elmúlt két évben csont 

nélküli második helyezést ért volna. A tavalyi 

kilencedik helyhez tehát nagy előrelépést produkált a 

felnőtt gárda, bosszantó viszont, hogy mindösszesen 

három pont lett a lemaradás a dobogós helyhez, 

amelynek reménye az utolsó fordulóig fennállt! 

 A tavaszi szezon első kettő mérkőzése egyaránt 

3-3 ponttal gazdagította a mieinket, majd a harmadik 

tavaszi találkozón elszenvedte a csapat hatodik 

bajnoki vereségét, amikor is a későbbi bajnok 

Bükkábrány 2-0-s győzelmet aratott Halmajon, az már 

más kérdés, hogy nem megérdemelten.  A negyedik 

találkozó elmaradt, ugyanis Gönc visszalépése végett 

a 3 pontot 3-0-s gólkülönbséggel abszolválták a 

csapataink. Ezen a bajnoki hétvégén történt meg az 

aszalói sportegyesületének első csapaton belüli 

disznóvágása, minek következtében egészen az utolsó 

fordulóig hússal feltöltött fagyasztóládának tartalma, 

majd minden hazai mérkőzés után elkészült étel 

formájában került az asztalra. S ha már hazai 

mérkőzések, az ábrányi találkozó után, mindössze a 

rivális Szikszó-Tomor-Lak távozott három ponttal 

otthonunkból. Na de ne ugorjunk ennyire előre, a 

múltba. Következett az egy hetes pihenő után, két 

olyan ellenfél, amelyen kötelező volt revánsot venni 

az ősszel elszenvedett vereségekért.  A korábbi aszalói 

tréner, Szepesi Zsolt csapatán, Emődön sikerült 

inkább a bosszúállás, ugyanis az emődiek egy 6-1-es 

vereségbe szaladtak bele Halmajon. Nyékládházán 

már jobban megizzadtak a kedvenceink, de a három 

pont begyűjtésével ott sem akadt probléma, igaz a 

tavalyi 10-0-s siker jóval elmaradt, de az 1-0-ért is 

három pontot adtak. A felsőzsolcai elleni 1-1-es 

döntetlen ellenére is az élbolyban tanyázott a csapat, 

és következett két nagy téttel bíró összecsapás, 

ugyanis ekkor eldőlhetett, hogy ki szakad le, illetve ki 

folytatja a versenyfutást a dobogós helyekért. A két 

mérkőzésen 4 begyűjtött pont nem mondható rossz 

eredménynek. Abaújszántón elért 2-1-es sikert, a 

Sajóbábony ellen „otthon” elért 2-2-es döntetlen 

követte. Majd következett a tavasz egyik 

fordulópontja. Olyan értelemben, hogy a 

sajószentpéteri mérkőzés után Barcsa László 

vezetőedző lemondott posztjáról. Sokakat megviselt 

az a találkozó, és a csúfos vereség ellenére összébb 

kovácsolódott az amúgy sem gyenge csapatszellem. 

 A munka nem állt le, folytatódott a bajnokság a 

kinevezett vezetőedző az addig többnyire 

másodhegedűs Luhály István lett. Elkezdődött egy 

komoly győzelmi széria: mindez az utolsó Halmajon 

lejátszott Sátoraljaújhely elleni 5-1-es győzelemmel 

indult, majd egy Encsen elért 3-2-es sikerrel  

 

folytatódott. A 30. fordulóban pedig másfél-két évnyi 

száműzetést követően újra Aszalón játszotta bajnoki 

mérkőzését a csapat. A csapat fele például ezen a 

mérkőzésen debütált Aszalón, és itt játszott és nyert 

először, de lehet nem utoljára a klub eredeti 

színösszeállításában: kék-fehérben a nagycsapat, az 

MVSC ellen 3-1 arányban. A mádi 1-0- siker után 

itthon 2-1 arányban nyertek kedvenceink Onga ellen.          

Elérkeztünk a bajnokság véghajrájához, és két olyan 

mérkőzés állt még a csapat előtt, ami a két éllovassal 

volt hivatott megvívni. Tállya pályafelújítás miatt 

Abaújszántón játszotta bajnoki mérkőzéseit, és így itt 

volt kénytelen velünk megvívni bajnokiját, amelyen a 

mieink az év talán legizgalmasabb, legfordulatosabb és 

legjobb találkozóját hozta: 3-2-es aszalói győzelemmel. 

Kívülállóként hasonlóan jó összecsapásnak bizonyult az 

utolsó bajnoki is, a rivális és bajnoki címre pályázó 

Szikszó-Tomor-Lak ellen. 
 

 
 

          Hiába a 2-0-s vezetés, a végén mégis a 

vendégek örülhettek, ugyanis 4-3-ra ők nyerték meg 

az összecsapást, az viszont erősen vitatható, hogy 

tiszta körülmények között-e… A csapat így a 

bajnokság ötödik helyén végzett, 3 pontra lemaradva a 

harmadik helyezett  Sajóbábonytól, és nyolc 

egységnyire a bajnok Bükkábránytól. A csapat házi 

gólkirálya egy fél szezon alatt 17 gólt szerző Lázár 

Norbert lett, aki ezzel a teljesítményével a megyei elit 

ötödik legjobb góllövője. Felmerülhet a kérdés, mi lett 

volna, ha a teljes szezont itt futballozza végig? Jöhet is 

a válasz: jövőre talán kiderül! 

            Márpedig lesz jövőre, ugyanis az egyesület az 

elnökségi döntésnek megfelelően továbbra is a megyei 

elitben szerepel majd, amely szándékát megerősítette 

azzal, hogy beadta nevezését a 2012-2013-as bajnoki 

szezonra. A Magyar Kupa szereplés szépnek 

mondható, ám nem a legsikeresebb. A tavalyi/idei 

országos 3. fordulóig menetelés biztosan nem lesz, az 

idei Magyar Kupa szereplésnek a bükkábrányi csapat 

vetett véget Aszalón, egészen simán (2-5) az utolsó 

megyei selejtezőkörben. 

                Szabó Krisztián 

 

Ötödik helyen zárt futballcsapatunk! 
 



 
 
 
 
 

 

A községben 2012. április 01. és július 11. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  

       Eljárás indult kisebb értékre elkövetett 

lopás vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes 

ellen, aki 04.06–án Miskolc és Aszaló között 

közlekedő menetrendszerinti buszjáraton 

eltulajdonította V. L. aszalói lakos pénztárcáját 

a személyes okmányaival együtt. 04.10-én V. L. 

személyes okmányait az ismeretlen elkövető 

visszajuttatta hiánytalanul, míg a pénztárcában 

található 21.000 Ft-ját és 210 euro készpénzét 

eltulajdonította. Nem volt megállapítható az 

elkövető kiléte. 
 

       Eljárás indult dolog elleni erőszakkal kisebb 

értékre elkövetett lopás bűntettének gyanúja 

miatt ismeretlen tettes ellen, aki 04.21. és 04. 

25. közötti - pontosabban meg nem határozható 

- időpontban dolog elleni erőszak alkalmazása 

nélkül behatolt R. L. aszalói lakos tulajdonát 

képező Aszaló pincesoron található pincéjébe és 

onnan eltulajdonított 1 db kb. 60 literes kb. 60 

kg súlyú szőlőprést, 1 db 30 literes kb. 20 kg 

súlyú szőlőprést, továbbá 1 db 10 kg súlyú 

szőlődarálót. A lopással okozott kár kb. 90.000 

Ft. Az elkövető kiléte nem volt megállapítható. 
 

      Eljárás indult súlyos testi sértés bűntettének 

megalapozott gyanúja miatt M. G. aszalói lakos  

  ellen, aki 06.16-án 21.25 óra körüli időben 

bement G. J.  helyi lakos lakásába és ott a  
 

 

 

sértettet, valamint a sértett lányát bántalmazta. 

A bántalmazás során a sértett nyolc napon túl 

gyógyuló orrcsonttörést, valamint a lánya nyolc 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 

nyomozás folyamatban van. 
 

        Eljárás indult dolog elleni erőszakkal nagyobb 

értékre elkövetett bűntettének gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen, aki 05.24-re virradóra 

ajtóbefeszítés módszerével behatolt K. Z. szikszói 

lakos tulajdonát képező ideiglenesen lakatlan 

lakásába és onnan eltulajdonított 5 db 120 literes 

műanyag hordót, 1 db keverőtárcsás mosógépet,    

1 db centrifugát, 1 db Orion televíziót, 1 db 

fűkaszát, 200 kg kristálycukrot, porcelán 

étkészletet, evőeszköz készletet, pohárkészletet, 

több ruhaneműt.  A lopással okozott kár kb. 250-

260.000 Ft. Rongálással okozott kár kb. 5.000 Ft. 

Az elkövető kiléte nem volt megállapítható. 
 

         Csalás bűntettének gyanúja miatt azért tett 

feljelentést S. L. aszalói lakos ismeretlen tettes 

ellen, mert 2010.09.23-án Aszaló településen a 

feljelentő nevében - a szolgáltatót tévedésbe ejtve - 

valótlan tartalmú előfizetői szerződést kötött a 

UPC Magyarország Kft-vel, majd a szolgáltatás 

kiegyenlítésének elmaradásával a feljelentőnek 

246.497 Ft. kárt okozott. A nyomozás folyamatban. 

      

Gawlovics Péter r. fhdgy 

                Recept Sarok  
 

                Kovászos káposzta 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

    Hozzávalók: 
  1,5 kg káposzta 

  1 púpos ek. só 

1 csokor kapor, 

10 db szemes bors                                   

3 db babérlevél,  

1 db kenyér vég    

2 gerezd foghagyma 

   1 kk egész kömény 

 

 
 
 
 

A káposzta külső leveleit 

lefejtjük, a fejet leöblítjük, 

legyaluljuk. Közékeverjük a 

fűszereket.  Kb. 2 literes befőttes 

üvegbe rakjuk a fűszerezett 

káposztát, felöntjük annyi 

vízzel, amennyi ellepi, plusz 

kétujjnyi. Rádobjuk a kaprot, 

rátesszük a kenyérvéget és 

lefedjük egy kistányérral. Mehet 

a napra, védett helyre. 

 5-7 nap múlva fogyasztható 

vagy felhasználható. 

Jó étvágyat kívánunk! 
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