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KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS 
  

 

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 

 Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:  

Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5) 
 

Manapság nagyon sokat beszélnek arról, hogy ünnepeink mintha elvesztették volna igazi értéküket. 

A hangsúly mintha a tartalomról egyre inkább a külsőségekre tevődne. Olyan ez, mint amikor valaki 

ajándékot kap és nem magában az ajándékban, hanem a csomagolópapírban lelné leginkább kedvét. 

Hiába az ajándékozó szeretete, gondos választása, lelkesedése, izgalma; mindaz a szeretet, ami benne 

rejlik az ajándékban, így nem éri el a célját. Valahogy ezt érezzük a karácsonnyal kapcsolatban is. Az 

ünnep üzenete mintha másodlagossá válna a legtöbb ember számára.   

Karácsonyi készülődésünk része a vásárlás. Széppé, gazdaggá, tartalmassá akarjuk tenni e jeles 

napokat. Emlékezetessé, hogy még sokáig megtöltse magunk és családunk számára a későbbi szürke 

hétköznapokat. A reklámok ontják felénk a „kötelező” formaságokat: mi mindennel kell rendelkeznünk 

ahhoz, hogy ünnepünk teljes legyen. De az árat természetesen nekünk kell megfizetni.  

A reklámok mellett szintén „húzóerő” a környezetünkben élők szokásai. Nem akarunk lemaradni 

tőlük. Nehogy megszóljanak bennünket. Nekünk is szükségünk van mindarra, ami a másiknak megvan. 

Még akkor is, ha kölcsönt kell felvenni… ha a félretett pénzhez kell hozzányúlni… és elindul egy káros 

folyamat, amely megállíthatatlan, feltartóztathatatlan, mint egy alpesi lavina, szétzúzva a végén a boldog 

ünneplésbe vetett váradalmainkat.  

De mire van szükségünk valójában? Jó, ha elcsendesedünk és így keressük a választ.  Hamar 

rájövünk arra, hogy boldogságunkat nem tudjuk pénzen megvenni. Egyáltalán nem mindegy, hogy az 

ünnep felé közeledve mivel pakoljuk tele lelki bevásárlókosarunkat. Ha csak a pénzen megvásárolható, 

akciós, kiárusított árucikkeket hajszoljuk, akkor olyan nagy lelki feltöltődésre nem nagyon számíthatunk. 

Sajnos szemtanúja voltam a napokban annak, hogy az egyik áruházlánc által meghirdetett, játékszerekre 

vonatkozó akciójában a vásárlók között milyen könnyen elszabadult az indulat, milyen könnyen váltak 

durvává, tiszteletlenné, arrogánssá az emberek csak azért, hogy öt perccel korábban hagyják el a pénztárt. 

El is ment a kedvem a vásárlástól.   

Jó lenne, ha ebben a nagy forgatagban, amely bennünket is könnyen beszippanthat karácsony 

közeledtével, meg tudnánk állni, és tudatosan dönteni az igazi értékek mellett. Lehet, hogy körülöttem 

mindenki ideges és feszült, de én nyugodt maradok. Nem baj, ha nem minden úgy alakul a 

készülődésben, ahogy elterveztem. Az ünnep nem attól ünnep, hogy az emberek mennyire vannak 

tudatában annak, hogy mit is ünnepelnek valójában. Sokan nem tudják, de én tudom, nekem sokat jelent! 

Az ünnep ünnep marad minden felesleges sallang ellenére is és kínálja azt a békességét, szépségét, 

harmóniáját, gazdagságát, amit pénzen nem lehet megvenni, és amire legbelül mindannyian vágyunk.   

Így áldja meg a mindenható Isten ünnepre való felkészülésünket és magát az ünnepet!  

Látogassa meg hajlékunkat a Békesség Fejedelme! 
                                   

 Konc Gáll László 
 



 

 

 

 

   2012. október 22-én koszorúzást követően 

Fáklyás felvonulásra került sor. Gyermekek, 

fiatalok és idősek egyaránt emlékeztek. 

Alkalomhoz illő zene kíséretében égő fáklyákkal a 

kezekben, lassú léptekben vonultak településünk 

lakói a Polgármesteri Hivataltól a 3-as sz. Főútig. 

Útközben többen csatlakoztak a ballagó 

csoporthoz, és a helyszínen is várakoztak emlékező 

emberek. 

   A Himnusz eléneklése után egy csodálatos 

trombitaszót hallhattunk Magyar sebor címmel, 

Mészáros Márton iskolánk pedagógusától, aki az 

Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Zenekar trombitása.  

Majd Szabó Lőrinc Meglepetések című 

költeményét Nagy Rebeka és Tóth Vanda 8. 

osztályos tanulók előadásában hallhattuk. 

Ünnepi megemlékezésünkben Árvai Károly 

Polgármester Úr idézte fel 56 országos eseményeit. 

Ezt követően Márai Sándor Mennyből az angyal 

című költeményét Tóth Petra 8. osztályos tanuló 

adta elő. A tanulókat Jobbágy Eszter tanárnő 

készítette fel.  

 
 

Végül az ünnepi megemlékezés az Őszi Alkony 

Idősek Klubjának előadásában a „Bús magyarok 

imádkoznak” kezdetű énekkel zárult.  

    Megköszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel 

megtisztelték 1956 emlékét. 

 

                                                                                                        

Búzás Béláné 

 

 

 

 

 

Mártonnal kezdődő karácsony előtt 40 nap a 

középkorban ugyanolyan böjtös napnak számított 

Európa szerte, mint a farsang és húsvét közötti 

nagyböjt. Márton napján az idei libapecsenyére 

újborral teli poharat ürítettek a böjtre való 

felkészülésként. 

A néphit szerint Szent Márton vesszeje frissen 

vágott, megszentelt lombos nyírfavessző 

gyógyulást hoz az ólba, istállóba és növeli a 

szaporulatot. Márton napi időjóslási szokás: pl. 

enyhe lesz a tél, ha Márton fehér havon érkezik, 

azaz a neve napján havazik. A Márton napi lúd 

mellcsont száraz, kemény telet ígér, homályos sötét 

csontlap csapadékos enyhe időt. Már hetekkel a 

Márton nap előtt ilyen történeteket meséltünk a 

gyerekeknek és libával kapcsolatos dalokat, 

verseket tanultunk. Közben folyamatosan 

készítettük a lámpásokat, amit a gyerekekkel 

közösen díszítettünk ki. Idén november 14-én 

került sor az ünnepségre. A gyerekeket Lukács 

Lászlóné óvónő tanította be. Meghívtuk a szülőket 

is, akik a műsor ideje alatt a gyerekeket körbeállva 

hallgatták meg a szép előadást. 

 

 

 

 

 

 

Közben meggyújtottuk a kis lámpákat, és mint a 

„mesebeli törpék” végigvonultak a megszokott 

útvonalon. Az óvodába visszaérve az óvoda 

dolgozói libazsíros kenyérrel és jó meleg teával 

kínálták meg a jelenlévő gyerekeket és a meghívott 

résztvevőket, amit jóízűen fogyasztottak el. Egy 

élményekben gazdag, hangulatos estét töltöttünk el 

együtt. 

      

 Tamásné Kurucz Ilona óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956-ra emlékeztünk 
 

Márton nap az óvodában 
 

     

    Szántóföldet bérelnék:         

 

 

 

          06/70-295-11-94    

                                                                          



 

 
 
 

Az influenza (grippe) egy vírus által okozott 

fertőző betegség. A betegség az emberek között 

cseppfertőzéssel vagy közvetlen érintkezés (pl. 

váladékkal szennyezett kéz) útján terjed. Fő 

tünetei a hirtelen kezdődő láz, izomfájdalom, 

elesettség, később pedig száraz köhögés. 

Különösen időseknél, súlyos szövődmények 

léphetnek fel. 

Tünetek 

A betegség tünetei a fertőződést követően 1–3 

nappal hirtelen kezdődnek: láz, hidegrázás, 

elesettség, étvágytalanság, izomfájdalom, 

fejfájás, szédülés. Később torokfájás és száraz 

köhögés is megjelenik. A láz 1–5 nap alatt 

megszűnik, majd napok–hetek múlva a többi 

tünet is elmúlik. 

Szövődményként előfordulhat felső és alsó légúti 

gyulladás, tüdőgyulladás (mely időseknél és 

immunhiányos állapotúaknál gyakran halálos) és 

szívizomgyulladás (– ez szintén halálhoz 

vezethet).  

 

 

 

 
 

AZ ASZALÓI GYERMEKEKÉRT 

ALAPÍTVÁNY kuratóriumának tagjai 

köszönetet mond mindazoknak, akik személyi 

jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak 

utalták át.  

2011. évben befolyt összeg: 156.000 Ft. 
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Influenzában csökken a légutak 

védekezőképessége más kórokozókkal szemben, 

így gyakran lépnek fel egyidejűleg bakteriális 

fertőzések is. 

Kezelés és megelőzés 

A beteg leggyakrabban magától meggyógyul; 

javasolt az ágynyugalom és a lázcsillapítás, 

valamint fontos a megfelelő folyadékpótlás. A 

betegnek tanácsos kerülnie várandós nők, 

csecsemők, idős és beteg emberek társaságát. 

Influenza megelőzésére adható neuraminidáz-

bénító vagy védőoltás. A vakcina elölt teljes 

vírust, hasított vírust vagy csupán felszíni 

antigéneket (hemagglutinint és neuraminidázt) 

tartalmaz, mégpedig az adott évben várható 

legelterjedtebb influenzavírus A és B altípusokat. 

A védőoltás azoknak ajánlott, akiknél magas az 

influenza szövődményeinek kockázata: 

időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek 

és immunhiányosoknak. H1N1 influenzavírus-

törzs ellen oltandók továbbá a gyermeket tervező 

vagy a már teherbe esett nők is. 

 

 

 

 
 

A KÁLVIN JÁNOS ALAPÍTVÁNY ASZALÓ 

POLGÁRAIÉRT kuratóriuma köszönetet mond  

mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták 

alapítványunkat. A 2011-ben befolyt 85.720    

Ft-ot a kuratórium – az alapítvány célkitűzésének 

megfelelően – a templomtető felújítására 

fordítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
és  

Boldog Új Évet Kívánunk minden olvasónknak 

 

AZ INFLUENZA 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91z%C5%91_betegs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseppfert%C5%91z%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z_%28%C3%A9lettan%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z_%28%C3%A9lettan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Izomf%C3%A1jdalom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fejf%C3%A1j%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A9d%C3%BCl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Torokf%C3%A1j%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9gutak&action=edit&redlink=1
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1zcsillap%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91olt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Has%C3%ADtott_v%C3%ADrus&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

      Szép hagyomány községünkben, hogy Advent 

időszakában, az Önkormányzat jóvoltából minden 

évben megrendezésre kerül az Idősek napja. 
 

 
 

      December 15-én, szombaton 11 órakor 

kezdődött a szép korúak köszöntése, melynek 

iskolánk alkalomhoz illően feldíszített tornaterme 

adott helyet. 
 

 
 

      Tamás Bertalan alpolgármester úr köszöntötte 

a jelenlévőket, majd Varga Béla plébános úr 

osztotta meg ünnepi gondolatait.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

       Ezt követően Bodnár Anita 7. osztályos 

tanuló szavalatát hallgathatták meg. 
 

 
 

      Vidám, hangulatos percek következtek, 

ugyanis a Blaha Lujza Színház képviseletében két 

kiváló művész, Tóth Éva és Leblanc Győző „Túl 

az Óperencián” címmel operett nosztalgia 

műsorral szórakoztatta a kedves vendégeket. Az 

ünnepi műsort maguk az ünnepeltek zárták. 
 

 
 

 Bonyicziczki Sándorné köszöntőjét követően az 

Őszi Alkony Idősek Klubjának tánccsoportja 

kedveskedett.  
 

IDŐSEK NAPJA 



 
 

    A tánc koreográfiáját Nagy Béláné 

tanította be. Végül Árvai Károly polgármester 

úr pohárköszöntőjét követően kezdetét vette a 

finom ebéd elfogyasztása. 
 

 
 

 
 

  Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, 

és kellemes emlékkel tért haza!  
 

 
 

 Köszönet illeti mindazokat, akik áldozatos 

munkájukkal segítették ennek a szép napnak a 

létrejöttét! 

  Ezúttal kívánunk mindenkinek 

egészségben, békességben, örömökben gazdag, 

boldog újévet! 

 

                                                                                       

Búzás Béláné 

 

 

 

 

             

 Kutyachip: elsejétől ellenőrzik 

 

 

 

 

 

Január elsejéig van a türelmi időszak, 

akkortól kötelező chipet ültetni a kutyákba.  
 

 

 
 

A szabályok betartását, az arra illetékes 

szervek ellenőrzik majd. Ha valaki nem tesz 

eleget a rendeleti kötelezettségnek, annak 

állatvédelmi szabhatnak ki, melynek 

alapösszege 15 ezer forint. A bírság összege 

a jogsértés körülményeitől és súlyától 

függően változik, elérheti a 1,5 millió 

forintot is. Az ellenőrzés folyamatos lesz, 

egy speciális leolvasóval történik majd, mely 

3-8 centiméter távolságról képes érzékelni a 

mikrochip 15 számjegyű azonosítóját. Az 

ellenőrök már most is házról házra járnak. 

Ilyenkor minden esetben elkérik a kutya 

oltási papírjait is. 

FELHÍVÁS 



 

 

 

Teendők és jó tanácsok a balesetek megelőzése érdekében 
 

1. Szén-monoxid-mérgezések megelőzése 
 

 

A lakásokban, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű 

működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor 

győződjön meg arról, hogy az állandó szellőzés megoldott!  
A hibásan üzemelő gázkazán, a rosszul működő kémény szénmonoxid-mérgezést eredményezhet. Ennek 

megelőzésére szénmonoxid-érzékelő vásárlását javasoljuk.  

A gázfogyasztó berendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos felelőssége, aki köteles 

gondoskodni a berendezés szakember általi műszaki felülvizsgálatáról.  

A szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma, stb.) üzemelő tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy 

engedélyezett anyaggal gyújtsa be és üzemeltesse. A berendezés közelébe ne tegyen éghető anyagot!  

Ha tűz keletkezik, hívja a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon, vagy a 112-es egységes segélyhívón.  

 

2. Rendkívüli téli időjárás, erős havazás 
  

Magatartási szabályok 

 Folyamatosan figyelje a híradásokat. 

 Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket. 

 A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort. 

 Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből. 

 Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból. 

 Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj. 

 Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek. 

 Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van 

szüksége. 

 Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban 

van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, 

tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül 

elindulni. 

 Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a 

fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és 

ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet. 

 Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok         

(az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó köteles 

gondoskodni. 

 

3. Az adventi időszak veszélyei 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mire érdemes odafigyelni? 
 

Ha mégis kigyullad a karácsonyfa, ne fújkáljuk, legyezzük, mert azzal csak szítjuk a lángokat! Ilyenkor azonnal 

borítsuk le és dobjunk rá szétnyitott pokrócot! Figyeljünk arra, hogy a fa környezetében ne legyenek könnyen 

meggyulladó bútorok! Tűzoltásnál figyelni kell az izzósor áramtalanításának fontosságára! 

A gondoskodásba beletartozik a gyermekek kioktatása is. Magyarázzuk el nekik, hogy a tűz nem játék, veszélyeket 

rejt magában a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a kiszáradt karácsonyfa közelében. 

 Oktassuk ki őket, hogy mi a helyes teendő tűz esetén! 

 

                                                           Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 

 

A TÉLI IDŐSZAK VESZÉLYEI 
 



   
 

 
 

 
 

           Véget ért a 2012/2013-as őszi szezon a 

megyei I. osztályban.  Felnőtt csapatunk a nyári 

erősítéseket követően kijelenthető, a megyei elit 

egyik-, ha nem a legjobb keretével vágott neki az 

új pontvadászatnak. Újdonság mutatkozott a 

szakmai irányítást illetően, ugyanis az edzői 

feladatokat kapusunk Lövey Lajos vette át, 

segítője pedig Agárdi Zsolt lett. Az új koncepció 

minden idők legfényesebb edzéslátogatottságát 

vonzotta magával, ami a teljes évre jellemző volt, 

rendre 10-15 fős létszám volt a felnőtt edzéseken. 

Persze mindennek van hátulütője, így néha ugyan 

akadozott a gépezet a nagy keretlétszámban, de a 

félév végére zökkenőmentessé vált a szakmai 

munka. A felnőtt csapat szereplése változatosnak 

mondható, voltak szép sikerek, és akadtak bizony 

összecsapások, amiket legszívesebben elfelejtene 

játékos és szurkoló. A fájó nyékládházi döntetlen, 

vagy ongai vereség mellett, talán ami a leginkább 

fájó, hogy igazi rangadót nem tudott nyerni a 

csapat: Tomor-Lak ellen hazai pályán pontot 

mentettek a mieink, Tállya ellen hiába játszott 

jobban és veszélyesebben főleg a második 

félidőben a csapat, 3-2-es vereség lett a vége, míg 

az utolsó fordulóban Felsőzsolca ellen bukták el 

kedvenceink a téli dobogót.   

         A bajnoki évad az Edelényben elszenvedett 

2-1-es vereséggel kezdődött, majd Sárospatak (5-

0), Abaújszántó (0-2) és Bogács (4-1) ellen is 

begyűjtötték a három pontot Löveyék. Ezután jött 

az utólag kissé fájó nyékládházai döntetlen, majd 

egy héttel később a nagy rangadón Szikszó-

Tomor-Lak ellen is 1 ponttal gazdagodott a 

csapat. A tiszalúci sikert (1-2) a szezon egyik 

legszebb győzelme követte, Encsen ugyanis több 

mint egy félidőt ember- és gólhátrányban játszva, 

végül 2-1-re abszolválták a mieink. A szép sikert 

egy kevésbé szép Onga elleni hazai vereség 

követte (0-1), majd a már említett Tállya elleni 

rangadót bukta el a csapat. A hazai Sajóbábony 

elleni döntetlen olyan mértékben értékesnek 

mondható, hogy 0-2-es hátrányról sikerült a 

pontszerzés, nagy küzdeni akarásból és szívről 

tanúbizonyságot téve.  

 

Következett két viszonylag simának elkönyvelhető 

siker, 0-5 idegenben Karcsa és 5-0 hazai pályán 

Szendrő ellen.  Az MVSC ellen a Vasút-pályán 3-

1-re győztek a mieink, így az utolsó fordulóban 

meccset vívtak kedvenceink a dobogóért 

Felsőzsolca ellen, amit végül 2-0-ra elbuktak a 

sárcsatában, egyúttal lemaradva így a téli 3. 

helyezésről.  

Érdemes megemlíteni az ifjúsági csapatot. Bár a 

nyáron érkeztek új fiatalok Füleki János 

együtteséhez, az éven vezetőedzőként dolgozó 

korábbi csapatkapitány, zömében a tavalyi kerettel 

érte el az előkelő 8. helyezést. Önmagában még 

nem is lenne előkelő, hiszen mondhatni 

középmezőny közepe, de nem elhanyagolandó 

tény, hogy mindösszesen hat pont választja el 

fiataljainkat a dobogótól, így tavasszal még akár 

előttük is szép célok lebeghetnek, mi több 

lebegnek. Nem alaptalanul, hiszen már az első 

fordulóban, az edelényi győzelemkor látszott, hogy 

lehet keresnivaló az idén az utánpótlás számára.  

Szoros meccseken győztek, illetve szoros 

meccseket buktak el a mieink, így a listavezető 

tállyai ifi is csak, alig-alig tudta megverni a 

mieinket, míg az utolsó előtti fordulóban a 

Kubikban nyertek fiataljaink 2-1 arányban, az 

utolsó fordulóban pedig döntetlent játszott 

Felsőzsolcával, így bizony már van mit kirakni az 

ablakba az U19-es csapatnak is.  

           Bízunk benne, hogy tavasszal az összes 

aszalói csapatnak sikerül feljebb lépni a tabellán, 

de előtte szép eredményeket elérve, kellemes 

emlékekkel lezárhatjuk a 2012-es esztendőt! 

Kellemes Ünnepeket és Sportsikerekben Gazdag 

Új Évet kívánunk minden aszalói szimpatizánsnak, 

elnökségi tagnak és játékosnak egyaránt!  

 

              Szabó Krisztián 

 

 

Ötödik helyről várja a tavaszt a csapat! 
 



 
 
 
 
 

 

A községben 2012. augusztus 01. és november 30. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  

      Eljárás indult zaklatás vétségének 

megalapozott gyanúja miatt K. L. aszalói lakos 

ellen, aki 2012. július 12-ét megelőző 

időszakban J. Kné helyi lakost és gyermekét 

rendszeresen, folyamatosan háborgatta, 

fenyegette, beavatkozni törekedett a mindennapi 

életvitelébe. A magánindítvány előterjesztését 

követően vádemelési javaslattal fejezte be 

hatóságunk a nyomozást. 
 

     Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre 

elkövetett betöréses lopás bűntettének gyanúja 

miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2012. augusztus 

29-ére virradóra ablakbetörés módszerével 

behatolt B. S. aszalói lakos lakásába és az egyik 

szobából eltulajdonította a sértett 

mobiltelefonját. Az elkövető a lopással kb. 

90.000 Ft kárt okozott. Nyomozás 

felfüggesztésére került sor, a tettes kilétének 

megállapítása a nyomozás során nem volt 

lehetséges. 
 

     Visszaélés okirattal vétségének gyanúja miatt 

folytatunk nyomozást ismeretlen tettesek ellen, 

akik 2012. augusztus 21-én a helyi autóbusz 

megállóban jogtalanul megszerezték a nadrágja 

hátsó zsebéből N. P. helyi lakos pénztárcáját, 

majd elszaladtak. A pénztárcában okiratnak 

minősülő dokumentumok voltak elhelyezve, a  

 

 

tettesek kilétének megállapítása végett a 

nyomozás jelenleg is folyamatban van. 
 

        Nagyobb értékre elkövetett lopás 

bűntettének gyanúja miatt folytattunk nyomozást 

ismeretlen tettes ellen, aki 2012. szeptember 18-

án 09.00 óra és 12.00 óra közötti - pontosabban 

meg nem határozható - időpontban az 

ablakpárkányon hagyott kulccsal behatolt P. L. 

helyi lakos lakásába és a lakás egyik szobájából 

eltulajdonított 1 db arany nyakláncot, aminek az 

értéke 540.000 Ft. A nyomozás során az elkövető 

kiléte megállapítást nyert, azonban a sértett nem 

kívánt magánindítvánnyal élni a hozzátartozói 

körébe tartozó elkövető ellen, így a nyomozás 

megszüntetésére került sor. 
 

       Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. lopás vétségének 

gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettesek 

ellen, akik 2012. február 13-át megelőzően több 

helyen szabálytalan áramvételezést végeztek a 

villamos energia hálózatból, esetenként 50.000 

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

haladó értékben lopási kárt okozva. A nyomozás 

jelenleg 4 elkövető ellen folyamatban van, a 

kárértékek megállapítására szakértő kirendelésére 

került sor.  

Gawlovics Péter r. fhdgy 

 

                Recept Sarok  
 

                           Sajtos fasírtgolyók 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

  Hozzávalók: 
    1 kg darált hús  

  40 dkg trappista sajt 

    3 db tojás, 

     só, bors,                                     

őrölt köménymag 

2 db zsömle      

2 gerezd foghagyma 

     A panírhoz: 

      3 db tojás 

          liszt  

zsemlemorzsa 

 
 

 
 

 

A lereszelt trappista sajtot 

hozzákeverjük a darált húshoz. 

(Pirospaprikát nem kell bele 

tenni.) 

A masszából golyókat 

formázunk, és azután 

bepanírozzuk. Bő, forró olajban 

a fasírtgolyókat kisütjük.  

Jó étvágyat kívánunk! 
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