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        1848 tavaszán forradalmi hullám indul el 

Európában, köztük Magyarországon is. 

     Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére megrendezett községi ünnepségre az 

általános iskola alkalomhoz illően berendezett 

tornatermében került sor. 

     A Himnusz eléneklése után ünnepi köszöntőt 

mondott Árvai Károly polgármester úr.  

  Ezt követően a Göőz József Általános Iskola 

tanulóinak emlékműsorát láthattuk, akik már 

hetekkel korábban elkezdték a készülődést. 

 

 
 

A műsorban szereplő tanulók: Árvai Enikő, 

Béres Vivien, Fábián László, Galyas Dorina, 

Kocsis Brigitta, Martin Dorina Teréz, Mida Géza 

Alex, Nagy Dominika, Újfalusi Bianka és Varga 

Bence 4. osztályos tanulók. Aczél József, Árvai 

Krisztina, Bordás Boglárka, Ónodi Patrícia, 

Tamás Eszter és Ujfalusi Petra 6. osztályos 

tanulók. Bodnár Anita, Kótai Vivien 7. osztályos 

tanulók. Bordás Ádám, Nagy Rebeka 8. 

osztályos tanulók. A műsort összeállították és a  

 

 

 

 

tanulókat felkészítették: Herczeg Istvánné 

tanítónő és Jobbágy Eszter tanárnő.  

 

 
 

    Az emlékműsort követően az Őszi Alkony 

Idősek Klubjának Vegyes kar összeállítása 

következett. Az énekkart felkészítette 

Luzsánszki János. 

 

 
 

Az ünnepséget a Szózat eléneklésével zártuk. 

  

                                         Búzás Béláné 

 

http://erettsegizz.com/tag/1848/


 

 
 

  

        A hétköznapokban és az ünnepnapokban 

egyaránt gazdag, sokrétű hagyományrendszer 

őrzi a magyar nép kulturális értékeit. 

Nevelőtestületünk – az Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramja alapján – fontos 

feladatnak tartja a szülőföld, a helyi 

néphagyományok, szokások megismerését, 

felelevenítését. Szeretnénk megismertetni 

óvodásainkkal azokat a szokásőrző 

tevékenységeket, amelyek a földhöz, a 

természethez, az embertársakhoz kötődően 

elődeink életében is évről évre jelen voltak. 

Óvodai életünkbe beillesztettük a jeles 

napokhoz kapcsolódó tevékenységeket. Az 

évszakokhoz kapcsolódva tervezzük a 

kiválasztott jeles napokat és a mindennapokban 

gyakorolható hagyományőrző tevékenységeket. 

Az óvónők mindennapi feladatai közé tartozik 

megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. 

       Óvodánkban hagyománnyá vált, - kiemelve 

a család pótolhatatlanságát – hogy közös 

programokat szervezzünk a szülőkkel. Idén 

március 26-án került sor erre a nyílt napra, 

amelynek a „Húsvéti készülődés” volt a témája. 

A közös munka délelőttön részt vett Árvai 

Károly Polgármester Úr is.  

   A szülők 

részéről is 

nagy volt az 

érdeklődés 

mindkét 

csoportban. 

 A Húsvét a 

keresztények 

egyik 

legfontosabb 

ünnepe, a 

Krisztus – 

központú 

kalendárium 

főünnepe, Jézus Krisztus feltámadásáról való 

megemlékezés. 

 Hogyan is tehetjük feledhetetlenné az 

ünnepet? Az ünnepi tradíciók a családban és a 

közösségben egyaránt a biztonság érzését 

nyújtják a gyermekek számára. A meghittség 

élményének megteremtésének jó, ha a 

gyermekek maguk is hozzájárulhatnak. Ennek 

érdekében a készülődésbe a gyerekeket is be 

kell vonni otthon és az óvodában is.  

 

 

 

      Nagy élményt jelent számukra amikor maguk 

is részt vesznek környezetük feldíszítésében és 

hozzájárulnak az ünnep szépségéhez saját 

alkotásaikkal. 
 

 
 

 Óvodánkban a húsvétra készülődés már a 

nagyböjtkor elkezdődik. Feldíszítjük a 

csoportszobákat, beszélgetünk a húsvéti 

népszokásokról, az ünnep jelentőségéről, a 

locsolkodásról és a tojásfestésről. A tojás az ősi 

termékenység szimbóluma, amely a világ szinte 

összes népénél föllelhető, a kereszténységben 

pedig a feltámadás jelképévé vált. A húsvéti 

nyúl eredete a XIX. század folyamán német 

hatásra honosodott meg hazánkban és a 

termékenység jelképévé vált.  
 

 
 

 Évek óta visszatérő rendezvényeink célja a népi 

kultúra megismertetése, felelevenítése. Közös 

énekléssel és versek mondásával vette kezdetét 

a délelőtt. A felkínált tevékenységeink 

változatosak voltak. A Piros csoportban 

természetesen anyagok felhasználásával 

készültek a nyuszik, csibék; 

szalvétahajtogatással nyulak, különböző 

technikákkal díszített tojások, valamint a nagy 

sikert aratott nyuszi bábok.  

 

 

Húsvéti készülődés az óvodában 



     A Rózsaszín csoportban húsvéti kosarat és 

nyuszit készítettünk színes papírokból, gipszből 

öntött tojást, bárányt, nyulat festettünk, valamint 

kifújt tyúktojást díszítettünk. Az anyukák, 

apukák, nagymamák és a gyerekek kitartó 

türelemmel, jó hangulatban barkácsoltak, 

vágtak, ragasztottak a délelőtt folyamán. A 

gyerekek nagyon élvezték, hogy szüleikkel 

együtt készíthették el a húsvéti díszeket. Minden 

felkínált dekorációból többet is készítettek, hogy 

ajándékba adhassák majd a rokonságuk körében.  
 

 
 

  Tevékenységeink változatosak voltak, de közös 

bennük, hogy értékeket hordoznak, az 

együttműködést, az összetartozást, az egymásra 

figyelő és megértő viszonyulást segítik 

alakítani.  

      A szülők bepillantást nyernek az óvoda 

mindennapi életébe. Ezek a programok 

alkalmasak arra, hogy a részt vevő családok, a 

különböző generációk közel kerüljenek 

egymáshoz, hiszen nemcsak a gyermeknek, 

hanem a szüleiknek, nagyszüleiknek is 

tartalmas, kellemes elfoglaltságot nyújtunk. 
 

 
 

 A gyerekek örömmel vitték haza a délelőtt 

folyamán készített húsvéti díszeket, valamint a 

Polgármester Úrtól kapott csokoládé nyuszikat. 

Reméljük ez a közösen eltöltött délelőtt 

pozitívan hatott a gyermekekre és szüleikre 

egyaránt, valamint az „ünnepelni tudás” lelki, 

erkölcsi örömet jelentett minden résztvevő 

számára. 

Szakács Erzsébet Erika 

 

 

 
 

 

Községünkben is elindult a mezőgazdasági 

startközmunka program. Ezt a feladatot 4 fő 8 

órában látja el. A szükséges vetőmagokat, 

palántákat, vetőburgonyát, kerti – kézi 

műtrágyaszórót, háti motoros permetezőt, kézi 

hengert és öntözőszivattyút, kerti szerszámokat a 

projekthez tartozó pályázaton elnyert az 

önkormányzat. Az önkormányzat tulajdonában 

lévő, korábban is már konyhakertként használt 

temetőkertet, kibővítettük a Varga féle iskola és a 

Szaniszló féle konyhakerttel. Ezek a területek 

részben elhanyagolt, műveletlen területek voltak,  

 

mára a közmunka keretében tisztítással, 

felszántással termő földdé lettek alakítva és majd 

ezen kezdődik meg a növénytermesztés. A 

megtermelt növények majd az önkormányzat 

konyháján kerülnek felhasználásra, mely nagyban 

hozzájárul az olcsóbb és változatosabb étrend 

kialakításában és így költségcsökkentést 

eredményez. Az elkövetkezendő időben szeretnénk 

bővíteni e programot és nagyobb létszámmal még 

nagyobb területeket csatolni ezen program 

igénybevételéhez. 

Kiss László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START KÖZMUNKA PROGRAM 2013. 

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

                                                                          



 

 

 

 

Melyek a kötelező védőoltások?  
 

A védőoltások lehetnek: 

- Életkorhoz kötött, úgynevezett folyamatos 

oltások 

- Idényoltások (bizonyos korosztály gyermekeit 

kampányszerűen oltják) 

- Egyéni oltások 

- Beteg környezetében elvégzendő, alkalmi 

védőoltások   

- Veszélyeztetett környezetben dolgozók oltása 

- Tömegoltások (járványveszély idején) 

A szülők ma már nem ismerik azokat a 

betegségeket, amelyek ellen védelmet nyújtanak az 

oltások. Ez pedig éppen annak köszönhető, hogy a 

védőoltások hatására ezek eltűntek. Ne gondolják 

azonban, hogy akkor már nincs is veszély. Ha 

megszüntetnénk a védőoltások beadását, a 

védtelenek körében pusztítanának a járványok, 

ismét megjelennének a súlyos fertőző betegségek. 

Különösen fontos az oltottság ma, amikor nyitottak 

az országhatárok, sok országból egyszerűbb az 

ideutazás.  Nem mindenütt annyira jó ám az oltási 

rendszer, mint Magyarországon. Ezért 

mindnyájunk közös érdeke, hogy lehetőleg minden 

gyermek részesüljön a védőoltásokban.  

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek 

területén Magyarország olyan eredményeket ért el, 

melyre joggal lehet büszke. Eredményeinket, a 99 

százalék körüli átoltottságot, valamint a sporadikus 

(elszigetelten jelentkező) szintre szorított 

védőoltással megelőzhető gyermekkori fertőző 

megbetegedéseket nem véletlenül irigylik a tőlünk 

keletre és nyugatra fekvő országok egyaránt. 
 

 A magyar lakosság akkor is biztonságban volt, 

amikor a szovjet utódállamokban több tízezren 

betegedtek meg torokgyíkban, a szomszédos 

országokban – tőlünk keletre és nyugatra - pedig 

kanyaró járványok voltak. Magyarországon ebben 

az időben sem fordult elő egyetlen torokgyík sem, 

valamint a behurcolt kanyaró esetekből sem alakult 

ki hazai járvány. 

 A többségében behurcolt rubeola (rózsahimlő) 

ellenére, több mint tíz éve regisztrálták az utolsó 

veleszületett rubeóla szindrómát. Jelenleg 

hazánkban tíz megbetegedés ellen oltunk a 

kötelező védőoltási rend keretében.  

 

A magyarországi kötelező védőoltási rendszer 

1876-tól - a himlő elleni védőoltás bevezetésétől –

fejlődött a mai szintre. 

Néhány éve – a kilencvenes évek közepén, végén – 

a szakemberek komolyan aggódtak, hogy az 

Európai Unióhoz való csatlakozásunk után is meg 

tudjuk-e őrizni kiváló, de szigorú és nagyon 

eredményes védőoltási rendünket. 

A védőoltásoknak, mint minden 

gyógyszerkészítménynek, lehetnek mellékhatásai. 

Ezek az oltóanyag jellegéből, illetve az oltás 

technikájából (injekció) adódnak. 

Oltási reakció lehet: hőemelkedés, láz, 

étvágytalanság, fejfájás, rossz közérzet, 

nyugtalanság, az oltás helyén bőrpír, duzzanat. 

Oltás utáni teendők: oltás helyének borogatása, 

sz. e lázcsillapítás 

 
2 0 1 3 .  é v b e n  

Életkor Oltás 

0-6 hét 
BCG (Tuberkulózis, gümőkor) 
 

2 hónap 

DTPa                                                       

(Diphteria-torokgyík;                       

Tetanus –merevgörcs;                          

Pertusis – szamárköhögés)                     

+ Hib ( B típusú haemophilus 

infulenza)                                                

+   IPV (gyermekbénulás)  

Önkéntes: PCV (pneomococcus 

elleni védőoltás 

 

3 hónap 
DTPa + Hib + IPV 
 

4 hónap 

 

DTPa + Hib + IPV 

Önkéntes: PCV 

 

15 hónap 

MMR                                            
Morbilli- kanyaró ;                     

Mumpsz –járványos fültőmirigy 

gyulladás ;                                   

Rubeola – rózsahimlő)                              
Önkéntes: PCV 

 

18 hónap 
DTPa + Hib + IPV 
 

6 év 
DTPa + IPV 
 

EGÉSZSÉG MEGŐRZÉS 



11 év 
dTap (torokgyík és tetanus 
elleni ismételt védőoltás)  
 

11 év 

MMR (mumpsz, kanyaróés 
rózsahimlő ismételt védőoltás) 
revakcináció 
 

13 év 
Hepatitis B (fertőző 
májgyulladás)  

 

Lázcsillapítás 

 
Láznak: a 38 °C és az afeletti testhőmérsékletet 

nevezzük. 

 A hónaljban mért hőmérséklet mellett szájban, 

fülben illetve végbélben is mérhetünk lázat, a 

végbélben mért hőmérséklet értékéből azonban 0,5 

°C-ot le kell vonni. Azaz, ha a csecsemő 

végbelében 38,1°C-ot mérünk, akkor a kicsi 

tényleges hőmérséklete 37,6°C, tehát még nem 

lázas. 

A láz mindig tünet nem pedig betegség. Jelez, 

megmutat valamit, rávilágít arra, hogy valami 

nincs rendben a szervezettel. A láz a szervezet 

számára hasznos, hiszen ilyenkor az 

immunrendszerünk aktívabban működik, a 

magasabb hőmérsékleten a kórokozók jobban 

pusztulnak. 

Kétféle lázcsillapítási módszer ismeretes, a 

fizikális és a gyógyszeres, amiket mindig együtt 

alkalmazzunk. 

 

Fizikális lázcsillapítás alatt a hűtőfürdőt és az 

állott vizes borogatást értjük:  

  

Hűtőfürdő esetén engedjünk a fürdőkádba kb.      

37°C hőmérsékletű vizet. Ültessük bele a 

csecsemőt alkarunkkal alátámasztva tegyük bele, 

majd hideg víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük a 

vizet, közben kezünkkel kevergessük. Arra 

vigyázzunk, hogy ne hűtsük le nagyon gyorsan a 

vizet, illetve ne hűtsük le 22 °C alá, mert görcsöt 

okozhat a gyermeknek. A hűtőfürdőt kb. 5 percig 

alkalmazzuk, szükség esetén több alkalommal. 

Fontos kiemelni a lázcsillapítás során ne arra 

törekedjünk, hogy a gyermek láza teljesen 

lemenjen, hiszen a nagy hőmérsékletugrás is 

ugyanúgy megviseli a szervezetet. Például egy     

39°C láz esetén elég, ha 38°C-ig vagy 37,5°C-ig 

csillapítjuk a gyermek hőmérsékletét, nem kell a 

normál 36,5°C-ra törekedni. 

Állott vizes borogatás: egy lavórba 

engedjünk langyos vizet, tegyünk bele egy 

törölközőt, jól nedvesítsük át, csavarjuk ki, majd a 

gyermek törzsét hónaljtól combközépig tekerjük be 

vele. Erre egy vékony száraz ruhát tegyünk. Ha a 

nedves törölköző átvette a test hőmérsékletét (kb. 

10 perc múlva), cseréljük ki egy másik langyos 

vízbe mártott törölközővel. Ezt mindaddig 

folytassuk, míg a gyermek láza le nem megy.  
 

      Dr. Mónus Rita, Blaskó Bernadett 

 

 

 
 

 
2013. április 27. (szombat)  

Aszaló Római Katolikus Templom 

 

 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk 
 

Programok: 
 

16:00 Szentmise Varga Béla Atya  

 Közreműködik: Szikszói Vadméz Együttes 

Rövid szünet 

Gégény István zenés húsvéti tanúságtétele 

Az Imperfectum együttes alapító tagja. Az Életjel internetes rádió megalapítója. 

Belépés díjtalan 

Adományokat szívesen fogadunk. 

 

Templomunk tetőszerkezetének lecserélésére gyűjtünk. 

 

 

MEGHÍVÓ 



 

 

 
 

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján, - mely 2013. január 1-én lépett 

hatályba - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek 

lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik jelentős feltétele, hogy valamennyi, a közös 

hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie. Közös önkormányzati hivatalt azon 

települések alakíthatnak, amelyeknek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási 

területe választja el egymástól. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hivatal, a közszolgáltatások a 

polgárok számára elérhetőek legyenek, továbbá arra is, hogy az ügyfélfogadást (kirendeltség, időszakos 

ügyfélszolgálat, stb.) valamennyi, a hivatalhoz tartozó településen biztosítani kell.  
 

A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kellett megalakítani. 
 

Aszaló település lakosságszáma kettőezer fő alá csökkent (jelenleg 1850 fő), így közös önkormányzati 

Hivatalt kellett létrehozni. 
 

Képviselő-testület 2012. november 29-én döntött arról, hogy Alsóvadász Község Önkormányzatával 

kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni, úgy, hogy a közös önkormányzati hivatal 

székhelye Aszaló községben legyen. 
 

Megkezdődtek a közös önkormányzati hivatal felállítására, szervezetére és működésére vonatkozó 

tárgyalások Alsóvadász község vezetőivel, mivel Alsóvadász település lélekszáma is kettőezer fő alatt 

van - és a két önkormányzat testületei 2013. február 7-én tartott közös testületi ülésen elfogadták a 

megállapodást. 
 

Az Mötv. szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak 

szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
 

Ennek megfelelően Aszaló településen van a Közös Hivatal székhelye, - „Aszalói Közös Önkormányzati 

Hivatal” (3841 Aszaló, Rákóczi út 87.) néven, míg Alsóvadász településen állandó kirendeltség működik 

„Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Alsóvadászi Kirendeltsége” (3811 Alsóvadász, Fő út 63.) néven. 
 

Hivatal feladata: az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 
 

A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, akit aljegyző helyettesít. 
 

A két település Polgármesterei megállapodtak abban, hogy a korábban önállóan működő polgármesteri 

hivatalok jegyzőit tovább foglalkoztatják, és Aszaló település volt jegyzője lett az újonnan létrejött közös 

hivatal jegyzője, míg az Alsóvadászi jegyző Aljegyzőként került továbbfoglalkoztatásra, aki egyben 

ellátja a Kirendeltség vezetését is. 
 

A közös hivatal létrejötte nem befolyásolja az önkormányzatok önállóságát, csak a hivatal közös, minden 

más (kötelező és önként vállalt) feladatot önállóan látnak el az önkormányzatok, és tartanak fenn saját 

intézményeket. 
 

 Saminé Matlák Magdolna
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        Nagyjából ezek a kulcsszavak, amelyek 

összefoglalják a magunk mögött hagyott téli 

felkészülést, és a 2012/2013-as bajnoki szezon 

tavaszi folytatását.  

        A télen alaposan átalakult a keret: többen is 

távoztak a csapattól, ennek oka az éppen a szezon 

elején direktben kialakított bő keret lett. Gierling 

Csongor visszatért Mádra, Lukács István Encsre, 

Glonczi Károly Kiskinizsre, Gyana Gergely 

Sárospatakra, Abonyi László pedig Sajósenyére 

igazolt. Az érkezők névsora ennél jóval 

szerényebb, ám minőségben abszolút helytállóak. 

Gál Ferenc (irányító középpályás) az NB3-as 

Ózdtól érkezett, és a maga 39 évével nem hogy a 

csapat, de talán a megyei elit egyik legidősebb és 

legrutinosabb játékosa lett. Ellenben a diósgyőri 

utánpótlásból érkezett Bohus Péter szemtelenül 

fiatal (augusztusban lesz 19 éves). A ballábas 

alacsony termetű futballista, gyorsaságával és 

labdaügyességével, pimasz megoldásaival a 

korábbi kitűnő balszélső, Sebők Krisztián 

nyomdokaiba léphet! 

       Ezen erősítések nélkül kezdte meg a 

felkészülést csapatunk január elején, s mint 

minden télen ezúttal is a Borosi-kupa volt legfőbb 

motiváció. A tavaly elért 4. helyezést űberelni 

azonban nem volt egyszerű feladat. A felkészülés 

érdekében heti két edzéssel, és két teremtornával 

készült a csapat, amelyek felemás sikert hoztak 

Lövey Lajosnak és csapatának. A Borosi-kupa 

selejtezőjében vélhetően a tavalyi kiemelkedő 

szereplésnek köszönhetően, meglehetősen 

egyszerű csoportba került együttesünk, és 

mondhatni papírformának megfelelően 

Tiszalúcot, Emődöt, Szirmabesenyőt, 

Sajószentpétert és Parasznyát is maguk mögé 

utasították Lázárék. Az egy héttel későbbi 

középdöntőben már nem volt könnyű ellenfél: az 

első mérkőzésen Mád ellen 2-2-es döntetlent 

követően a büntetőpárbajban alulmaradtak 

Halderék. A második Sajóbábony elleni 

mérkőzést 4-2-re nyerték, míg a tavalyihoz 

hasonlóan ismét felülmúlta kedvenceink 

Tiszaújváros (4-1). Az első nap után nem voltak 

fényesek a kilátások a továbbjutást illetően.        

Vasárnap azonban kisebb fajta csoda történt 

labdarúgásunk történetében: a fiatalokkal felálló 

Mezőkövesdet 8-3-ra, míg a tornát már ekkor 

feladó ózdiakat 9-0 arányban győzték le a mieink, 

s mivel Tiszaújváros is legyőzte a kövesdi 

fiatalságot, a második helyen csapatunk jutott az 

 

elődöntőbe, ahol a másik csoport győztesével, 

Felsőzsolcával találkoztak.  

        Feszült, szoros, izgalmas 40 perc volt, ahol 

35. percig 2-2 volt az eredmény, végül máig 

vitatott bírói döntést követően kaptak ki 

Sikorszkiék. A sérülések miatt megfogyatkozó 

csapat a bronzmeccsen a tavalyi győztes 

Bükkábránnyal játszott. Álmodni sem lehetett 

volna szebbet! Közel 800 néző szeme láttára 7-2-re 

vezettek a szünetben kedvenceink, olyan játékkal, 

hogy azt bizony a futsalosok is megirigyelhették 

volna.  (A 4. percben 4-0 volt az eredmény). A 

második játékrészben bár elfáradtak, de nem adták 

le előnyüket Vécsiék és 8-6 arányban megnyerték a 

bronzmérkőzést, így megszerezvén a harmadik 

helyet, sikerült túlteljesíteni a tavalyi remek 

szereplést! 

      Teremből áttérve a műfűre. Négy felkészülési 

mérkőzést játszott csapatunk, váltakozó 

eredményességgel – Onga és az MVSC ellen siker, 

Felsőzsolca és Tállya ellen vereség - aminek 

legfőbb oka, hogy szinte egyetlen alkalommal sem 

sikerült úgy összehozni a keretet, hogy az teljes 

legyen.   

       Nem kezdte jól a tavaszi szezont együttesünk: 

az első bajnokin Edelényt fogadva, 2-1-es 

vendégsiker született, majd Sárospatakon 3-2-es 

vereségbe szaladtak bele a mieink, ami előre 

bizony nem volt bekalkulálva. A rossz időjárás 

miatt, egy hetes csúszást követően a Bogács ellen 

elszenvedett újabb vereség (3-0) oda vezetett, hogy 

Lövey Lajos feladta játékos-edzői feladatát. Régi-

új edzőként Barcsa László tért vissza a csapat élére, 

akinek bemutatkozása jól sikerült, Nyékládházát 

ugyanis legyőzték a mieink (4-2) a diósgyőri 

műfüvön. S bár Szikszó-Tomor-Lak ellen is jobbak 

voltak Vargáék, az éllovas 1-0 arányban győzni 

tudott. Itt tartunk most… 

  Április 24-én, szerdán 17 órától Garadnán 

megkezdi Magyar Kupa szereplését a csapat. 
 

              Szabó Krisztián 
 

 

Borosi III. hely, keretszűkítés, edzőcsere… 

 



 
 
 
 
 

 

A községben 2013. 01 01. és 03 31. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  

        P.K. aszalói lakos 2013.01.31-én feljelentést 

tett ismeretlen tettes ellen, aki a bejelentés 

napjára virradóra kerítésbontás módszerével 

behatolt a portájára, ahol a baromfiól lakattal 

lezárt ajtaját a sarokpántról leemelte és onnan 

eltulajdonított 4 db házi tyúkot és 3 db japán 

tyúkot. A rongálással anyagi kár nem 

keletkezett, a lopással okozott kár 17000 Ft. 
 

      I.P. aszalói lakos feljelentést tett ismeretlen 

tettes ellen, aki 2013.02.10. és 2013. 02.12. 

közötti időpontban Aszaló, Pincesoron található 

pincéjébe lakatlefeszítés módszerével behatolt 

és onnan lámpát és vezetéket tulajdonított el 

szabálysértési értékben. 
 

       Eljárás indult tettes ellen lopás vétségének 

gyanúja miatt, aki 2013.03.10. és 2013.03.17. 

között Aszaló, Pincesoron tetőbontás 

módszerével behatolt a K.T. szikszói lakos 

tulajdonát képező borházba és onnan 10 liter 

fehér házibort tulajdonított el 5000 Ft értékben. 
 

        É.R. 2013.03.17 napon tett bejelentést a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság ügyeletére, miszerint Aszaló, 

Kossuth úton lévő házába aznapra virradóra 

drótkerítés kivágás módszerével ismeretlen 

elkövető behatolt és 3 db 5 méteres gerendát,  
   

 

  valamint 1 db 5 méteres szarufát tulajdonított el 

az udvaráról 11.000 Ft értékben. 
 

Eljárás indult szabálysértési értékre elkövetett 

betöréses lopás vétségének gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen, aki 2013. 02. 09. és 2013. 

02. 16. közötti pontosabban meg nem határozható 

időpontban mennyezetbeszakítás módszerével 

behatolt a T.Á. szikszói lakos tulajdonát képező 

Aszaló külterületén lévő borházába és onnan 

eltulajdonított különféle használati tárgyakat 

szabálysértési értéket meg nem haladó kárt 

okozva.  
 

A nyomozások sikeres befejezését 

nagymértékben befolyásolja a bűncselekmény 

elkövetése és az észlelés között eltelt idő. 

Különös figyelmet kérünk fordítani a külterületi 

borházakkal, ingatlanokkal rendelkező 

állampolgárok részéről a szomszédos épületekre 

is, mivel nem mindenkinek áll módjában 

rendszeresen ellenőrizni ezeket. Kérjük, 

amennyiben bűncselekmény, vagy szabálysértés 

elkövetését észlelik, vagy erre gyanú merül fel, 

haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es 

segélyhívó számon. 

Gawlovics Péter r. fhdgy 

 

              Recept Sarok  
 

                     Vitaminos tésztasaláta 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

 

    Hozzávalók: 

50 dkg csavart 

tészta,                  

1,5 bögre 

tartármártás,         

1 doboz kukorica, 

1 kaliforniai 

paprika,              

20 dkg füstölt 

tarja,                   

15 dkg sajt,         

4-5 db savanyú 

uborka,                 

2 db alma 

 

 

Elkészítése: 

 

A tartármártást összekeverjük 

az apróra vágott trapista vagy 

füstölt sajttal, a füstölt tarjával, 

a paprikával, az almával és az 

uborkával, hozzáadjuk a 

kukoricát és a főtt, leszűrt, 

kihűlt tésztát. 

Összeforgatjuk. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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