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BÚCSÚZÁS 
  

Kedves aszalói testvérek! 
 

          Nagyon sokakat váratlanul érintett az 

elköltözésünk Aszalóról. Valóban gyorsan történt. 

Sok embertől talán el sem tudtunk búcsúzni úgy, 

ahogy szerettünk volna. Ezért fogadtam örömmel 

a felkérést, hogy néhány gondolattal beszámoljak 

életünk nagy változásáról, összegezve az elmúlt 

12 évet. 

           A legfontosabb: mindenkor szeretettel és 

hálás szívvel fogok emlékezni az aszalóiakra. 

Mindenkire. Az utóbbi időben gyakran eszembe 

jutott, gyakran felelevenítettem azt az időszakot, 

ahogy 2001. szeptemberében a településre 

kerültem. Kezdőként, tele félelmekkel, hogy a 

teológián megtanult és jól elsajátított ismereteket, 

arany szabályokat a gyülekezet építésével és 

vezetésével kapcsolatban mennyire tudom majd 

megvalósítani. Mert a keresztyén élet számomra 

ezt jelenti: Jézus szava ne csak elméleti igazság, 

szépen csengő biztatás legyen, hanem a 

mindennapokba beépülő gyakorlat. Elteltek az 

első hónapok, évek. Tanultunk egymástól, 

közeledtünk egymáshoz. Egyre többen 

felfigyeltek ránk. Még ha olykor voltak is 

súrlódások, a Jézustól tanult szeretet jegyében 

mindent meg tudtunk oldani és beszélni. Mert 

vezetni, egy gyülekezetet irányítani csak így 

lehet.  "Az az én parancsolatom, hogy úgy 

szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek 

titeket.” (Jn 15, 12) Nem lehet hatalmi 

parancsszóval, arrogáns fellépéssel, szeretetlen 

beszéddel. Jézus példát mutatott nekünk erre is, 

hogy lehetséges a szeretetet nyelvén, Istentől 

kapott erővel tömegeket megmozgatni. Tovább 

megyek: csak így lehet. A világ ezt várja tőlünk, 

erre éhesek az emberek: a szeretetre.  

          Kezdett alakulni, formálódni közösségünk. 

Sok mindent elértünk, aminek voltak látható jelei. 

De ettől sokkal fontosabb az, amit lélekben 

építkeztünk. Isten országa így épül. Teltek az 

évek és észrevétlenül átsiklottam a bűvös 10. 

esztendőn, családdal: feleséggel, gyermekkel 

kiegészülve. Őérettük is hálás vagyok Aszalónak, 

hiszen itt kötöttünk házasságot, első 

gyermekünket ide hoztuk HAZA a kórházból. 

         Megérkeztünk a 2013. esztendőhöz, melyben 

lezárult egy embert próbáló feladat: befejeztük azt, 

ami a szolgálatom kezdete óta mindig igényként és 

elvárásként ott lebegett a fejem fölött: a 

templomtető felújítása. Amikor hozzákezdtünk a 

munkához, a tető állapota valóban olyan súlyos 

volt, hogy tényleg csak lebegett a fejünk fölött. 

Sok-sok tusakodás, próbatétel által sikerült 

befejeznünk és lezárnunk ezt a fejezetet egy 

számomra csodálatos megtapasztalással: bár több 

lett a kiadásunk, mint amivel számoltunk, de 

„érdekes módon” pont annyi adományt kaptunk, 

amivel ki tudtuk egyenlíteni a számlát. 

„MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG 

NÉKÜNK MA” 

         És jöttek az érzések, gondolatok, amelyek 

úgy tízévnyi szolgálat után megkörnyékezik a 

lelkipásztorok többségét: menni vagy maradni? Ezt 

a gondolatomat oda vittem az Isten elé, csak Ő elé, 

és ismét egy megtapasztalás: meghallgattatik az 

imádság. Csörgött a telefon, adatott egy lehetőség, 

meghívás. Jó, ha őszintén odafigyelünk az 

érzéseinkre, hogy azok mit mondanak.  

Innen már ismerős a történet: Júniusban 

bejelentettem távozásomat, mivel a fogadó 

gyülekezet már július elsejével a szolgálatban akart 

látni, sietnünk kellett. De volt egy csodálatos 

alkalom arra az Isten házában, hogy még utoljára 

mindenért hálát adjak az Istennek, hogy mindenkit 

megöleljek és egy „Isten hozzád”-ot mondjak az 

aszalóiaknak, katolikusoknak és reformátusoknak 

egyaránt.  Isten áldása legyen mindannyiunk 

munkáján, szolgálatán, hogy legyünk mindannyian 

„Krisztus jó illata”, példát mutatva a tőle kapott és 

tanult SZERETETRE. 
 

   Konc Gáll László  



 

 
 

  

        2013. június 07-én délelőtt 10:00 órakor az 

aszalói kultúrházban ballagásra és tanévzáró 

ünnepségre került sor. 

 

 
        

       A műsor a vezető óvónő beszédével kezdődött. 

Először a Rózsaszín csoport pünkösdi, majd a 

Piros csoport vásáros műsorát nézhettük meg, 

ami telis-tele volt verssel, énekkel, tánccal és 

vidámsággal. Így örvendezték meg a szülőktől, 

rokonoktól, vendégekből álló közönséget. 

Büszkén figyelhettük, hogy mennyit okosodtak, 

ügyesedtek a kis óvodások az elmúlt év alatt.  

  Majd a ballagók kis műsora következett. Mindkét 

csoport kedves kis zenés, játékos előadást 

mutatott be.  

 

 
 

       Megható volt látni kivetítőn a búcsúzó 

gyerekekről készült 3-4 éves visszatekintést, 

amely az óvodába lépéstől kezdve – képekben 

idézte fel a gyerekek emlékezetes óvodai 

pillanatait, közös élményeit. Majd vállukra került 

a kis tarisznyájuk. Szívszorító versekkel vettek 

búcsút óvónőiktől, dadusaiktól és az óvoda adta  

 

mesevilágtól. Ők a következő tanévet már az 

iskolapadban kezdik. Összesen 20 gyerek 

búcsúzott.  

 

         K. László Szilvia:  

                              Tarisznyába való vers 

 

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. 

Gyűjts magadnak igazgyöngyöt, 

rakj el minden szép mesét, 

ne hagyd, hogy a kedved rontsa 

buta, bántó, rossz beszéd! 

Ülj le néhány gondolattal, 

hallgasd, hogyan hegedül, 

mert ha veled van a fejed, 

soha nem vagy egyedül. 

 

Kívánunk nekik boldog iskolás éveket! A műsor 

után az Óvoda udvarában a ballagók héliummal 

töltött, színes lufikat engedtek el, így még 

ünnepélyesebbé téve ezt a napot.  

 

 
 

Fantasztikus látvány volt az égbe szökő sok-sok 

léggömb kavalkádja.  

 

Oláhné Paranai Nikolett 

                                             SZMK vezető 

 

 

Óvodai ballagás és tanévzáró ünnepély Aszalón 

 



 
         Nem szegte kedvünket az Észak-kelet felől érkező 

kiszámíthatatlanul nyomuló, majd percekig felettünk 

tétovázó mogorva viharfelhő sem, amely pontosan a 

gyülekezési időpont környékén próbálta kifejteni 

tevékenységét. Később minden aggodalmunk eloszlott a 

fenyegető viharral együtt. Így az időjárás már nem 

befolyásolta a hangulatot.  

         A meghívott kedves vendégek szórakoztatása 

érdekében a hangszórókból dőltek a már-már feledésbe 

merült régi slágerek, a 70-es-80-as évek dalai. 

Felidézve az akkor fiatal éveit élő korosztály 

legkedvesebb pillanatait, emlékeit. Az idilli 

környezettől, - a Tájház udvarától, - mely otthont adott 

a retro jellegű rendezvénynek, keresve sem találhattunk 

volna jobb helyszínt. Sötétedéskor, a jól hangosítható 

térben elkezdte műsorát a zenekar. A valójában nem 

egzisztáló, emlékzenélés céljából verbuválódott csapat, 

mindent megtett, hogy a főként 40-50-es éveiben járó 

hölgyek és urak jól érezzék magukat.  

Nem zárva ki ezzel a fiatalabbakat sem. Elhangzott 

többek között néhány romantikus dal neves hazai és 

külföldi szerzők műveiből. Később egyre fokozódó, 

felhőtlen jókedv jellemezte a Party sikerét dallal, 

tánccal egybekötve.  

 

 
 

      Szalai Miklós:- „Amikor felmerült bennünk az 

ötlet a barátaimmal, hogy szervezzünk Aszalón egy 

„kerti party”-t, egy igazi nyári szabadtéri bulit, attól 

tartottam nem sikerül majd olyan létszámú közönséget 

toborozni, ami miatt érdemes lenne a zenekart is 

mozgósítani. Lévén ez emlékzenekar, amely pusztán 

hobbiból jött létre, mindenki másfelé tevékenykedik, 

dolgozik, csak előzetes egyeztetésekkel és 

pontosításokkal sikerül összejönnünk alkalomszerűen. 

Végül úgy döntöttem, belevágok, itt is lehetnek hasonló 

érdeklődésű emberek, akik igénylik ezt. Sikerült!  

 

 
 
Szép számmal jöttek a meghívott ismerősök, barátok, 

akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. Így 

utólag örömmel nyugtázom, tudomásom szerint a 

vendégek meghatározó többsége egy élménnyel lett 

gazdagabb. Sőt azt is megkockáztatom: az veszített, aki 

nem jött el. Nem tudhatjuk lesz-e alkalom még egyszer 

ilyen eseményre. 

Megragadva az alkalmat szeretném megköszönni 

Polgármester Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta 

a helyszínt. Lehetőséget kaptunk az úgynevezett 

„hangos próbára” a Művelődési házban és a jobb sorsra 

érdemes helyi rádióstúdióban, melyben rögzíthettük az 

emlékül készült felvételeink anyagának egy részét.  

Tisztelettel megköszönöm továbbá a muzsikus 

társaimnak: Sproha Ferencnek, Kiss Antalnak, Hudák 

Viktornak, Krózser Péternek, Kisbenedek Tibornak és 

természetesen Lakatos Dezsőnek, aki több ezer 

kilométer távolságból haza látogatott, hogy együtt 

zenélhessen a régi barátaival. Végtelenül sajnáljuk, 

hogy Bernáth László barátunk nem tudott részt venni az 

eseményekben. 

 

 
 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm azoknak a 

személyeknek a segítségét is, akik az udvar 

berendezésében, a kerti bútorok mozgatásában 

segédkeztek. Köszönjük Pindzsulya Zoltánnak a 

szervezésben való részvételét. Köszönöm a 

családomnak, akik önzetlenül biztosították nekem a 

hátteret.  

A barátság és a békesség jegyében, ahogy a dalokban is 

utalunk rá: Köszönet Mindenkinek!”  

 

                                      Szalai Ivett és Szalai Szintia 

 

 



 

 

 
 

„ A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. 

Csak álom volt a szép diákvilág. 

Amint a fecske az alkonyati szélben 

Ma szárnyat bont egy sereg diák” 

 

           A 2012/2013-as tanévben búcsúzó 

diáktársaim: Bódi Rómeó, Bordás Ádám László, 

Gulyás László, Homovics Krisztián, Horváth 

Etelka, Lakatos Anett, Lakatos Ferenc Szabolcs, 

Lakatos Piroska, Mundér János, Pruma Kinga, 

Seer Alex, Tóth Petra, Tóth Vanda, Tóth Virág, 

Ujfalusi Patrik, Varga Levente, Varga Levente 

Koppány, Vígh Zsolt. 
 

 
 

           Nyolc évvel ezelőtt egy új élet, egy új 

világ tárult elénk. Iskolások lettünk. Nem tudtuk 

mi vár ránk, mit hoz az ismeretlen. Tanáraink 

szeretettel, türelemmel befogadtak minket. 

Megtanultunk írni, olvasni, számolni és még 

megannyi érdekes dolgot. Kicsik voltunk a 

nagyok között, de most már mi lettünk a nagyok. 

Elérkezett az a pillanat, hogy elváljunk 

egymástól. Tanárainknak csak köszönettel 

tartozunk a sok munkáért, fáradságért, a tudásért.  
 

 

 

 
 

De nem csak ezekért. Nem voltunk egy minta 

osztály, néha nagyon nehéz volt velünk 

boldogulni, ezért külön köszönet a kitartásért. 

Mi mindig vártuk a kicsengetést. Most is vártuk, 

8 éve már. Az utolsót. De valahogy most még 

sem örülünk annyira, pedig már nem lesz több, 

itt már nem. Eljött az utolsó osztályfőnöki óra. 

Szorongtunk és emlékeztünk, de menni kell, 

egyszer minden véget ér. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kérdezd a madarat: merre száll? 

Azt feleli: a világ vár! 

Kérdezd a zergét: merre megy? 

Amerre csak visz a hegy! 

Kérdezd meg a halakat: 

A folyó merre halad? 

Te is tudod legbelül, 

A földgolyót veszi körül. 

Nincs kérdés, hisz nincs határ, 

Mert téged a Világ vár! 

 

 

 

 

Búcsú tanárainktól, iskolánktól 
 



 

Ballagásunk napján belépett életünkbe egy új, 

jelentős állomás. Megkaptuk a lehetőséget, a 

tudást. Tovább kell ballagnunk a „nagybetűs 

Életbe”. Diáktársaim nevében külön szeretnék 

köszönetet mondani Liszkai tanár Úrnak! Igaz, 

hogy keveset volt velünk, de a kevesebb mindig 

több. Köszönjük a boldog órákat! 

Isten véled drága iskolánk!! 

 

 

 

„Keresd az utad, úgy mint egy gyermek, 

S lépj rá bátran hős felnőttként. 

Hogy egyszer majd ősz, öreg fejjel 

Mondhasd lelkedben víg delejjel 

Hogy éltél, 

S két lábbal a Földön jártál. 

S bár az évek gyorsan teltek, 

 Megmaradtál bölcs gyermeknek.” 

 

Nagy Rebeka 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Az Aszalói Római katolikus Egyházközség 

évek óta szeretné felújítani a palafedéses templom 

elöregedett, balesetveszélyessé vált tetőszerkezetét. 

A munkálatokhoz több forrásból is gyűjtünk 

adományokat e nemes célra. 

 

 
 

           Ez évben a szokásos húsvéti koncertünk 

mellett egy jótékonysági koncertet is szerveztünk a 

felújítási munkálatokhoz. 

2013.június 16-án vasárnap délután templomunk 

padsorai megteltek érdeklődő hívekkel. A két órás 

műsorban Újvári Marika előadóművész és  

Urbán - Nagy Róbert operaénekes előadását 

hallhattuk egyházi énekekből, hazafias dalokból, 

Mozart és Puccini operáiból. Felüdítő volt hallgatni 

a tüzes nápolyi dalokat, Lehár Ferenc és Kálmán 

Imre operettjeinek részleteit.  

 

 

 
          S talán mindenkinek borzongás futott végig a 

hátán, amikor a koncert végén a két előadóművész 

duettben búcsúzott el a közönségtől a 

 „ Time tu say goodbye” című dal éneklésével. 

Köszönjük szépen előadóművészeink kedvességét, 

mellyel hozzájárultak e gyönyörű nap még szebbé 

tételéhez. 

 

Varga Béla 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jótékonysági koncert Aszalón 
 

ADÓNK 1%-a 

 

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

                                                                          



 
 

 
 

 

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar 

ünnepnap: Szent István király napja, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 

ezeréves folytonosságának emléknapja. 

Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, 

Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, 

ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot 

és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg 

király azon a napon ajánlotta fel az országot 

Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a 

napon halt meg.  

 

Az ünnepi dátumot Szent László király tette át 

augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, 

VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra 

emeltette I. István (illetve még abban az évben 

fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a 

székesfehérvári Bazilikában, ami szentté 

avatásával volt egyenértékű.  

 

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) 

kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. 

István kultusza ugyan bajor és német 

városokban, valamint Namurben és Monte 

Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház 

nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa 

nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, 

hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának 

évfordulóján az egész katolikus világ évente 

emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet 

az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.  

 

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az 

egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-

nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia 

(1740-1780) ismét elrendelte a Szent István-nap 

megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a 

naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta 

Bécsbe, majd Budára István kézfej-ereklyéjét, a 

Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben 

vittek végig a városon augusztus 20-án.  

 

 

István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as 

szentté emelésekor épen találták a koporsójában, 

s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta 

tiszteletét. 

 

 

 

 

Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt 

veszett el, később (1590 körül) a raguzai 

(dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak 

rá, talán még IV. Béla vitette oda menekülése 

során. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst 

ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma 

Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.) 

 

 
 

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú 

ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, 

hiszen Szent István a független magyar állam 

szimbóluma volt. Először 1860-ban 

ünnepelhették meg a napot, amely országszerte 

nemzeti tüntetéssé vált.  

 

Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep 

visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc 

József az ipari munkások számára is 

munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben 

pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek 

fellobogózását címeres zászlóval.  

 

A két világháború között az ünneplés kiegészült 

az össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i 

(Trianon előtti) Magyarország visszaállítására 

való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 

1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt 

eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig 

ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a 

Szent Koronával együtt a második világháború 

végén a nyilasok Nyugatra szállították. A Szent 

Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza 

Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét 

szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek. (A 

Szent Korona csak 1978-ban került vissza az 

Egyesült Államokból).

 

A magyar államalapítás ünnepe 



   
 

 
 

  

       Befejeződtek az Arany Fácán 

Megyei I. osztály bajnoki 

küzdelmei, csapatunk a tabella 7. 

helyén végzett 46 megszerzett 

ponttal.  

Az előzetes várakozásokhoz 

képest sajnos alul szerepelt a 

csapat, hiába volt ebben a 

szezonban talán az egyik 

legerősebb játékos kerete a mieinknek, sokszor a 

szerencse is átpártolt az ellenfélhez.  

  Az őszi 5. helyezés után visszacsúszott az 

együttes, a tavaszi 15 bajnokiból mindössze ötöt 

tudtak maguk mögött győztesen a mieink. A rossz 

kezdésnek volt köszönhető, hogy Lövey Lajost a 

visszatérő Barcsa László váltotta a kispadon, ez 

az eredményességben némi javulást hozott, 

megváltást mégsem.  

 

         Mindez odáig vezetett, hogy a csapat 

főszponzora, Szalánczi István a Garadna elleni 

kupamérkőzés után bejelentette, kiszáll a 

támogatói körből. Becsületére váljon a 

társaságnak, hogy egy-két kivétellel mindenki 

ugyanolyan lelkesedéssel eljárt a mérkőzésekre, 

mint addig, még Vécsi Gábor is, aki köztudott 

volt, hogy Budapestről tért haza, egy-egy bajnoki 

miatt. Ezzel a döntéssel lekerült a teher a 

játékosaink válláról, és bizony ez meglátszott a 

teljesítményen is. A bajnokságot végül a hetedik 

pozícióban zárták a mieink.  

 

       A Magyar Kupa szereplés voltaképpen 

sikeresnek mondható. Sorrendben Garadna, 

Ináncs, Hidasnémeti hajtott főt a mieink előtt, 

majd a főtáblára jutásért vívandó utolsó 

fordulóban az NB3-as Cigánd ellen 71 percig     

0-0-t mutatott a képzeletbeli eredményjelző, majd 

mentálisan és fizikálisan is elfáradtak Vargáék és 

végül 4-0-ra győztek a cigándiak, így ők jutottak 

a Magyar Kupa országos főtáblájára. 

        Fontos megemlíteni ifjúsági csapatunk 

teljesítményét is. Füleki János tanítványai ugyanis 

egy pozícióval előrébb végeztek a tabellán, mint a 

felnőtt csapat. Az utolsó fordulóban az MVSC-

vel vívtak helyosztót fiataljaink, és a 3-1-es 

győzelem a 6. helyezést jelentette a 

bajnokságban. De nem csak ez, hanem több 

kiemelkedő sikert is elkönyvelhettünk a jövő 

generációjának.  

 

 

 

          Például Felsőzsolcán elért 2-1-es győzelem, a 

már bajnok Tállya elleni sima 3-0-s siker, vagy épp 

a már említett MVSC elleni oda-vissza siker. 

 

Kényes kérdés volt sokáig a jövő, vagyis hogy 

hogyan tovább?  

  

        Hosszú egyeztetések után végül döntött a 

vezetőség, és azt a határozatot hozta, hogy a csapat 

a következő szezonban a megyei II. osztályban 

indul. Az ehhez szükséges papírokat elfogadta a 

Labdarúgó Szövetség, így már csak az a kérdés, 

melyik osztályba sorolják a mieinket. Az előző 

állományból egytől-egyig mindenki eligazol(t), az 

új edzőnek, Füleki Jánosnak így teljesen új 

garnitúrából kell egy teljesen új csapatot formálnia, 

ami nem lesz egyszerű feladat. A keretben helyet 

kapnak majd a tavalyi utánpótlás csapatban 

szereplők, korábban már Aszalón futballozó 

játékosok, valamint lesznek teljesen új arcok is.   

 

Hogy, hogyan alakul a csapat sorsa, arról bővebb 

információkat kaphat a 

www.aszalose.blogspot.com weboldalon. 

 

              Szabó Krisztián 
 

 

 

 

 

Új időszámítás kezdődik! 
 

     Meczkó 5 év után távozik 

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


 
 
 
 
 

 

A községben 2013. 04. 01. és 07. 20. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  

         Eljárás indult nagyobb értékre elkövetett 

betöréses lopás bűntettének gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen, aki 04. 12-e és 04. 24-e 

közötti időben, ajtóbefeszítés módszerével 

behatolt I. E. miskolci lakos tulajdonát képező, 

Aszalón található lakóházába és onnan háztartási 

eszközöket, ruhaneműket, edénykészletet, 

réztányérokat, műszaki cikkeket tulajdonított el. 

 

        Eljárás indult garázdaság vétségének 

megalapozott gyanúja miatt A. Ö. aszalói lakos 

ellen, aki 06. 10-én a délutáni órákban Aszaló 

községben, előzetes szóváltást követően tettleg 

bántalmazta Ö. A. aszalói lakost, olyan módon, 

hogy a haját tépte, a mellkasát összekarmolta, 

majd a kerítésnek nekilökte. Ö. A. a cselekmény 

során 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést 

szenvedett. A. Ö. cselekménye alkalmas volt arra, 

hogy másokban félelmet, riadalmat és 

megbotránkozást keltsen.  

 

       Eljárás indult dolog elleni erőszakkal kisebb 

értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének 

gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 04. 22-e 

és 04. 29-e közötti időben behatolt a T. István 

aszalói lakos tulajdonát képező, lakatlan lakásába 

és a lakásban tartott élelmiszereket, italokat 

eltulajdonította. 

 

 

 

      Eljárás indult dolog elleni erőszakkal kisebb 

értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének 

gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 04. 14-én a 

behatolt az aszalói önkormányzat tulajdonát képező, 

volt honvédségi laktanya területén lévő elektromos 

transzformátor házba és onnan eltulajdonított 

áramvezető alumínium lapokat és más fém 

alkatrészeket. Az elsődleges rendőri intézkedések 

során megállapítást nyert, hogy a cselekményt 3 fő 

fiatalkorú, alsóvadászi személy követte el.  

Az elkövetőkkel szemben hatóságunk az illetékes 

ügyészség felé vádemelési javaslattal élt.  
 

     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  
 

                     Petrezselymes tarjatekercs 
 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

 

    Hozzávalók: 

 kicsontozott 

sertéstarja 

 só 

 mustár 

 friss 

petrezselyem 

apróra vágva 

 fogvályó vagy 

hústű 

 

Elkészítése: 

 
A kicsontozott sertéstarját vékonyra 

klopfolom, enyhén besózom, 

megkenem mustárral, friss, apróra 

vágott petrezselyemmel bőven 

meghintem, majd összetekerem és 

fogvályóval vagy hústűvel 

megtűzöm.  

Az így kapott tekercseket bő 

zsiradékban kisütöm. Ki lehet sütni 

grillen, akkor kevés zsiradékkal 

kell kenegetni, hogy ne száradjon ki 

(grillpartikon mindig vitte a 

pálmát). 

 

         Jó étvágyat kívánunk! 
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