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MEGEMLÉKEZÉS 1956 ESEMÉNYEIRŐL 
  

 

Fáklyás felvonulás 
 

    Az 1956. október 23-i forradalom és 

szabadságharc 57. évfordulója alkalmából október 

22-én, az ünnepség előestéjén Fáklyás felvonulást 

követően, rövid műsor keretében emlékeztünk 

meg 56 eseményeiről.  

A felvonulást koszorúzás előzte meg.  
 

 
 

Gyermekek, fiatalok és idősek egyaránt 

alkalomhoz illő zene kíséretében haladtak égő 

fáklyákkal kezükben a Tájház udvaráról a 3. sz. 

Főútig. Útközben többen is csatlakoztak a ballagó 

csoporthoz, és a helyszínen is várakoztak ünneplő 

emberek. 
 

 

 

A Himnusz eléneklése után Kótai Vivien 8. 

osztályos tanuló Tamási Lajos: Piros a vér a pesti 

utcán című versének részletét adta elő.  

Ünnepi beszédet mondott Dr. Mengyi Roland a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés 

elnöke.  

Majd Bodnár Anita 8. osztályos tanuló 

következett, aki Kosztolányi Dezső: Zászló című 

költeményét szavalta el. A tanulókat Jobbágy 

Eszter tanárnő készítette fel. 
 

 
 

Kovács Gábor alkalomhoz illő ének előadását 

követően Ringer István zenei produkcióját 

hallgathatta meg az ünneplő közönség.  

Végül az ünnepi megemlékezés az Őszi Alkony 

Idősek Klubjának előadásában a „Bús magyarok 

imádkoznak” kezdetű énekkel zárult. Az énekkart 

felkészítette Luzsánszki János. 

    Az Önkormányzat nevében ezúttal mondunk 

köszönetet az előadóknak a színvonalas 

szereplésért, a technikai dolgozóknak, akik 

előkészítették a helyszínt. Megköszönjük 

mindazoknak, akik a Fáklyás felvonulásban részt 

vettek és jelenlétükkel megtisztelték 56 emlékét. 

                                                                          

Búzás Béláné 

 

 



 

 
 

  

        Október 12-én falunkban szüreti felvonulás 

került megrendezésre, melynek keretébe a helyi 

fiatalok a régi időket megelevenítve 

díszmagyarban, szekereken énekelve vonultak 

végig Aszaló utcáin. 

 

 

 

        A falu legfontosabb csomópontjainál megállva 

a fiatalok az éneklés mellett tánccal is 

elkápráztatták az összegyűlt érdeklődőket.  

        A felvonulást követően este megkezdődött a 

szüreti bál, amelyen nem csak a falunkból, hanem 

a környező településekről is szép számban 

megjelentek, ami nem is csoda, hiszen a világ- 

szerte ismert Csősz Jóska lépett fel a nagyérdemű 

előtt.  

 

 

 

 

 

 

     Ahhoz, hogy egy ilyen nap létrejöjjön 

elengedhetetlen volt azon fiatalok lelkesedése, akik 

iskola után (vagy helyett) a szekereket díszítették, a 

táncot gyakorolták, vagy bármilyen más formában a 

felvonulás és a bál előkészületeiben részt vettek: 
 

Csomós Rebeka - Kurián Ádám 

Füleki Gábor - Tóth Réka 

Juhász Péter Áron - Szűrös Kitti 

Szabó Krisztián- Rusz Nikolett 

Tóth Dániel- Kiss Edina  

Martin Benjamin- Mercz Dominika 

Trézsi Gábor - Soltész Enikő 

Homonnay László - Bodnár Cintia 

Czagány Nándor- Bodnár Enikő 

Bodnár Márk- Kovács Csilla 

Gulyás József- Szűcs Klaudia 

Újfalusi Evelin - Ökrös Bence 

Szabó Bence - Bényi Noémi 

 

A felvonulókon kívül sok más aszalói kötődésű 

ember segített abban, hogy a rendezvény sikeres 

legyen, a lovas kocsik biztosításától kezdve, a 

tornaterem feldíszítésén át a bál biztonságának 

megszervezéséig bezárólag. 
 

Homonnay Gábor 

 

 

 

 

Szüreti mulatság Aszalón 

 



 
 
 
 
 

        Az aszalói Őszi Alkony Idősek klubja 

szeptember 30-án ünnepelte fennállásának 10. 

évfordulóját. Szépen megterített, feldíszített 

asztalok várták az érkezőket. A meghívott 

vendégek, a volt klubtagok és jelenlegi klubtagok 

sorra megérkeztek, majd elkezdődött az ünnepi 

esemény. Az óvodások és az iskolás gyermekek 

színvonalas műsorral kedveskedtek a 

vendégeknek. Köszönjük a felkészítést az 

óvónéniknek. Bodnár Péterné klubvezető 

köszöntötte a vendégeket és elmondta az elmúlt 

évek eseményeinek összefoglalóját. Beszélt a régi 

évekről és a jelenről. Megemlékezett a régi 

klubvezetőről Gunya Lászlóné Icuka néniről, aki 

2003. 10. 06-án kezdte el a klub vezetését 33 

fővel. Sajnos rövid munkáját 15 hónapig tudta 

csak végezni, mert elköltözött közülünk a holtak 

sorába. 2004.01.18-án új klubvezetőt 

választottunk, Bodnár Péterné Piroskát, aki azóta 

vezeti és szervezi a foglalkozásokat sok-sok 

szeretettel, lelkesedéssel, kitartással. 

 

 
 

       Valamennyiünk nevében köszönet neki. 

Tudja, hogy szükségünk van a baráti közösségre 

és a szeretetre. Megemlékezett ez elhunyt 

klubtársakról, kik már nem lehetnek velünk. 

Köszöntötte az alapító klubtagokat és 

emléklapokat adott át. Ez a 10 év egy ember 

életében nem nagy idő, de a mi életünkben 

hosszúnak számít. Ebben az időben voltak sok 

szép együtt töltött napok, kirándulások, fürdések 

melyek megszépítették, vidámmá tették 

napjainkat. Remélem, hogy még lesz sok ilyen 

együtt töltött szép nap, kívánom valamennyiünk 

számára, hogy egészségben és szeretetben éljük 

meg majd. 

 

 

 

 

 

 
 

        Köszönöm a klub vezetőinek és tagjainak a 

segítséget, a tánccsoport és énekkar fellépéseit, 

melyet szeretettel és odaadással szívesen tették. 

Mindezt szép eredmények igazolják. Köszönjük 

Polgármester Úrnak, aki nélkül nem jöhetett volna 

létre ez az ünnepség. Hiszen 10 évvel ezelőtt Ő 

szervezte és támogatta a Klub létrejöttét, 

megalakulását. Köszönjük Polgármester Úrnak 

ennyi év szívbéli támogatását és szeretetét.               

Köszönjük a volt és jelenlegi képviselőknek a 

támogatást. Igyekeztünk községi ünnepeken részt 

venni a tánccsoporttal, az énekkarral színesebbé 

tenni a műsorokat. A meghívott vendégek 

köszöntőjével folytatódott az ünneplés.  

          Polgármester Úr köszönte és háláját, 

minden szeretetét fejezte ki és kívánt továbbra is a 

Klub tagjainak erőt, egészséget, munkájukhoz sok 

sikert. A Megyei Elnökhelyettes köszönte a 

meghívást és további sok sikert kívánt a 

munkához. Géczi Emilné encsi klub Elnök további 

erőt, egészséget és jó együttműködést kívánt a két 

klub tagjai között. Köszönetet szeretnék mondani 

vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték 

ünnepi összejövetelünket:  

Árvai Károly Polgármester Úrnak és kedves 

feleségének, jegyzőasszony Saminé Matlák 

Magdolnának, a  B-A-Z megye Miskolci 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség 

Elnökhelyettesének Hódosi Lászlónénak, Barta 

Gizella elnökségi tagnak. Továbbá köszönjük 

Tamás Bertalan Alpolgármester Úrnak és 

családjának a nagyon szép emeletes tortákat, 

óvoda vezetőjének Tamásné Kurucz Ilonának, az 

iskola igazgatójának Gazsi Barnabásnénak, Géczi 

Ernőnének az encsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 

vezetőjének és klubtársainak, Nagy Bélánénak a 

tánccsoport vezetőjének aki 10 éve folyamatosan 

vezeti odaadóan, lelkiismeretesen, szeretettel a 

tánccsoport munkáját. 

          Elérkezett a perc mikor az ünnepség a 

vendégeink pohárköszöntőjével és finom 

vacsorával folytatódott. A klub tagjai sok-sok 

szeretettel készítették, jó étvággyal fogyasztották 

el az ünnepi menüt. Jó hangulatban, énekléssel, 

beszélgetéssel telt el ez a nagyon szép ünnep.  

Köszönet, hogy e közösség szeretetben, 

békességben és egymást segítve éli további 

nyugdíjas éveit. 

 

     Vezetőség 
 
 

Évforduló - Születésnap 



 

 

 
 

        2008-ban kezdtem a nyúlászkodást, Frózsi 

Béla bátyám jóvoltából. Hála neki, megtaláltam 

a számomra legmegfelelőbb hobbit! 2010 

tavaszától kizárólag Német Óriásaim voltak 

mindaddig, ameddig 2010 telén megismerkedtem 

az Óriás Kosorrú fajtával. Azonnal tudtam, hogy 

ezzel a fajtával akarok foglalkozni. A bakok 

tekintélyt parancsoló megjelenése, a nőstények 

finom, mégis brutális felépítése lenyűgözött. 

Azóta is "megszállottja" vagyok ennek a 

csodálatos fajtának. 

        A tenyész bakjaim Németország legjobb 

tenyésztőitől, a tenyész nőstényeim Szlovákia és 

Németország legkiválóbb tenyészeteiből 

származnak. (Természetesen nőstényeim egy 

része már saját tenyésztésű.) 

 
 

Próbálok minőségi nyulakat tenyészteni. Sokat 

kell azért dolgozni, hogy egy kitűnő állományt 

folyamatosan magas szinten tudjunk tartani. 
 

Mottóm: "Ha valakinek nincs kedve a 

munkához, akkor csinálja kedvetlenül, de akkor 

is meg kell csinálni, úgyhogy jobb lesz, ha 

vidáman teszi." 
 

         Az eltelt évek alatt rengeteg nyulászbarátra 

tettem szert. 2012 januárjától tagja vagyok a 

Magyarországi Óriásnyúl Tenyésztők 

Fajtaklubjának, 2013 januárjától pedig a 

Középtestű Nyúltenyésztők Fajtaklubjának is 

tagja lettem Német Világos Nagyezüst 

nyulaimmal. 

      Megszállott nyulásznak tartom magam, ha 

nyúlról van szó nem számít az idő és a távolság. 

Nyulaimmal rendszeresen részt veszek az 

országban megrendezésre kerülő kiállításokon, 

szerencsére eddig nincs okom panaszra.  

2013-as év novemberében került megrendezésre 

a IV. Fajtaklubok kiállítása Szikszón, aminek 

megrendezése rám és egy nagyon jó barátomra 

Urszin Viktorra várt. 

        A kiállításra 610 db nyulat hoztak, a nyulak 

között Szlovák és Román példányok is láthatóak 

voltak. A nyulakat Németországból és 

Ausztriából érkező bírák bírálták, akik úgy 

vélték, hogy egyik Óriás Kosorrú szürke bakom 

kiváló minősítést (97,5pontot a 100-ból), és 

Fajtagyőztes címet érdemel. A kiállításon a 

német bírák által felajánlott emlék plakettet is 

kaptam a tenyészetem elismeréséül.  

 

 
 

        A kiállítás alkalmából rajzpályázatot 

hirdettünk meg a környék iskolái és óvodái 

részére, amire rengeteg rajz érkezett, kb. 200 db. 

Az ünnepélyes díjkiosztó keretein belül 

jutalmaztuk a gyerekek rajzait is. Az Óvodások 

és Iskolások között hat-hat díjat osztottunk ki, 

három-három rajzcsomagot és három-három 

felajánlott nyulat a kiállításról. A díjazott 

rajzokat a bírák segítettek kiválasztani. Örültem, 

amikor aszalói gyerekek rajzait is 

kiválasztották. 
 

 
 

A kiállítás kedvéért beöltöztem egy rózsaszín 

nyúljelmezbe, aminek nagyon nagy sikere volt. 

 

Szabó Bence 

  
 

Az Én történetem... 



  

 

 
 

 

 
 

 

 „Szent Márton-nap ünnepén 

égő lámpást viszek én. 

Világítson mindig nekünk, 

ahol járunk, hová megyünk.” 

Márton napja alkalmából – hétfőn este – az 

immáron sokéves hagyományt folytatva került sor 

a Tájház udvarán a hagyományos lámpás 

megemlékezésre az Aszalói óvodások nem kis 

örömére. 

 

        Márton egy római katona fia, aki apja 

kívánságára a légió katonája lett. A legenda szerint 

18 éves volt, amikor lováról leszállva odaadta 

palástját egy didergő koldusnak. Nem sokkal 

ezután Amiens-ben megkeresztelkedett, otthagyta a 

sereget és misszionárius lett. A Loire menti 

Tours püspökévé választották. A legenda szerint 

Márton a ludak óljába bújt, hogy kitérjen püspökké 

választása elől, de a ludak gágogásukkal elárulták a 

szentet, így "kénytelen volt" a püspökséget 

elvállalni. Úgy tudni meggyőző, hiteles, jótékony 

püspök volt. Időszámításunk után 397-ben 

november 11-én hunyt el. Halála után hamarosan 

szentté avatták.  

         A püspökről sokféle megemlékezést tartottak 

és tartanak manapság is szerte Európában.  

November 11. körül a gyerekek lampionos 

felvonulásokkal, a felnőttek inkább a Márton-napi 

libával emlékeznek rá, és más népszokások is élnek 

még, amelyek e naphoz kötődnek.  

 

Novemberben hamar sötétedik. Mivel régen nem 

volt utcai lámpás, ezért az emberek fáklyával, vagy 

lámpással a kezükben mentek misére. Ezt 

elevenítjük fel ma is. 

 

 
 

         A gyerekek mindig örömmel várják ezt a 

vidám ünnepet, amely egyben a tél kezdetét is 

jelenti. Márton napját megelőzően kis lámpásokat 

készítünk a gyerekeknek és libás, tűzzel 

kapcsolatos verseket, dalokat tanulunk, 

töklámpásokat faragunk és kis műsorral, tánccal 

kedveskedünk a szülőknek és az ünnepségre 

ellátogatott vendégeknek. Így volt az idei kis 

ünnepségen is, ahol a kedvünket az erősen fújó 

őszi szél sem vehette el. A gyermekek kezében 

világított kis lámpásokkal vonultunk végig a 

település főterén, majd az óvoda udvarán 

megvendégeltünk mindenkit. A szebbnél szebb 

lámpásokkal vonultak végül haza a gyermekek és a 

hideg ellenére bízunk benne, mindenki jól érezte 

magát.  

„Kis utcánkban lámpácskák, mint csillagok az 

égen. 

Pirosak, zöldek, kékek, gyere Márton nézd meg.” 

 

Trézsiné Tomkó Anikó

    

    

  

 

 

Márton napi lámpás felvonulás 



 
 

 

KEDVES BETEGEINK! 
 

Úgy gondolom, hogy mára a lakosság nagy 

részéhez eljutott a hír, hogy harmadik 

gyermekem születése miatt fél év szülési 

szabadságomat töltöm. Szeretnék minden 

lehetőséget megragadni, hogy tájékoztassuk a 

lakosságot a változásokról. 
 

Szabadságom időszaka 2013. november 1-től 

2014.május 1-ig tart. A helyettesítést Dr. Bialkó 

Anett látja el, a keddi napok kivételével, a 

korábban megszokott rendelési időpontokban. 
 

A keddi napokon férjem, Dr. Dienes Attila 

rendel, megváltozott időpontban, mivel 

délelőttönként saját praxisában dolgozik.  A 

keddi napokon történik az egészséges csecsemők 

tanácsadása és oltása is, de ezekről az 

időpontoktól a védőnőtől mindenki tájékoztatást 

kap. 
 

Sajnálatos hír, hogy a rendelőben működő 

kézipatika napi működésére nem kaptunk az  

 

ÁNTSZ-től engedélyt a szabadságom ideje alatt. 

A rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásában 

ennek ellenére próbálunk segíteni, különösen 

idősebb betegeinknél, erről Nagyné Ági 

asszisztensnőnél kaphatnak bővebb információt, 

az arra rászoruló betegeink. 
 

Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az 

Aszalói Önkormányzat pályázatot nyert az 

orvosi rendelő felújítására. Reméljük, hogy a 

felújítás hamarosan elkezdődik, és a jövőben egy 

megszépült, modern rendelőben folytathatjuk a 

munkát! 
 

Remélem, hogy helyettes orvosainkhoz is 

bizalommal fordulnak betegeink, 2014. 

májusától pedig újra várom Önöket a 

rendelőben! 
 

Addig is jó egészséget kívánok mindenkinek! 
 

Üdvözlettel: Dr. Mónus Rita háziorvos 

Orvosi Rendelés 

Helyettesítés 
 

2013. november 1.-től -2014. április 28.-ig  

Dr. Mónus Rita szülési szabadsága miatt a rendelési idő, az alábbi időpontokban módosul: 

 

Hétfő 

 Receptíratás:    8
00

-9
00

 

Orvosi rendelés:  9
00

-11
00  

Rendel: Dr. Bialkó Anett 

 

Kedd 

Receptíratás:   11
30

-13
30

  

Orvosi rendelés:  13
30

-14
30

  Rendel: Dr. Dienes Attila  

 

Szerda 

Orvosi rendelés:  13
00

-15
00 

 Rendel: Dr. Bialkó Anett 

Receptíratás rendelési időben történik.  

 

Csütörtök – Péntek 

Receptíratás:   8
00

-9
00

 

Orvosi rendelés:  9
00

-11
00 

 Rendel: Dr. Bialkó Anett 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

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

                                                                          



 

   
 

           2013/2014-es bajnokság őszi szezonja: 13 

összegyűjtött pont, 13. helyezés a bajnokságban 

és 13 felnőtt kerethez tartozó játékos az utolsó 

mérkőzésen. Nagyjából így foglalható össze 

röviden az új szezon a megyei II. osztályban, 

ahol rendre kiemelkedő körülmények között 

lépett pályára csapatunk. 

         Nagy küzdelem árán, nagy szervezések 

következtében, de végül sikerült életben tartani 

a labdarúgást Aszalón. Ha eggyel alacsonyabb 

osztályban is és teljesen megújult kerettel, de 

nagyjából összeállt a bajnoki rajtra a Füleki 

János által vezetett együttes. Régi-új arcokat 

láthattak a szurkolók a pályán megújult 

szerelésben, visszatért csapatunk a 

hagyományos, klubszínekhez méltó kék-fehér 

színösszeállításhoz. A tavalyi csapatból 

egyedüliként Agárdi Zsolt maradt, aki a szezon 

második felében kiharcolta magának a 

kezdőcsapatban a helyet és a csapat egyik 

legjobbjának is bizonyult. A bajnokságnak 

egyébként 21 fős kerettel indult neki a társaság, 

ez azonban szó szerint elfogyott, így a szezon 

vége felé már igen sok variációs lehetősége 

nem volt Füleki Jánosnak és ahogy az, az 

öltözőben elhangzott: „Jön a 15. mérkőzés, a 

15 féle felállással.” 

 

 
 

         Talán ez, talán más oka volt a 

gyengélkedésnek, de tény, nem ez volt a 

legfényesebb szezon az aszalói labdarúgás 

történetében. Pedig… Az edzőmérkőzések 

egyáltalán nem ezt mutatták, mondhatni egy 

eredményes felkészülés után kissé érthetetlen 

volt a gyenge bajnoki produkció. A mutatott 

játékkal sokszor nem is volt probléma, az 

esetek többségében domináltak a mieink a 

mérkőzéseken, csak ugye a futballt gólra 

játsszák. Ezzel pedig problémák akadtak a 

csapatban, a stabilnak mondható védekezést 

nem követte eredményes támadójáték, az első  

 

 

 

 

 

bekapott gól pedig lélekben alaposan megtörte a 

játékosainkat. Másik összetevő lehet és a csapat 

mentségére szóljon, hogy nem egyszerű dolog 

úgy futballozni, hogy 11 kezdőjátékos, ha nem is 

a világ minden tájáról érkezett, de legalábbis 

voltak, akik először találkoztak futballpályán 

egymással. Ráadásul zömében fiatalok, akiknek 

nem, vagy alig volt felnőtt találkozóról 

tapasztalata. Márpedig így eredményesnek lenni 

nehéz.  

         A legeredményesebb játékosunknak az 

Alsóvadászról igazolt Horváth Lajos bizonyult 6 

szerzett találattal. 

  A bajnokságban 4 győzelmet aratott csapatunk 

(Vatta, Mályi, Sajószöged, Mezőcsát), míg 

egyetlen döntetlent sikerült elérni 

Mezőkeresztesen. A többi mérkőzést sajnos 

vesztesen hagyta el együttesünk.  

 A Magyar Kupában egy Korláton elért 3-0-s  

győzelmet, hazai pályán kiesés követett Onga 

ellen (5-2).  

              Ifjúsági csapatunk szereplésre fele másra 

értékelhető, bár a Kovács Krisztián által vezetett 

együttes 7. helyezése kissé csalóka, mutatott 

játékuk sok esetben kiemelkedő és tavasszal 

nagy potenciál rejtőzik fiataljainkban.  
 

A 2013/2014-ben pályára lépők: 
 

Korály Gábor, Kádas Csaba – kapusok;  Agárdi 

Zsolt, Balovics Áron, Buri Márió, Füleki Csaba, 

Füleki Dávid, Glonczi Károly, Glonczi László, 

Horváth Lajos, Illés Gábor, Juhász József, 

Kárpáti Ádám, Krajnyák Balázs, Krajnyák 

Tamás, Nagy Attila, Román Sándor, Stefán 

Szabolcs, Szabó Krisztián, Szászfai Krisztián, 

Tóth László, Tóth Viktor, Török Gábor – 

mezőnyjátékosok. 
 

        Tavasszal reménykedünk a jobb és 

eredményesebb folytatásban, ami egy jó 

felkészüléssel és némi erősítéssel nem jelenthet 

problémát. A csapat honlapján továbbra is 

naprakész lehet az együttest érintő kérdésekben:   

www.aszalose.blogspot.hu 
 

Az Aszalói Sportegyesület valamennyi 

vezetőjének, labdarúgójának és persze 

szurkolójának 

Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Sportsikerekben Gazdag Boldog Új Évet 

Kíván! 
 

Szabó Krisztián 
 

13, avagy a szezon meghatározó száma… 

http://www.aszalose.blogspot.hu/


  
 
 
 
 

 

A községben 2013. 07. 20. és 11. 25. között az alábbi bűncselekmények  

váltak ismertté: 
  

       Lopás vétségének gyanúja miatt indult 

nyomozás ismeretlen tettessel szemben, aki 

07.21-re virradóra eltulajdonította J.O. aszalói 

lakos tulajdonát képező és az udvarán 

elhelyezett MTB kerékpárját 10.000 Ft értékben. 

Az ismeretlen elkövető kilétének 

megállapítására tett intézkedések ez idáig nem 

vezettek eredményre, a nyomozás 

felfüggesztésére került sor. 
 

       Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének 

gyanúja miatt indult nyomozás ismeretlen tettes 

ellen, aki 08.26-ra virradóan behatolt K.O. 

aszalói lakos bekerített udvarára és a lakás előtt 

tárolt segédmotoros kerékpárját és annak a 

kormányára akasztott bukósisakot 

eltulajdonította. A lopással okozott kár 68.000.- 

Ft. 
 

      T.K. aszalói lakos 09.11-én  20:20 órakor tett 

bejelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság ügyeletére, miszerint 

Aszaló, Rákóczi úton egy ismeretlen személy 

megtámadta, pénzét próbálta elvenni. Dulakodás 

közben a bejelentő fejsérülést szenvedett. Ezen 

bűncselekmény miatt hatóságunk ismeretlen  

 

 

 

elkövetővel szemben nyomozást indított rablás 

bűntette kísérletének gyanúja miatt.  

 

    A.H. taktaharkányi lakos feljelentést tett 

ismeretlen tettes ellen, aki 10.18-án 08:30 óra 

körüli időpontban az Öcsi ABC előtt parkoló 

gépjárművéből a pénztárcáját, iratait 

eltulajdonította. Az Encsi Rendőrkapitányság 

szabálysértési értékre – minősítő körülmény miatt 

– elkövetett lopás vétsége gyanúja miatt folytat 

nyomozást. 
 

     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  
 

Sajttorta  
 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

    Hozzávalók: 

 70 dkg 
krémsajt  

 1-1,5 dl 
habtejszín 

 vanília 

 pici reszelt 
citromhéj 

 3 db tojás 

 1/2 csomag 
tejszín ízű 
pudingpor 

 cukor ízlés 
szerint 

Elkészítése: 
 

Egy tálban a krémsajtot 

géppel elkeverjük a 

tejszínnel, egyesével a 

tojásokat is belekeverjük, 

majd a pudingport és a 

vaníliát is. 
 

Egy jénait kivajazunk picit, 

beleöntjük a masszát, és 

előmelegített sütőben 160 

fokon kb. 50 percet sütjük 

hőlégkeveréssel.  
 

Kihűtjük, hűtőbe tesszük, 

hidegen szeleteljük. 

          

Szerkesztõség: 

3841 Aszaló, Rákóczi út 87. Pf. 1. 

Tel./fax: 46/596-266, 596-267 

e-mail: aszalohivatal@chello.hu 

Felelõs szerkesztõ: 

Tamás Bertalan 

Munkatársak: 

Bodnárné Nyilasán Anikó 

Búzás Béláné  

Korrektor, tördelés: 

Oszterman Istvánné 

 Kiadja: 

Aszaló Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: 

Árvai Károly  

Nyomdai munka:  

Polgármesteri Hivatal Aszaló 
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