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MÁRCIUS 15. 
  

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére megrendezett községi ünnepség a 

Művelődési Ház udvarán került megrendezésre 

2014. március 14-én, pénteken 17.00 órai 

kezdettel. 
 

 
       

A Himnusz eléneklése után ünnepi köszöntőt 

mondott Czeglédi Natália a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói 

Járásának hivatalvezetője.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

„Lobogva lengeti zászlóinkat, 

A friss márciusi szél. 

Hőseinkre emlékezünk, 

Kik meghaltak a Hazánkért.” 

 

Majd a Szepsi Csombor Márton Gimnázium 

tanulóinak ünnepi műsora következett. 
 

 
 

 Az Őszi Alkony Idősek Klubjának alkalomhoz 

illő vegyes kari előadását hallgathatták meg a 

jelenlévők. Végül ünnepi műsorunkat a Szózat 

eléneklésével zártuk. 

                                                   Búzás Béláné 

 

 



 

 
 

 

       Már hagyomány községünkben, hogy a 

karácsony előtti időszakban, az Önkormányzat 

jóvoltából megrendezésre kerül a 62 éven felüli 

Idősek napja. Így történt ez decemberben is.  
 

      A szeretet ünnepe előtt sokan eljöttek, és 

eltöltöttek egymás társaságában egy-két kellemes 

órát, újra találkoztak a régi barátokkal, 

ismerősökkel.  

Nagyokat beszélgettek, emlékeztek a szép időkre, 

és azokra is, akik sajnos az idén már nem lehettek 

közöttünk. 

 

 
 

        A kedves ünnepelteket Tamás Bertalan 

alpolgármester úr köszöntötte. Majd Varga Béla 

plébános úr osztotta meg gondolatait a 

jelenlévőkkel.  

Megtisztelte ünnepségünket Kiss Lászlóné 

Alsóvadász polgármestere és Molnár János 

alpolgármester Úr is.  
 

 
 

      A műsor, az óvodások karácsonyi műsorával 

kezdődött, amely az elmúlt évekhez hasonlóan, 

most is megható volt. 

 

 
 

Szereplők: 

Glonczi Liliána Hajnalka, Oláh Kinga, Varga 

Viktória Jázmin, Pető Loréna, Horváth Rikárdó, 

Lakatos Ramóna, Rusz Roland, Tóth Veronika, 

Bordás Tifani, Lajtos Áron, Fábián Boglárka.  

A gyerekeket felkészítette:  

Tamásné Kurucz Ilona és Szakács Erzsébet 

óvónők. 
 

 
 

Ezután a forrói fiatalokból álló néptánccsoport 

szórakoztatta a nézőket fergeteges táncukkal.        
 

 
 

 

Idősek napja 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Értesítem a lakosságot, hogy szülési szabadságom 

május 1-én letelik. Szeptemberig még Bialkó Anett 

helyettes doktornővel együtt látjuk el a praxis 

orvosi feladatait. 

A rendelőben a kézi patika májustól újra, 

mindennap működik. 

 

A Budapestről érkező Szeredy Krisztina zárta a 

műsort, aki opera és operett részleteket adott elő.     

A jelenlévőket énekre-táncra buzdította, ezzel a jó 

hangulat garantálva volt a jelenlévőknek.  

A megjelentek közül Orosz Bertalannét, 

legidősebb szép korút köszöntötte Tamás Bertalan 

alpolgármester Úr.  

A közös ebéd elfogyasztása után újra felidézhették 

a régi emlékeket a vendégeink. 

Reméljük, hogy mindenki kellemes emlékekkel 

tért haza!  

Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

áldozatos munkájukkal segítették, hogy az Idősek 

napja újra sikeresen megvalósulhatott! 

 

                                                                               

Oszterman Istvánné 

 

 

 

 

 

 

A felújítás alatt a szokottnál kisebb helyen kell a 

rendelést és a védőnői feladatokat ellátni, ezért arra 

kérném a kedves betegeket, hogy akik csak a 

szokásos, havi gyógyszereket és beutalókat 

szeretnék megíratni, azok a rendelés elején 

érkezzenek. Mindenki érdeke, hogy a várakozási 

időt lecsökkentsük, amennyire lehetséges. 

Ezért május 1-től szeptember 1-ig a rendelés a következőképpen alakul: 

 

Hétfő:   8:00-11:00  Rendel: Dr. Bialkó Anett 

 

Kedd:   8:00-11:00  Rendel: Dr. Mónus Rita 

 

Szerda:   12:00-13:00  Tanácsadás 

 

13:00-15:00  Rendel: Dr. Mónus Rita 

 

Csütörtök:   8:00-11:00  Rendel: Dr. Mónus Rita 

 

Péntek:       8:00-11:00  Rendel: Dr. Bialkó Anett 
 

 

 

 

 

Üdvözlettel: Dr. Mónus Rita háziorvos 

 

 

 

 

 

    Dr. Mónus Rita 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás 

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

                                                                          



 

 

 
 

  
 

Homonnay Jánossal együtt egy olyan Batyus bált 

akartunk szervezni, amely nemcsak a fiataloknak, 

hanem az idősebb korosztálynak is kedvez. 

A bál február 15-én került megrendezésre 

Valentin-napi bál néven az aszalói iskolában. 

A rendezvényen 210 fő vett részt. A táncolni 

vágyók szórakozásáról Turcsák János zenész 

gondoskodott. 

23 óra környékén tombolasorsolásra került sor, 

melyen közel 40 nyeremény talált gazdára. 

 

Ezúton is köszönet a szponzoroknak: 

Homonnay János és családja 

Oscsenda Szabolcs 

Árvai Károly 

Petróné Benes Erika 

Oscsenda Lászlóné 

 

Papp József és családja 

Baráth László 

Mercz Tibor és családja 

Tóth Róbert és családja 

Gömöri Tamás 

Budai Gyula 

Bodnár Tibor 

Éva Presszó 

Gömöri József és neje 

Kiss Roland és családja 

Szikszói uszoda 

Göőz József Általános Iskola vezetősége 

 

A fődíj három választási  kismalac volt, amelyet  

Ifj. Papp József nyert meg, a kismalacok azóta már 

nagyon jól gyarapodnak. 

A tombola húzás után hajnali 1 órakor érkezett 

meg a meglepetés vendég Nótár Mary 

személyében, aki egy hatalmas 40 perces fellépést 

adott. 

Mary szponzorálásában Gömöri Tamás nagy 

szerepet vállalt. A fellépés után hajnal 5-ig folyt a 

vigadalom. 

A pozitív visszajelzések alapján egy nyári 

szabadtéri bálra is készülnek a szervezők. 

 

 

Oscsenda Szabolcs

   
 
 

 

 

A Magyar Katolikus Egyház technika száma: 0011 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Az Aszalói Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18443514-1-05 

A Kálvin János Alapítvány Aszaló Polgáraiért adószáma: 18434561-1-05 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentin nap 

ADÓNK 1%-a 
 

Minden kedves olvasónknak  
 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a 

Szerkesztőség            



 
 

 
 

A kerékpár jármű, vezetéséhez közel azonos 

feltételek szükségesek, mint más jármű 

vezetésekor. Közlekedésre, sportolásra, 

szabadidő eltöltésére univerzális eszköz, 

egészséges, környezetbarát. A kerékpáros 

járművezető!  

 

 A kerékpár olyan két vagy háromkerekű jármű, 

amelyet egy vagy két személy (pl: tandem) 

emberi ereje, illetőleg legfeljebb 300 W 

teljesítményű motor hajt. A kerékpáron, egy 10 

éven aluli gyermek szállítására alkalmas pótülés, 

illetve kerékpár utánfutó vontatására alkalmas 

berendezés helyezhető el. (KRESZ 1. sz. 

függelék) 

 

A járművezetés legfontosabb feltételei  
- a jármű biztonságos vezetésére képes állapot,  

- járművet az vezethet, aki vezetési képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és 

szervezetében nincs szeszesital-fogyasztásából 

származó alkohol,  

- ismerni kell a KRESZ-szabályokat. 

 

 
 

 

 

 

A kerékpárt fel kell szerelni 

(KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK): 
- kormányberendezéssel, amely könnyen 

kezelhető és megbízható,  

- két, egymástól függetlenül működtethető 

fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első 

kerékre hat, a másik a hátsó kerékre,  

- hangjelző berendezéssel, amely csak csengő 

lehet,  

- előre fehér, vagy kadmium sárga fényt adó 

lámpával (a kerékpároson is elhelyezhető),   

- hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben 

legalább 150 méter távolságról látható lámpával 

(a kerékpároson is elhelyezhető),  

- hátul egy piros színű fényvisszaverő prizmával 

(nem lehet háromszög alakú),  

- legalább az első keréken legalább 1 db 

borostyán sárga színű küllőprizmával (mely 

mindkét oldalán fényvisszaverő).  

- nappal ajánlott a láthatósági mellény (de lakott 

területen kívül, éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között kötelező!)  

 

Az első és hátsó világítás a legfontosabb 

kerékpártartozék az összes közül. Világítás 

hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok 

vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, 

ne sajnáljuk rá a pénzt!  

Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a 

hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő 

biciklisek is lássanak bennünket. A kerékpárnak 

ugyanis nincs hangja, csak a fény láttán 

szereznek rólunk tudomást. 

 

 

A fentiek csak a legfontosabb ismereteket 

tartalmazzák! 

 

A közlekedésben való részvétel feltétele, hogy 

a kerékpáros ismerje az 1/1975. (II. 5.) KPM-

BM együttes rendelet, azaz a KRESZ 

szabályait!  
 

Ne feledjük: 
 

A szabályok a biztonságunk érdekében értünk 

vannak, nem ellenünk! 

 

 

Néhány tudnivaló kerékpárosoknak 
 



Tilos: 
 

• főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni, 

• 40 km/óra sebességnél gyorsabban kerékpározni, 

• elengedett kormánnyal kerékpározni, 

• kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni, 

• kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni, 

• kerékpárral állatot vezetni. 

• kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben          

akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani, 

• kerékpározás közben mobiltelefont használni 
 

Fontos tudnivaló 
 

• Kerékpár megfelelő gyermekülésén a 16. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket 

szállíthat, egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad. A csomagtartón utast szállítani nemcsak 

tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár 

küllői közé, ezzel balesetet okozva. 

• Lakott területen belül, ahol az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a járdán legfeljebb 

10 km/h sebességgel szabad közlekedni a gyalogosok zavarása nélkül;  

• Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        

                           Seer Aurél r. ftzls. 

 

Balesetmentes közlekedést kívánunk! 
Encs Rendőrkapitányság 
                         
   



 

 

 

 

     Hosszas téli szünet után 2014. március 1-

én újra útjára indult a labda bajnoki 

mérkőzésen.  

     Csapatunk első három bajnoki mérkőzését 

Aszalón játszotta, Emőd és Vatta elleni 0-0-s 

döntetlen után Mezőnagymihály ellen 3-1-es 

győzelmet aratott csapatunk. Mindez azt 

jelenti, hogy a bajnokságban ötmérkőzéses 

veretlenségi szériában utazik csapatunk a 

listavezető Szentistvánhoz. 

 

 
 

     A téli szünetben nagy változásokon ment 

át együttesünk. Okulván az őszi szezon 

tapasztalataiból a vezetőség igyekezett 

megerősíteni a keretet.  

Érkezők ellenében voltak távozók is: Buri 

Márió az encsi ifjúsági csapatba, Füleki 

Csaba és Román Sándor egyaránt Ináncson, 

Horváth Lajos Alsóvadászon, míg Tóth 

László Gábor az Encs II-be folytatja 

pályafutását. Az érkezők listáján Ádám 

Attila, Kiss Elemér, Lencsés Gergő, Mikó 

Norbert és Papp József neve szerepelt. 

Visszatért továbbá sérüléséből Abonyi 

László, valamint Krajnyák Balázs is úgy 

döntött, folytatja pályafutását.  

 

     A három bajnoki mérkőzés alatt 

megannyian bizonyították az újak közül, 

hogy erősségei lehetnek az együttesnek a 

tavasszal és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

feljebb lépjen a csapat a tabellán. Van 

honnan, ugyanis az ősszel mindössze 13 

pontot gyűjtöttek Szászfaiék. 

 

 
  

    Ennek már csaknem a felét sikerült 

megszerezni a tavasszal, és nem csak ebben, 

hanem a játékban is látványosan javult az 

összképe a csapatnak. Amennyiben a 

kialakított helyzeteket nagyobb százalékban 

sikerült értékesíteni, komolyan számolni kell 

majd Füleki János gárdájával az 

ellenfeleknek.  

 

 
 

2013/2014-es tavaszi szezon kerete: 

 

Korály Gábor, Kádas Csaba – kapusok; 

Balovics Áron, Illés Gábor, Juhász József, 

Krajnyák Balázs, Papp József, Szászfai 

Krisztián – védők; Ádám Attila, Glonczi 

Károly, Kárpáti Ádám, Krajnyák Tamás, 

Stefán Szabolcs, Török Gábor – 

középpályások; Abonyi László, Kiss Elemér, 

Lencsés Gergő, Mikó Norbert – támadók. 

 

 

Szabó Krisztián 

 

 

Elkezdődött a tavaszi szezon 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

              Recept Sarok  
 

      Ördögpirula  
 

 

Aszalói Krónika 
www.aszalo.hu 

    Hozzávalók: 

 

50 dkg liszt 

5    dl tej 

5 dkg vaj 

1 evőkanál 

cukor 

6 egész tojás 

1     teáskanál           

sütőpor 

     A hempergetéshez: 

       cukros kakaópor 

        cukros fahéj 

Elkészítése: 
 

1. A tejet a cukorral, a vajjal és egy 

csipet sóval felforralom. Amikor 

felforrt, leveszem a tűzről, és 

robotgéppel gyorsan belekeverem a 

lisztet, addig amíg elválik az edény 

falától, majd hagyom kihűlni. 

 

2. A tojásokat egyenként a langyos 

tésztába dolgozom, végül 

belekeverem a sütőport. 

 

3. Bő forró olajba kanalanként 

beleszaggatom a tésztát, és 

aranybarnára sütöm. Papírtörlőre 

szedve a gombócokat 

lecsepegtetem, majd még melegen 

belehempergetem a cukros 

kakaóba, illetve fahéjba. 

          

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 

 

RENDŐRSÉGI HÍREK 

http://www.aszalo.hu/
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46840
mailto:aszalohivatal@chello.hu

