
 
 

2011. március  AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA VIII. évfolyam 3. Szám 
 

 

Aszaló Község Önkormányzata  
  
 

 
 
 

tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó  

megemlékezésre 
 
 
 
 
 

2011. március 13-án 11:00 órai kezdettel az általános iskola 
tornatermében 

program:  
 

11:00 Himnusz 
          Ünnepi köszöntőt mond: Tamásné Kurucz Ilona óvodavezető 
          Göőz József Általános Iskola tanulóinak műsora 
          Őszi Alkony Idősek Klubja vegyes kar összeállítása 
          Szózat 
 

12:00 Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület bemutatója 
 

12:30 „Tűzoltó Egyesület múltja és jelene” című kiállítás a Tájházban, megnyitja: 
Kovács Sándor tü. alezredes. tűzoltó parancsnok 
 
 

Tisztelt Aszalói Polgárok! 
Március 15-e emlékének adózva községünk ebben az évben is az ősök tettéhez méltóan kíván 

ünnepelni.  
A meghívóban szereplő időpontban és helyen kérem ünnepeljünk közösen! Legyünk lélekben és 

testben együtt, fontos dolgaink sorában legyen most a hála és emlékezés a legfontosabb 
számunkra. Hazafiságunkat bizonyítva szánjunk egy órát 1848 emlékének. 

 Találkozásunkban bízva, szíves megjelenésünket előre is köszönöm. 
Tisztelettel: Árvai Károly polgármester 
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IDŐSEK NAPJA 2010. 
 

   Már hagyomány községünkben, hogy a 
karácsony előtti időszakban, az Önkormányzat 
jóvoltából megrendezésre kerül a 62 éven felüli 
szépkorúak napja. Így történt ez az idei évben 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 közöttük. 
A kedves ünnepelteket - akik között településünk 
polgármestere, Árvai Károly is helyet foglalt - 
Tamás Bertalan alpolgármester úr köszöntötte. 
Majd Konc Gáll László református lelkész úr 
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Ezt 
követően Kriván Józsefné Piroska néni 
szavalatát hallgathattuk meg.  
 

 
 

   Az ünnepi műsor az óvodások köszöntőjével 
kezdődött. Szereplők: Bogár Angyalka, Seer 
Patrik, Szegő Fanni és Újfalusi Dániel. A 
gyerekeket felkészítette: Szakács Erzsébet és 
Tamásné Kurucz Ilona. A Göőz József Általános 
Iskola felső tagozatos tanulóinak szavalatait 
hallhattuk Kovács Csilla 8. osztályos és Tóth 
Petra 6. osztályos tanulók előadásában. A 
gyerekeket felkészítette: Kárpáti Zoltánné és 
Molnár Katalin. Ezt követően a református 
gyerekek köszöntője következett. Egyházi 
jellegű zenés dalcsokrukkal közelebb hozták az 
emberek szívéhez a szeretetet. Szereplők: 
Bodnár Márk, Cserkúti Alexandra, Takács Máté, 
Tóth Stella és Tóth Vanda. Gitáron kísért Konc 
Gáll László és Jakab Soma. Az 1. osztályos 
tanulók zenés tánca következett. Szereplők: 
Dányi Krisztofer, Gudics Gréta, Hriczó Mária, 
Jakab Zalán, Kardos István, Kiss Enikő,  

Lengyel Szilárd, Sikátori Dzsenifer, Siroki 
Boglárka, Varga Csenge. A tanulókat 
felkészítette: Petróné Benes Erika. 
 

 
 

Majd a Roma Szinkron következett, akik énekkel 
és tánccal szórakoztatták a jelenlévőket. Énekelt: 
Glonczi Ivett, Glonczi Tünde, Lakatos Piroska és 
Pruma Kinga. Táncolt: Bódi Izabella, Lakatos 
Tamás és Molnár József. Kannán kísért: Horváth 
Levente. A tanulókat felkészítette: Búzás Béláné. 
Végül maguk az ünnepeltek kedveskedtek a 
kedves jelenlévőknek. Szavalatot hallhattunk 
Bonyicziczki Sándorné előadásában, majd az 
Őszi Alkony Idősek Klubjának tánckarát 
tekinthettük meg. A táncot betanította Nagy 
Béláné. Gyönyörködhettünk Luzsánszki János 
zenei produkciójában, és az énekkar 
dalcsokrában.  
 

 
 

A közös ebéd elfogyasztása után újra 
felidézhették a régi emlékeket a kedves 
meghívott vendégeink. 
   Reméljük, hogy mindenki kellemesen érezte 
ezen a csodálatos napon magát! Ezúttal mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik áldozatos 
munkájukkal segítették a nap létrejöttét! 
 

                                           Búzás Béláné 
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         RETRÓ BÁL 2010. nov. 26. 
 

 
Az Aszalói Gyermekekért Alapítvány 2003-ban 
jött létre, hogy támogassa Aszaló község 
tehetséges gyermekeit. Az Alapítvány pénzügyi 
helyzetéről eddig is minden évben beszámoltunk 
az Aszalói Krónikában. Eddigi bevételeinkből 
Erdei iskolára, színház - és bábszínház bérletekre 
költöttünk. Nagyobb anyagi lehetőségek 
tükrében szeretnénk felkutatni minél szélesebb 
lehetőségeket, hogy gyermekeink 
megismerhessék a tágabb világot is. 
Gondoltuk, hogy novemberben rendezünk egy 
bált, melynek a bevételét az iskola térkövezésére 
ajánljuk fel. 
 
 

Rendeztünk már 
Boszorkány bált, 
Kalóz bált és most 
RETRÓ-t. Miért is? 
Az Idegen szavak 
szótára szerint a 
Retró: múltbéli divat 
vagy szokás szerinti, 
múltban való 
visszatekintést jelent.  
Felmerül a kérdés 
miért érdekes ez?  
 

Mert ez a szótártalan szó, egy stílus, egy 
életérzés. Alighogy átlépünk a XXI. századba, 
máris megjelent az új felfogás. Ez a retró. A 
fiatalok, mintha egy kicsit megcsömörlöttek 
volna koruktól, s szavakban, tárgyakban, 
viselkedésmintákban, a nemrég elmúltat, szüleik 
fiatalságának világát idézik fel. Ezt a hisztériát 
használtuk fel mi is a bálunkhoz. 
Kiállítottunk olyan tárgyakat, amelyek ezt a régi 
időszakot képviselték.  
 

 
 

A műsort az 1. osztályos tanulók tartották. A 
vacsora ideje alatt, olyan régi reklámokat 
vetítettünk, mely a 70-es, 80-as évek szenzációi 
voltak. TOTO-t készítettünk ezzel kapcsolatosan. 
Éjfélkor tombolahúzás és a legjobb Retró öltözék 
kisorsolására került sor. (Az utóbbit közönség 
szavazással döntöttük el.) 
 

 
 
A bálon 100 ember vett részt, akik véleményem 
szerint fantasztikusan érezték magukat. 
Külön szeretném megköszönni azoknak, akik 
felajánlásukkal támogatták az Alapítványt, és 
tombolatárgyakat ajánlottak fel. Név szerint csak 
azért nem említem őket, mert már külön 
köszönőlevélben ezt megtettük. 
 

 
 
Még egyszer szeretném megköszönni a Retró 
bálhoz hozzájárulóknak a segítséget, 
kolléganőimnek a kitartó munkát!  
 
                                     Petróné Benes Erika 
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PÁLYÁZTUNK ÉS NYERTÜNK ! 
 

 „Pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése” TIOP- 1.1.1.-07/1-2008.0019 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1./07/1 azonosítószámú kiírásra 
benyújtott TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0019 azonosítószámú pályázatunkat támogatásra érdemesnek 
ítélte.  
A pályázat támogatásával az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre, mely a Göőz József Általános 
Iskola színvonalas oktatását valamint a diákok ismereteinek bővítését, tanulását segíti elő. 
 

     Megnevezés   Mennyiség  Egységár+ÁFA    Összesen 

Iskola PC          16   135.508 Ft+ÁFA 2.710.160 Ft    

Tantermi csomag           5   828.190 Ft+ÁFA 5.176.187 Ft 

Alkalmazási szoftver csomag         1     45.702 Ft+ÁFA      57.128 Ft 

Alkalmazási szerver csomag         1   243.225 Ft+ÁFA    304.031 Ft 

Összesen          8.247.506 Ft 
 

A számítógép állomás korszerűsítése, az iskolai munkaállomások számának növelése  érdekében 16 
számítógép került beszerzésre. A tantermi csomag keretében interaktív tábla, projektor és 
számítógép segíti az oktatást. Alkalmazási szerver csomag alatt szerver, tűzfal, szünetmentes 
tápegység, alkalmazási szintű szerver- szoftver értendő. A pályázatot az Európai Unió 100%--ban 
támogatja, tehát önerő hozzáadás nélkül fejlesztjük iskolánkban az oktatás színvonalát. A 
pályázatunk egyik kiemelt célja volt az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „ 
Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére irányul. 
A fejlesztés egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, amely nélkülözhetetlen feltétele a 
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és 
kiegyenlítéséhez. 
 

                        
 
 
 

 
 

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 

 

ADÓNK 1%-a 
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   2011. február 05.-én eljött a vigasság ideje 
községünkben is. Nagy izgalommal készültek 
gyerekeink a farsangi mulatságra . 
A hagyományoknak megfelelően a farsangi 
karnevált a 8. osztályosok keringője nyitotta meg. 

 

 
 

 
 

A táncukat betanította: Nagy Béláné. A nyitótánc 
után kezdődhetett meg gyermekeink jelmezes 
felvonulása. 
Sok ötletes, igényes jelmezt láthattunk. Amíg a zsűri 
értékelte a felvonulókat, addig iskolánk volt tanulói 
élő műsorral szórakoztattak minket. A zsűri értékelt. 
Egyéni felvonulók közül első helyezést ért el a 
„sajtban az egér”, a csoportosan indulók közül pedig 
„Vuk és a vadászok”. 

 
 

. 
 

 
 

   Láthattunk még a farsang jelképét a mohácsi busót, 
Mikulást, Barbikat, Megasztárokat, kricskor és a 
négy rózsaszálak, Cigánytáncosokat, Kriszti-Billie 
Jeant. A jutalmazás és tombolahúzás során tortát, 
játékokat, iskolai tanszereket osztottunk szét a 
részvevők között. Támogatóinknak ez úton is 
köszönetet mondok: Göőz József Általános Iskola, 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Homonnay 
Lászlónénak és a Szülői Szervezet segítőkész 
munkájáért. A farsang bevételéből a gyerek és a 
pedagógus napot szoktuk lebonyolítani. 
Úgy érzem, hogy kellemes órákat tölthettünk együtt. 
A 8. osztályosoknak felejthetetlen emlék marad ez a 
nap. 

                              Szűcsné Csorba Henriett 
                             Szülői Szervezet elnöke 

 

       A házi orvosi szolgálat rendelési ideje: 
 
                                           Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek: 8:00 - 11:00 

 
                                              Szerda: 12:00 - 13:00 tanácsadás     13:00 - 15:00 rendelés 
 
                                                  Sürgős esetben hívható: 30/360-95-07;   46/596-222 
 
                                                Ügyelet: 46/596-224      16:00-07:00 

FARSANG AZ ISKOLÁBAN 
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    KÖZLEMÉNY 
 

Aszaló község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

5/2011. (II.14.)  
Ö n ko r má n y z at i  Re n d e l e t e  

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 
91.§ (1) bek-e, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65.§ (1) bek. –ében kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. tv-ben foglaltakra az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A költségvetés bevétele i  és  kiadásai  
1.§.  

 

Képviselőtestület a 2011. évi költségvetését: 
 

208 533 e/Ft bevétellel és  
208 533 e/Ft kiadással  
 

51 fős költségvetési létszámkerettel állapítja 
meg. 

 
 

 
 
 
ezen belül: 

 
95 076 e/Ft Személyi jellegű kiadással 

          25 053 e/Ft Munkáltatót terhelő kiadással 
           60 519 e/Ft dologi kiadással 
                  20 e/Ft pénzátadás 
           24 770 e/Ft ellátottak juttatása 

    895 e/Ft felhalmozási kiadással 
             2 200 e/Ft támogatással 

 

  
 
 
 
 
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával 
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni. 
Az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. 

Az aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül 

bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti területen, 

illetőleg vadászterületen - a vadászkutya 
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy 
kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú 
közlekedési eszközön szállítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő 
területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg 
bevisz, 

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, 
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát,  

Veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

                   Polgármesteri Hivatal Aszaló 
a

m

FELHÍVÁS ÁLLATTARTÁSI SZABÁLYOKRA 
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      Kezdjük azzal, hogy már az őszi szezon utolsó 
három bajnokiján Szabó László elnök vette át a 
csapat irányítását. Várható volt tehát egy 
esetleges szakember szerződtetése a csapat élére, 
és már sejthető is volt, ki lesz a megbízott. 
Hivatalossá azonban csak 2010. december 6-án 
vált, vagyis mondhatjuk úgy is, hogy a Mikulás 
két edzőt hozott a zsákjában az aszalói 
futballcsapatnak. A vezetőedző személyében 
Barcsa László, míg segítője Luhály István 
ténykedik a csapat körül majd két hónapja.  
   Az első ilyen hétvégi edzésen pedig 
megszületett a megállapodás az Aszalói 
Sportegyesület és Deme Attila, Vasas Péter és 
Orlóczki László között, ezzel meg is született az 
első pár átigazolás a tervezetekből. Sokat nem 
kellett várni a következő igazolásokra, csupán 
egy napot, amikor is megköttetett a 
megállapodás Varga Dáviddal és Horváth 
Benjáminnal, akik Göncről érkeztek. Egy héttel 
később újabb játékossal bővült a csapat kerete. 
Nem is akármilyen játékossal, hiszen az NBII-
es Bőcs csapatától sikerült megszerezni Lázár 
Norbertet, aki elsősorban a támadósorban 
bevethető! Hat érkező mellett persze voltak 
távozók is a keretből: Földvári Tibor 
visszavonult, Sós János Bőcsön, Sukály 
Szabolcs, Sebők Krisztián, Kiss Tamás, Tamás 
Norbert Emődön, Jáger András Abaújszántón 
folytatja pályafutását! Az ifjúsági csapat is 
alaposan megváltozott, hiszen 10 (!) fiatal úgy 
döntött, máshol folytatja karrierjét. Azonban 
közülük nyolcan mind a „szomszédvárba” 
igazoltak, vagyis Szikszó- Tomor-Lakra. Tehát, 
ha a Borosi-kupán való kudarc nem lett volna 
elég… még a fiataljainkat is elcsábították.  
 

 

 
 
Gazsi Barnabás ifjúsági edző természetesen rajta 
van/volt az ügyön, hogy pótolja a kiesetteket, 
amit hellyel-közzel sikeresen meg is oldott, így 
nem kell attól tartani senkinek, hogy az ifjúsági 
csapat nem tud majd kiállni. 
       Az edzőmérkőzéseket tekintve eddig négyet 
tudott le a csapat. Hullámzó játékkal, jelenleg 
csupán csak az NBIII-as Hajdúszoboszlótól 
szenvedett vereséget csapatunk. Az első 
találkozón magabiztos, 3-0-s győzelmet 
könyvelhettünk el, Sajószentpéter ellen. A 
második edzőmérkőzés két nappal később az a 
bizonyos Hajdúszoboszló elleni meccs, melyen 
méltó partnerei voltunk a hajdúságiaknak, sőt… 
A vége azonban 3-1 lett annak a mérkőzésnek. 
Egy héttel később Bükkábrány ellen egy gól 
gazdag meccsen, 5-4-es siker, majd az elmúlt 
hétvégén 1-0-s eredmény született Mád ellen. 
És hogy mit ígér a vezetőedző a jövőt illetően? 
  

„Nagyon bízom a csapatomban, a hosszú, kemény 
felkészülés meg kell, hogy hozza a gyümölcsét. 
Jelenlegi helyezésünkből kiindulva, tavasszal a 
cél nem lehet más, mint stabil középcsapattá 
válni! Összegyúrni a sok fiatalt és jövőre 
merészebb célokkal nekivágni az új 
bajnokságnak. Az első mérkőzésen azzal a 
Tállyával találkozunk, aki nekem örök szerelem 
marad. De akkor ott szeretném magam 
függetleníteni ettől és remélem, sikeresen kezdjük 
a tavaszt. Rajtam kívül többen játszottak 
korábban Tállyán, így nekik sem lesz érdektelen a 
mérkőzés”.  
     Akinek nem lett volna elég ennyi információ, 
és naprakész szeretne lenni az aszalói labdarúgást 
illetően, az a csapat honlapján minden hasznos 
információt megtalál: www.aszalose.lapunk.hu 
 
Hajrá ASZALÓ! 

               Szabó Krisztián 
 

Nagy változásokon ment át a futballcsapat 

http://www.aszalose.lapunk.hu/
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A községben 2011. 01. 01. és 02. 23. között az alábbi bűncselekmények  
váltak ismertté: 

  Eljárás indult lopás gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, mert 2011. 01. 06-án 
az aszalói Általános Iskola egyik 
tanterméből egy 13 éves, aszalói lakos 
iskolatáskájából eltulajdonította a benne 
tárolt és tulajdonát képező Vodafon 541 
típusú mobiltelefonját, ezzel a sértettnek 
15.780 Ft lopási kárt okozott.  

 

  Eljárás indult lopás gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2011.01.13-ra 
virradóra bement egy aszalói lakos nyitott 
nyári konyhájába és onnan egy gázpalackot 
és egy bakancsot tulajdonított el 20.000 Ft-
ot meg nem haladó értékben.  

 

  Eljárás indult lopás és közokirattal való 
visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2011. 01. 26-án a Szikszó kórháztól 
Aszalóig közlekedő menetrendszerinti 
buszjáraton a sértett zsebéből 
eltulajdonította egy aszalói lakos 
pénztárcáját, benne 65.000 Ft készpénzzel a 
személyi igazolványát és lakcímkártyáját.  

 

   Eljárás indult lopás miatt ismeretlen tette 
ellen, aki 2011. 02. 04-re virradóra bement 
egy aszalói lakos tulajdonát képező lakás 
udvarára és az ott lévő záratlan garázsból 
eltulajdonított 1 db benzines fűkaszát, ezzel 

a sértettnek kb. 25.000 Ft kárt okozott.  
 

  Eljárás indult lopás miatt ismeretlen tettes 
ellen, aki 2010. október és 2011. 02. 04. 
közötti időben ablakbetörés módszerével 
behatolt a tatabányai lakos tulajdonát 
képező aszalói házába és onnan kazánt, 
radiátorokat, elektromos háztartási gépeket, 
mosógépet és egyéb háztartási felszerelési 
tárgyakat tulajdonított el kb. 536.000 Ft 
értékben. A rongálás okozta kár kb. 
305.000 Ft.  

 

  Eljárás indult lopás miatt ismeretlen tettes 
ellen, aki 2011. 02. 16-ra virradóra bement 
egy aszalói lakos lakásának udvarára és az 
ott lévő záratlan melléképületből tea 
tűzhelyet, valamint a disznóólból vasválót 
tulajdonított el kb. 40.000 Ft értékben.  

 

  Eljárás indult lopás miatt ismeretlen tettes 
ellen, aki 2011.02.18-ra virradóra bement 
egy aszalói lakos lakásának udvarára és az ott 
található füstölőből 5 db szalonnát, valamint 
a lakáshoz tartozó záratlan kamra helyiségből 
1 db kukorica morzsolót tulajdonított el, 
30.000 Ft értékben.  

 
Seer Aurél rftzls 

 

Recept Sarok – Túró fánk 
 
Aszalói Krónika 

www.aszalo.hu 

   
Hozzávalók: 

    25 dkg liszt 
    25 dkg túró 
      3 tojás 
      1 kis tejföl 

 1 késhegynyi         
szódabikarbóna 

      1 sütőpor 
 
 
 
 
 

 

 
 
A túrót morzsoljuk bele a lisztbe, 
majd a tojásokkal, a 
szódabikarbónával gyúrjuk össze 
a tésztát. 
Vizes kanállal szaggassuk ki és 
forró olajban süssük ki őket. Ha 
jól gyúrtuk össze maguktól 
megfordulnak az olajban. Ízlés 
szerint tálaláskor vaníliás 
porcukorral hintsük meg.  
 

             Jó étvágyat kívánunk! 
 

Szerkesztõség: 
3841 Aszaló, Rákóczi út 87. Pf. 1. 

Tel./fax: 46/596-266, 596-267 
e-mail: aszalohivatal@chello.hu 
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