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    1956-RA EMLÉKEZTÜNK  
 
 

Az 1956. október 23-i forradalom és 
szabadságharc emlékére megrendezett községi 
ünnepségnek a Göőz József Általános Iskola 
alkalomhoz illően berendezett tornaterme szolgált 
helyszínéül.  
A Himnusz eléneklése után ünnepi köszöntőt 
mondott Árvai Károly polgármester úr.  
 

 
 

Ezt követően a Göőz József Általános Iskola felső 
tagozatos tanulóinak színvonalas emlékműsora 
következett. A műsorban szereplő tanulók: Bényi 
Noémi, Bordás Ádám László, Gulyás László, 
Homovics Krisztián, Kovács Csilla, Lakatos 
Anett, Lakatos Piroska, Nagy Rebeka, Orgona 
Péter, Oszterman Petra, Pruma Kinga, Seer Alex, 
Tóth Dániel, Tóth Petra, Tóth Vanda, Tóth Virág,  
 

 
 

 
 

Ujfalusi Patrik, Varga Levente, Varga Levente 
Koppány, Vígh Zsolt. 
A műsort összeállította, és a tanulókat 
felkészítette: Kárpáti Zoltánné és Vargáné 
Losonczi Éva. 
Majd az Őszi Alkony Idősek Klubjának vegyes 
karát, és Luzsánszki János csodálatos zenei 
előadását hallhatták a jelenlévők.  
Az ünnepség végén a Szózat eléneklése után 
koszorúzás történt az Emlékmű kertben és a 
Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett 
emléktábla előtt. Megemlékezésünket a Székely 
Himnusz eléneklésével zártuk. 
 

    Búzás Béláné 
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     FÁKLYÁS FELVONULÁS  
 

 

 
 

     2010. október 22-én, pénteken, az 1956. 
október 23-i forradalom és szabadságharc 
emlékére megrendezett ünnepség előestéjén 
fáklyás felvonulást tartottunk. A felvonulás 
18:00 órakor kezdődött, ahol gyerekek, 
fiatalok és idősek egyaránt alkalomhoz illő 
 
 
 

zene kíséretében vonultak égő fáklyákkal 
kezükben a Polgármesteri Hivataltól a 3. sz. 
főútig. Útközben többen csatlakoztak a 
ballagó csoporthoz, és a helyszínen is 
várakoztak ünneplő emberek. A Himnusz 
eléneklése után Bényi Noémi, Kovács Csilla 
és Oszterman Petra szavalatát hallhatták a 
jelenlévők. Majd Tamás Bertalan 
alpolgármester úr tartott megemlékezést az 
1956-os országos és aszalói eseményekről. A 
megemlékezést a „Bús magyarok 
imádkoznak” kezdetű ének eléneklésével 
zártuk, melyet az Őszi Alkony Idősek 
Klubjának vegyes kara adott elő. 
Megköszönjük mindazoknak, akik a Fáklyás 
felvonulásban részt vettek, akik eljöttek, és 
jelenlétükkel megtisztelték 1956 emlékét.  
 
                                                   Búzás Béláné 

 

 

 

      1976-ban kezdtem dolgozni Aszalón. A 
tanítás három épületben délelőtt, délután 
történt, ami fárasztó és a modern igényeknek 
sem felelt meg. Az akkori megyei vezetés a 
80-as évek végén nyújtott anyagi segítséget 
a községnek, 4-5 év kellett a tervek 
megvalósításához. 

 

 

 
 

1991/1992-es tanévet kezdtük az új 
iskolaépületben, ahol mindennek volt helye és 
csak délelőtt kellet a gyerekeknek iskolába 
járni. A mai modern elvárások már nem 
ugyanazok, mint 20 évvel ezelőtt így az 
épület felújításra, bővítésre vár, amit az 
elnyert pályázati forrásból 2011-ben kezdenek 
el. 
              Soltész Miklósné 

20 ÉVES AZ ISKOLA ÉPÜLETE 
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Tutkovics György 
    1945. Zemplénagárd-1996. Szikszó 

 

„ A szép mindenkiben születik, csak egy kis 
tehetség kell hozzá, hogy felszínre kerüljön.” 
Hangoztatta gyakran Tutkovics György 
festőművész. Egy alkalommal Szentendrén 
dolgozott. Valaki megállt a háta mögött és 
ráförmedt: 

- Miért vörösre festi ezt a házfalat? 
- Mert én úgy látom- felelte magabiztosan. 

Pedig aki kérdezte, nem volt más, mint a 
magyar képzőművészet kiemelkedő alakja, 
Barcsay Jenő. Ennek a találkozásnak életre 
szóló következménye, hogy három évig lehetett 
a mester tanítványa, akitől alkotóként és 
emberként is sokat kapott.  

 

 
 

  Igazi néptanító volt Tutkovics György festő-
százados. 1945-ben született Zemplénagárdon. 
Már gyermekkorában kitűnt tehetsége, nagyon 
sokat rajzolgatott, festegetett. Felvették később 
a Képzőművészeti Főiskolára, de „családi 
problémái miatt” végül a Katonai Főiskolát 
választotta. Emiatt összetűzésbe került 
mesterével, Barcsay Jenővel, mert ő azt szerette 
volna, hogy festői tehetsége tovább erősödjön. 
Valahol rá is érzett erre mestere, ugyanis 
Tutkovics György művész volt, és emiatt soha 
nem volt jó katona. 17 évi hivatásos szolgálat 
után a rendszerváltást követően elbocsátották, 
mint feleslegest. A katonai életnek ugyan hátat 
fordított, de keze nyoma a katonai kantinok 
falán örökre megmarad, ugyanis sok falat 
vászon helyett használt és alkotott rá. A tiszti 
főiskolán túl elvégezte Debrecenben a 
tanítóképzőt, Egerben a tanárképzőt, 
autóközlekedési végzettséget is szerzett, így a 
Volánnál osztályvezető helyettes volt. Ezt 
követően került el Halmajra, ahol 13 évet töltött, 
élete utolsó éveit. Vezette a Művelődési Házat, 
és  

 
 

feleségével együtt tanított az általános iskolában. 
Így került ide Aszalóra, ahol két éven át az 
aszalói Göőz József Általános Iskola óraadó 
művésztanára volt. Nagyon szerette a 
tanítványait, minden idejét velük töltötte, és 
szeretetét, tudását próbálta átadni nekik. 1996. 
július 24-én halt meg, hosszú szenvedés után, de 
utolsó percig alkotva. Művészként Tutkovics sok 
technikával próbálkozott. Több művében 
megelevenedik az abaúji parasztember portréja, 
vagy a bűbájos gyermekarc. Elsősorban az emberi 
arc érdekelte. Portrét sokat, tájképet keveset, 
csendéletet pedig alig készített. Tájképfestésnél 
egyedi technikát használt, amit a kollázshoz 
hasonlíthatnánk. Kavicsok, perlit, kender 
beépítésével térhatásúvá váltak képei. Élete során 
kb. 2000 festményt készített, de ebből nagyon sok 
képét elajándékozta barátoknak, ismerősöknek.  
 
Iskolánkat is bőven díszítette műveivel: 

- Az aulában látható üvegmozaik, 
- parasztember kakasával, 
- a magyar és biológia termekben látható 

falfestmény, 
- a műhely teremben felfestett geometriai 

ábrázolás, 
- a lépcsőfordulóban látható paraszti életet 

ábrázoló falfestmény, 
- de még a tantermek ajtajára felragasztott 

útbaigazításra szolgáló terem táblák is az 
ő keze munkáját dicsérik. 
 

A Tájház első termében Tutkovics György 
festőművész munkáiból válogatva festményeket, 
vázlatokat, szobrokat, és személyes tárgyakat 
helyeztünk el, melyek az ő keze munkáját 
dicsérik. Így emlékeztünk rá.    

      Búzás Béláné 
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  A TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0166 azonosító 

számú pályázat tantestületi nyitó napját az 
óvodával közösen 2009. 08.03-án megtartottuk. 
A nyilvánosság biztosítása és tájékoztatása 
érdekében a C típusú táblát elkészítettük az 
óvodának, iskolának és a községi 
önkormányzatnak is. Laptopokat, fénymásolót, 
nyomtatókat vásároltunk az oktatási programok 
letöltésére, tárolására. Az iskola és óvoda 
munkáját folyamat szaktanácsadó, kompetencia 
területi mentorok segítik az ütemezésnek 
megfelelően. Személyes találkozásokkal, 
telefonon és e-mailen tartjuk a kapcsolatot.  

  A 2009/2010-es tanév megkezdésekor az 1. 5. és 
eltérő tantervű 3. és 5. osztályban a szövegértés- 
szövegalkotás valamint a matematika 
kulcskompetenciát, az 5. osztályban angol nyelvi 
kulcskompetenciát magába foglaló 
programcsomagot alkalmazzuk a tanítás során. A 
műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása 
a 4. osztályban a magyar nyelv és irodalom 
tantárgy keretében valósult meg. Az IKT 
eszközök alkalmazása a megtartott órák 25%-
ában realizálódott, ezt a naplóban jegyeztük. Az 
óvoda egy csoportjában a komplex óvodai 
programcsomag került bevezetésre.  

  A témahetet a karácsony jegyében szervezték 
meg az óvónők, bevonva a programba a szülőket 
is. Az oktatást segítő tankönyveket, 
munkalapokat megrendeltük és a nyomdai 
kapacitástól függően szállítják iskolánkba. Ez 
azonban nem teljesült, mert a raktári készlet 
elfogyott, utánnyomás pedig nem volt. Az 
iskolához eljuttatott DVD csomag segítségével 
oldották meg a kollégák az oktatást. 

 
 
 
 

 
 

 
A továbbképzések felkutatása, megszervezése, 
lebonyolítása folyamatos volt a tanév során. A 
programban leírt továbbképzéseket némi 
változtatással, amit változásjelentésben leírtunk, 
elvégezték a programba bevont pedagógusok. A 
tanúsítványokat maradéktalanul átvettük a 
képzést tartó intézményektől.  
Ősszel az iskolában lezajlott a témahét, amely a 
nemzeti ünnep szellemét hivatott megerősíteni.  
Tavasszal Széchenyi István emlékére szerveztünk 
témahetet, majd májusban a három hetet 
meghaladó projekthét a gyógynövények 
megismerésével foglalkozott.  
A moduláris oktatási program neve: A pénz 
története. A tantárgytömbösített oktatást az 5., 6., 
7.,8., osztályokban vezettük be.  
Szülői értekezleteken, nyílt napon megismertettük 
a szülőket a programokkal. Az iskola honlapján is 
nyomon követhető a tevékenységünk 
www.aszaloiskola.eoldal.hu.  
A "Jó gyakorlatok" vásárlása az óvodában: 
Beszélgető kör a Lépésről-Lépésre program 
alapján címmel, az iskolában: Interaktív tábla 
alkalmazása alsó tagozatban címmel valósult 
meg.  
Tevékenységünket monitoring ellenőrzéssel és 
pénzügyi ellenőrzéssel kísérték figyelemmel az 
ellenőrző hatóságok. Vásárlásaink irodaszerek, 
papírok, oktatási segédanyagok beszerzésében 
nyilvánult meg. Elkészült az intézmény saját 
innovációja: Egészségnevelés az iskolában.  
Munkánk összegzését és dokumentálását egy 
fotóalbum képei mutatják be. 

                                               Soltész Miklósné  

 

 
 

2010. november 27-én 20 órától  

RETRÓ Alapítvány bált RETRÓ Alapítvány bált RETRÓ Alapítvány bált RETRÓ Alapítvány bált     
rendezünk, melyre minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. 
Érdeklődni az általános iskolában lehet vagy a 46/596-

212-es telefonon. 
Felajánlásokat, tombolatárgyakat szívesen várunk. 

KÖZLEMÉNY  
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AZ ASZALÓI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

kuratóriumának tagjai köszönetet mondanak mindazoknak, 
 akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak utalták át.  

2009 évben átutalt összeg: 152 917.- Ft., a 2008 évből tartalékolt összeg: 27 656.-Ft volt.  
A kapott összegből színházbérletet vásároltunk a Göőz József Általános Iskola  

tanulói részére 40 500.- Ft. értékben. 
 Az óvodások zene-és tánctanítására 20 000.-Ft-ot költöttünk. 

Működési költségünk, az alapítvány bankszámlavezetése:10 860Ft-ba került. 
Számlánkon további felhasználásra 109 212.-Ft-ot tartalékolunk. 

 
A KÁLVIN JÁNOS ALAPÍTVÁNY ASZALÓ POLGÁRAIÉRT 

 
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat. 

 A 2009-ben befolyt 60 661 Ft-ot a kuratórium - az alapítvány célkitűzésének megfelelően - későbbi 
felhasználásra tartalékolja. 

 

 
 

 
 
  Önkormányzati törvény szerint a helyi képviselők 

és polgármesterek választását követő 15 napon 
belül az alakuló ülést meg kell tartani a 
képviselőtestületnek. 

  Az ülést Árvai Károly polgármester 2010. 
október 18. napjára összehívta, melyet Tamás 
Bertalan képviselő, mint korelnök vezetett. A 
korelnök üdvözölte a megjelenteket, 
megállapította, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 
7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Első napirendi pontban Jakab 
Miklós a Választási Bizottság Elnöke ismertette a 
választások eredményét, majd átadta a 
megbízóleveleket. Második napirendi pontban a 
megválasztott önkormányzati képviselők a 
törvényi előírásoknak megfelelőn esküt, illetve 
fogadalmat tettek, melyről okmányt írtak alá. 
Esküt tett képviselők: Bodnár Csaba, Helmeczi 
Barnabás, Homonnay Gábor, Dr. Mészáros 
István, Surányi Gábor, Tamás Bertalan. 
Harmadik napirendi pontban Árvai Károly 
polgármester esküt tett a képviselőtestület előtt, 
melyről szintén okmányt írt alá. 
Képviselőtestület törvényi keretek között 
megállapította a foglalkoztatási jogviszonyban 
álló polgármester illetményét, illetve 
költségtérítését. 

 
 

 
 
 

A negyedik napirendi ponttól a megválasztott 
polgármester vezette tovább az ülést. A testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
tiszteletdíjas alpolgármestert választott saját 
tagjai közül. Megválasztott alpolgármester: 
Tamás Bertalan. Alpolgármester ezen 
minőségében is esküt tett a testület előtt, majd a 
testület megállapította tiszteletdíját – melyet 
írásbeli kérésére a jogszabályban 
meghatározottaknál alacsonyabb összegben 
állapítottak meg. Ötödik napirendi pontban 
Képviselőtestület a Szervezeti és Működési 
Szabályzatnak megfelelően Ügyrendi Bizottságot 
választott, melynek elnöke: Bodnár Csaba, tagjai: 
Homonnay Gábor, Surányi Gábor. A képviselői 
hozzászólások után a polgármester gratulált a 
megválasztott képviselőknek és kérte a testület 
tagjait, hogy a település fejlődését, előrehaladását 
szolgálják, majd az ülést bezárta. Az 
Önkormányzat Képviselőtestületének eredményes 
munkát kívánok.  
 

Saminé Matlák Magdolna  
                                              Jegyző 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS  

KÉPVISELŐTESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE  
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          A 2010-es őszi szezon eddig eltelt időszakának értékelője
 

 
     Az aszalói futballcsapat a második idényét 
kezdte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Labdarúgó Szövetség legmagasabb, I. 
osztályában. Mint azt a futballközmondás tartja, 
egy újonc csapat életében mindig a második év 
a legnehezebb. Ezt folyamatosan tapasztaljuk. 
Míg tavaly, és leginkább ősszel, mi szinte 
minden mérkőzésen az „esélytelenek 
nyugalmával” indultunk, ráadásul ellenfeleink, 
ha nyíltan nem is, tudat alatt lekezeltek minket. 
Ennek köszönhető volt a bravúros őszi 2. hely. 
A tavasz már sokkal nehezebbnek bizonyult, 
hisz kiismerték a játékunkat és nem is estek az 
őszi hibájukba ellenfeleink. Az új bajnokságnak 
tehát kicsit már, mint rutint szerzett Megye I-s 
csapat vágtunk neki (hisz egy év alatt megjártuk 
a poklot és a mennyet is). Új játékosok sora 
érkezett (Mészáros, Sós, Földvári, Sukály, 
Balogh, Jáger, Bari), akik közül ki semennyire, 
ki kevésbé, ki a tőle elvárt mértékben hozta 
magát. Hol a brazil válogatottat megszégyenítő 
színes-improvizatív játékkal kápráztatjuk el 
szurkolóinkat (Sajóbábony), hol még az is 
nehezünkre esik, hogy sikerüljön csapattárshoz 
passzolni a labdát, mikor közel-távol ellenfél 
sincs (Sátoraljaújhely). Szeszélyességünknek 
rengeteg pont látta kárát. Encsen egy buta hiba 
után 10 emberrel kellett befejeznünk egy 
nyerhető meccset 0 ponttal, a Vasút, az 
Abaújszántó és a Tarcal otthonában is 2 pontot 
hullajtottunk el helyzetkihasználásunk miatt. Ez 
összeadva 9 pont, amit ha hozzáadunk a jelenleg 
nevünk mellett szereplő 16-hoz, akkor az 
igencsak dicséretes 6-7. helyen állnánk. 
Feltehetőleg ha ezek a pontok megvannak, 
akkor nem ilyen lelki-idegi állapotban megyünk 
neki a Szalonna elleni mérkőzésnek, ami tudjuk, 
az Aszalói Sportegyesület legszégyenletesebb  
 

 

 

 
 

mérkőzésévé vált. De mint tudjuk, a sportban 
nincs ha…19 rúgott gólunk a második 
legkevesebb a mezőnyben, ez is példázza a 
régen olyan kombinatív és színes 
támadójátékunk vérszegénységét, valamint a 15 
forduló alatt kapott 12 piros lapot se fogjuk 
kitenni az ablakba. 
Szólnom kell a tárgyi feltételekről. Mint tudjuk, 
a tavaszi áradás meglehetős nagy kárt tett a 
község lakosságának házaiban, telkeiben, 
szántóföldjeiben. De nem kímélte a 
futballpályát sem. A fű többszáz 
négyzetméteren elhalt, a nyári szárazság pedig 
kiégette a megmaradt kis füvet ott, ahol épp 
nem állt mocsárban a talaj. A nyáron 
tréningezni próbáló (!!!) labdarúgók egész 
békacsaládok életét tették tönkre azzal, hogy 
agyontaposták őket (mivel, hogy a körülmények 
számukra ideálisak voltak, hihetetlenül 
elszaporodtak, nem beszélve az embertelen 
mennyiségű szúnyogról). Szintén fontos adalék 
volt a labdarúgó pálya szántófölddé 
minősítésében, hogy beindításra került az U-14-
es csapat is. Így tehát már négy csapat nyüstölte  
nyártól kezdve az egyébként sem San Siro 
minőségű gyepet.  
Példának okáért említhetjük, a szeptemberi 
hónapban több mint 10 meccs, a hét 4 napján 
edzés (felnőtt és utánpótlás csapatok), záporeső, 
talajvíz, így üzemel a „létesítmény”. Mindez 
egy olyan pályán, ami se hengerelve, se 
locsolva, lenyírva is csak a szebb napokon, a 
segítőkész szurkolóktól összeszedett 
fűnyírókkal. Másik tényező, amivel 
folyamatosan szembesülünk az a financiális 
oldal. 

 HAJRÁ ASZALÓ!  
                Szabó László
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Az orvosi rendelőben 

gyógyszer vásárolható 

rendelési időben. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

      1983. december 30-án születtem Szikszó 
városban a II. Rákóczi Ferenc Kórházban. 
Aszalói lakosként a község óvodájába jártam 3 
éven keresztül. Ez idő alatt megszületett az 
öcsém, mint egy szem testvérem. Az óvoda után 
6 évesen 1989-ben kezdtem meg általános 
iskolai tanulmányaimat a Göőz József Általános 
Iskola Napköziotthonos Óvoda és Könyvtárban. 
1998-ig szakközépiskolás éveimet a miskolci 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és 
Pedagógiai Szakközépiskolában jártam 1998-
2002-ig. Sikeres érettségi vizsga letétele után a 
sárospataki Commenius Tanítóképző Főiskola 
tanítói szakán diplomáztam 2006-ban és még 
ezen az éven, 2011-ben lesz öt éve, az aszalói 
általános iskolában el is tudtam helyezkedni a 
szakmámban, mint második osztályos 
osztályfőnök. A 2007/2008-as tanévben 
megkaptam életem első 1. osztályos gyerekeit,  

 

akik most már  4.-esek. Róluk elmondhatom, 
hogy imádni valóak és jó gyerekek. Mikor az 
osztályfőnökük lettem, megkezdtem újabb 
tanulmányaimat a győri Apáczai Csere János 
Főiskola 2 éves gyógytestnevelés szakán és a 
vizsga letétele után a Kistérség alkalmazásában 
Aszalón folytatom ezt a tevékenységet. A 
gyógytestnevelés azon gyermekekkel foglalkozik, 
akiknek valamilyen veleszületett vagy szerzett 
betegségük van, és ezt a hagyományos testnevelés 
órán végzett munkával nem lehet orvosolni. Az 
oktatás az iskolában, a délutáni órákban kettő 
csoportban folyik. Jelenleg az osztályomon kívül 
testnevelés órát tanítok a 2., valamint 
tömegsportot a 1-3. osztályos lányoknak. 
Szeretném ezt a hivatást folytatni az 
elkövetkezendő években is. Szeretem a gyerekek 
ragyogó arcát látni, hallgatni zsivajukat, 
reménykedi abban, hogy munkámmal becsületes, 
szeretetre méltó emberré nevelhetem őket. Az 
iskola tanári karában jól érzem magam, sok 
segítséget kapok és adok munkatársaimnak. Az itt 
folyó oktató-nevelő munka a modern kor 
követelményeihez felzárkózott külső - és belső 
tartalmát tekintve. Remélem, évtizedekig tudok itt 
dolgozni, gyerekekkel foglalkozni. 

 
               Soltész Bernadett 

 
 
 
 K Ö Z L E M É N Y 
 

 

 

 

 A házi orvosi szolgálat rendelési ideje 2010. okt. 01-től: 

 

 
                  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 
 
 
     

Aszalóról indultam: Soltész Bernadett 
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    MMMMegnyílt Aszalónegnyílt Aszalónegnyílt Aszalónegnyílt Aszalón     a 

 
    

A hét minden napA hét minden napA hét minden napA hét minden napjjjján várjuán várjuán várjuán várjuk kedves k kedves k kedves k kedves 
vendégeinket vendégeinket vendégeinket vendégeinket     

friss süteményekkel, kávéval, üdítővel. friss süteményekkel, kávéval, üdítővel. friss süteményekkel, kávéval, üdítővel. friss süteményekkel, kávéval, üdítővel.     
PéntekPéntekPéntekPéntek----szombat este meghosszabbított szombat este meghosszabbított szombat este meghosszabbított szombat este meghosszabbított     

nyitvanyitvanyitvanyitva    tartással állunk a kulturált szórakozásra tartással állunk a kulturált szórakozásra tartással állunk a kulturált szórakozásra tartással állunk a kulturált szórakozásra     
vágyó vendégeink rendelkezésére.vágyó vendégeink rendelkezésére.vágyó vendégeink rendelkezésére.vágyó vendégeink rendelkezésére.    

    SSSSütemény és torta rendelést felveszünk.ütemény és torta rendelést felveszünk.ütemény és torta rendelést felveszünk.ütemény és torta rendelést felveszünk.    
 
 
 
 

Recept Sarok – Pizza házilag  

Aszalói Krónika  
www.aszalo.hu 

   
 Hozzávalók: 
 

3 bögre liszt 
3 e.k. cukor 
1 e.k. só 
5 dkg élesztő 
1 dl olaj 
 

 

 
 
 

 

A hozzávalókból langyos vízzel 
könnyű, puha tésztát dagasztunk 
kelesztés nélkül. Két kiolajozott 
tepsibe, olajos kézzel 
belenyomkodjuk. Mikor félig 
megsült, egy pizza krémet 1,5 dl 
tejföllel kikeverünk, ezt a félig 
megsült tésztára kenjük. Utána 
rakunk rá gépsonkát vagy 
kolbászt, ízlés szerint gombával, 
borsóval, kukoricával lehet 
gazdagítani. Sajtot reszelünk rá jó 
bőven és készre sütjük. 
Kockákra szeleteljük.  
             Jó étvágyat kívánunk! 

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

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

***  

Felelõs szerkesztõ: 
Tamás Betalan 
Munkatársak:  

Bodnárné Nyilasán Anikó 
Búzás Béláné  

Korrektor, tördelés: 
Oszterman Istvánné 

 Kiadja:  
Aszaló Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: 
Árvai Károly 

 
Nyomdai munka: 
Nagy János Encs 

                  Szentmiklósi Lászlóné 
 

 


