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Kedves Olvasók! 
Így, hogy elérkezett az év vége ismét 

karácsonyi külsıt ölt Und Község helyi, idıszakosan 
megjelenı lapja, hogy Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket Kívánjon Önöknek, az Olvasóknak! 

Fontos 
2006. december 21 –én (csütörtökön) 17 órakor 

falugyőlés lesz a kultúrotthonban, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 

Községi Önkormányzat és Képviselıtestület 
Megjelent Und 2006 évi naptára és a Horvát Egyesület 

Karácsonyi CD-je, melyeket többek között a TeleHázban 
is megvásárolhat! 

 Hibás feltüntetés 
Kedves olvsók. Ezúton szeretnénk elnézésüket kérni, 
hogy az elızı számban tévesen harmadik 
évfolyamként jelöltük meg az újság évfolyamát. 

 
 
ADVENT- A MEGÉRKEZÉS  

Mindenki fejében 

az a gondolat 

motoszkál, mivel is 

lephetné meg 

barátait, 

szerezhetne örömet szeretteinek az 

ünnepen.  

Persze a karácsony méltó 

megünneplésének elengedhetetlen része az 

advent, az ünnepet megelızı négy hét. Az 

advent varázsos hangulatát, a karácsonyi 

várakozást a régmúlt mitológiája alakította 

ki. Abban az idıben az emberek még hittek 

a boszorkányokban, gonosz lelkekben, 

varázslókban, mindenféle régi istenekben, 

éppen ezért használtak misztikus dolgokat.  

Például, koszorút fontak vesszıbıl, 

főzfából és 

fenyıágakból, amelyet 

arany vagy piros színő 

szalaggal díszítettek.  

Minden egyes szín, 

forma sajátos jelentést hordozott. A zöld a 

termés színe volt, a piros az életé, az arany 

és a sárga pedig a fényé. A kör alakú forma 

az örökkévalóság jelképe, a varázserıé, 

ami soha el nem múlik.  

Úgy tartották, hogyha ilyen "szent" 

koszorúkkal veszik körbe a házakat, az 

előzi a gonosz szellemeket. Ezek az ısi 
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rituálék azonban, szép lassan feledésbe 

merültek. 1838-ban Johann Heinrich 

Wichern protestáns lelkész az általa 

alapított gyermekotthon egyik termébe egy 

hatalmas csillárt készített fából. Erre a 

csillárra minden egyes istentisztelet 

alkalmával egy gyertyát tőzött.  

Ez a kedves szokás hamar követıkre talált, 

de csak 1860-ban alakult ki az a forma, 

hogy csupán csak négy gyertyát, az advent 

négy vasárnapjának jelképét tőzték a 

koszorúra. 

A gyertyagyújtás a keresztény 

mitológiában, annak a fontos események a 

része, amely Jézus eljövetelét jelenti. 

Minden újabb gyertya meggyújtásával 

egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz.  

Ezeket a várakozással teli heteket régen 

szigorú böjttel töltötték az emberek, 

eljártak a hajnali misére, amit Szőz Mária 

tiszteletének szenteltek.  

Az advent másik fontos kelléke az adventi 

naptár, a meglepetés kincsesháza. Ezt a 

szokást egy édesanya találta ki kisfia 

vigasztalására. A fiú minden este azt 

kérdezgette, mennyit kell még aludnia, 

hogy megjöjjön a Jézuska. Anyukája ezért 

egy karton lapból huszonnégy ablakot 

vágott és az ablakok mindegyikére egy 

bonbont akasztott.  

Késıbb a fiúból felnıtt lett, és nemhogy 

nem felejtette el ezt a kedves ajándékot, 

hanem az adventi kalendáriumok 

árusításával maga is több millió 

gyermeknek szerzett örömet. 

 

Beszámoló Und község 2006. évi költségvetésérıl 

Közeledve az év végéhez szeretnék rövid 

tájékoztatást adni településünk 

költségvetésérıl, s az idei munkánkról. Az 

elmúlt évhez hasonlóan itt az Undi Lapok 

hasábjain teszem ezt, mert így talán 

mindenkihez eljut az információ.  

Fontos dolog a hiteles tájékoztatás, mert 

bizony sokszor szembesül az ember téves 

és felületes szóbeszéddel a dolgok mélyebb 

ismerete nélkül. 

A törvénybıl adódóan önkormányzatunk 

legfontosabb feladata a település 

közszolgáltatásának, intézményeinek 

zavartalan és biztonságos mőködtetése. Az 

ehhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek a rendelkezésünkre állnak.  

Költségvetési bevételeink két fı elembıl 

állnak, egyrészt az állami normatív 

támogatásból, másrészt a saját 

bevételekbıl. Mivel az állami támogatások 

reálértéken évrıl- évre csökkennek, így a 

hiányzó részt magunknak kell 

elıteremteni. Az úgynevezett normatív 

támogatás alapja az, hogy mekkora a 
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település lakosságának a létszáma, hány 

gyerek jár óvodába, iskolába. Vannak – e 

bejáró gyerekeink, vannak- e szociálisan 

rászoruló emberek stb. Ezek alapján 

kapunk pénzt az általános feladatokra, a 

szociális támogatásokra, az intézmények 

mőködtetésére. Nagyon minimális összegő 

a sport és a kulturális célú támogatás.  

Viszonylag kevés az aktív munkavállaló, 

így az általuk befizetett jövedelemadó 

visszaosztott része sem jelentıs. Ezért 

aztán a saját erı elıteremtése érdekében s 

bizonyos központi nyomásra kénytelenek 

vagyunk helyi adókat kivetni. Ilyen a 

kommunális adó, a telekadó, a helyi 

iparőzési adó. A gépjármőadó, luxusadó 

átengedett adóként nálunk realizálódik. Az 

önkormányzati telkek esetleges 

értékesítése is ilyen bevétel lehet. Van még 

lehetıség a pályázatok útján való 

bevételre. Így volt ez ebben az évben is. 

Önkormányzati feladataink egy részét 

társulási formákban tudjuk csak 

megoldani. Ezek mőködéséhez az állam 

bizonyos mértékig hozzá is járul, de a 

lakossági önrészt biztosítanunk kell. E 

megoldással biztosítható a különbözı 

ellátások megfelelı színvonala és a 

rászorulók elérhetısége. 

A körjegyzıségi és az iskolafenntartói 

társulást Sopronhorpáccsal látjuk el. Az 

Alpokalja Kistérségi Társulásnak is tagjai 

vagyunk, itt a területfejlesztés mellett a 

családsegítı, gyermekjóléti és támogató 

szolgáltatással kapcsolatos feladatokat is 

ellátjuk helyben. 

Tagja vagyunk a Sopron-Fertıd Kistérség 

Többcélú Társulásnak, melyen belül a 

közoktatási, szociális, kulturális, 

belsıellenırzési stb., feladatainkat tudjuk 

hatékonyan megoldani. Többek közt ennek 

keretén belül indult el idén a 

jelzırendszeres házi segítségnyújtás is, 

amit már falunkból többen is igénybe 

vettek.  

A helyi ügyintézést a legmodernebb 

informatikai eszközök révén, gyorsan és 

hatékonyan látjuk el. A helyi és a 

körjegyzıségi hivatal mőködése gyors és 

rugalmas, ügyfélbarát.  

Községünk a lakosság és 

önkormányzatunk odaadó munkájának 

köszönhetıen tisztább, virágosabb, és 

„zöldebb” lett. A hozzánk érkezık, az 

átutazók elismeréssel szólnak falunk 

szépségérıl, gondozottságáról.  

Helyi civil egyesületeink éven át számos 

rendezvényt szerveztek- a vidám és 

hangulatos farsangi felvonulás, a horvát 

hagyományok ırzése /betlehemezés, 

húsvéti kereplés, …/  a nemzeti 

ünnepeinken történt megemlékezések, a 

sport rendezvények, a tőzoltó versenyeken 

elért sikerek, a kulturális események, 

fesztiválok. Köszönet ezekért 

mindenkinek. De köszönetet szeretnék 



www.UndKozseg.InfTech.hu UNDI LAPOK UndKozseg@InfTech.hu 

 

4 

mondani mindazoknak is akik az év 

folyamán önzetlenül és nagyon lelkesen 

segítettek a tó környéki munkában, a Szent 

Márton kápolna megépítésében, és a 

templom körüli munkavégzésben. 

Köszönet illet mindenkit, aki kis 

közösségünk érdekében munkálkodott. Így 

tudjuk csak kipótolni azt a részt, ami az 

anyagi lehetıségeink és a céljaink 

megvalósítása között van. 

 

Akkor lássuk mindezeket számokban: 

Az önkormányzat bevételei: 

- Állami támogatás:  14.200.000 Ft 

- saját bevételek:  26.853.000 Ft 

Év közbeni bevételek pályázatokból: 

- CÉDE /céljellegő decentralizált támogatás/:  1.500.000 Ft 

- ÖNHIKI /önhibáján kívül sajátosan hátrányos település/:  10.877.000 Ft 

- Országos Tőzoltó Szövetségtıl eszköz beszerzésre:  100.000 Ft 

- megyei önkormányzati alapból tőzoltóeszköz beszerzésre:  40.000 Ft  

- megyei önkormányzati alapból sporteszköz beszerzésre:  20.000 Ft 

- nemzetiségi óvodák, iskolák mőködési, fenntartási költségeinek csökkentésére:  

 1.165.000 Ft  

Kiadásaink: 

Az összes kiadások közel 64 %-át teszik ki a személyi juttatások és azok közterhei. A 

közszolgáltatások/víz, gáz, csatorna, villany stb./ kiadásai közel 20 %. Ezen felül 

biztosítjuk térítési díj ellenében az étkeztetést, valamint a szociális jellegő kifizetéseket. 

- körjegyzıség mőködéséhez:  3.200.000 Ft 

- Tksz-nek csatorna hitelkamat törlesztése /tıke+kamat/: 

- közmőfejlesztési hozzájárulás lakosoknak:  217.000 Ft 

- mozgáskorlátozottak támogatása:  179.000 Ft 

- ügyvédi munkadíj:  72.000 Ft 

- orvosi ügyeleti hozzájárulás:  131.000 Ft  

- üzemorvosi szolgáltatás díja:  86.000 Ft 

- térségi társulások tagdíja:  100.000 Ft 

- gyıri kommunális szolgáltató tagdíja / térségi hulladék elhelyezési pályázathoz/:  

 80.000 Ft 

- rendırségi alapítvány támogatása:  30.000 Ft 
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- elsı lakáshoz jutó támogatás:  100.000 Ft 

- nyugdíjasoknak /korhatárhoz kötött/ szemétszállítási díjkedvezményre: 200.000 Ft 

- nyugdíjasok év végi ajándékozására:  50.000 Ft 

- egyesületek mőködési támogatására:  600.000 Ft 

- iskola szélessávú internet elérhetıségének villanyszerelési díja:  82.000 Ft 

- kultúrotthon vizesblokkjának tervezési díja:  208.000 Ft 

- intézmények kockázatértékelésének elkészítési díja:  60.000 Ft  

- Megyei Területfejlesztési Tanácsnak pályázati díj:  11.000 Ft  

 

A helyi horvát kisebbségi önkormányzat 740.000 Ft állami hozzájárulásból 

gazdálkodhatott. Költségvetésébıl hozzájárult a településen lévı intézmények és 

egyesületek kiadásaihoz. A karácsonyi nyugdíjasok ajándékcsomagjához 100.000 Ft-ot 

biztosítottak.  

 

Úgy érzem, hogy anyagi 

lehetıségeinkhez mérten és 

összességében mindent megtettünk 

településünkért, az itt lakók 

életminıségének javításáért, az 

életkörülményeik jobbá tételéért.  

Azt hiszem, nagy vonalakban mindenrıl 

beszámoltam, ami költségvetésünk 

kiadásait és bevételeit illeti. 

Mindannyian láthatják, hogy sok 

mindenre kell költeni, de egyre 

nehezebb a bevételi oldalon többletet 

produkálni.  

Advent idején és karácsony közeledtével 

kívánom mindenkinek, hogy a szeretet 

és a békesség tegye széppé ünnepüket. 

Kívánom, hogy ez az ünnepi idı – akár 

egyedül, akár szeretteik körében töltik a 

karácsonyt – legyen igazi kikapcsolódás, 

legyen feltöltıdés az elıttünk álló 

feladatokhoz. Kívánok Und község 

minden lakójának békés, boldog, 

szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, a 

következı évre pedig eredményekben és 

sikerekben gazdag új esztendıt. 

 

Guzmits Ferenc  

polgármester 
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KARÁCSONY 

"Harang csendül,  

Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  

Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  

Magába száll minden lélek," 

Ady Endre sorai a költı egy régi-régi karácsonyát idézik. Talán mindannyiunk lelkében él 
még a gyermekkori karácsonyok emléke, amikor csodaváró szívvel álltunk a betlehemi jászol 
elıtt, Jézust vártuk, és ı minden évben eljött, hogy elhozza nekünk a boldogságot, a béke és a 
szeretet ünnepét. Krisztus születésnapja, karácsony (december 25.) a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe.  

A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja 
karácsony "vigíliája" (december 24.), 
amely számos szokást, hiedelmet vont 
maga köré. Ezek részben a kereszténység 
elıtti képzetekbıl, a téli napfordulóval 
kapcsolatos mágikus eljárásokból, részben 
az ünnep keresztény jellegébıl fakadtak. E 
napon tilos volt dolgozni, kölcsönadni, 
kérni, mert elvitte a gazda hasznát. Nem 
volt tanácsos varrni, foltozni, nehogy 
hályog legyen a gazdaasszony szemén. De 
mosogatni se volt szabad, mert ezáltal 
elveszítette szerencséjét. Karácsony 
elıestéjén a kiterített mosott ruha is nagy 
bajt, betegséget hozhat a családra. Egyes 

vidékeken a pásztorok kolompoltak, hogy 
a gazdától ajándékot kapjanak, másutt 
vesszıcsomókkal járták sorra a házakat, 
megveregették az állatokat, hogy jobban 
szaporodjanak. A jó szaporulatot segítette, 
ha lencsét fıztek. Az eladó lánynak az esti 
harangszókor a kútba kellett tekintenie, 
hogy meglássa vılegényét. A legényeknek 
pedig nem volt szabad zsírosat enni, 
nehogy csúnya menyasszonyt kapjanak. 
Egyes vidékeken úgy tudják, hogy ha 
karácsony böjtjén délben kukorékol a 
kakas, akkor valaki meghal a házból. De ez 
szerencsének is mondható, mert 
bőnbocsánatot nyerhet valaki. 

Népszerő karácsonyi szokás volt a magyar nyelvterületeken az énekes, verses köszöntés: 
kántálás, szálláskeresés, betlehemezés. A csíki székelyeknél szenteste az esti misét követıen 
otthon a megterített asztalnál együtt fogyasztják el az ünnepi vacsorát ("Mária radináját"), ami 
sült húsból, sült pulykából, hurkából, mákos és diós bejglibıl áll. Számos faluban jellegzetes 
karácsonyi étel a "tőrt hús". A levágott disznó hájának hártyáját darált hússal töltik meg, majd 
pecsenyehúst húznak bele, és az egészet összevarrva felfüstölik. Szentestére ezt a töltött húst 
fızik meg, és a levében fıtt burgonyával, "pityókával" tálalják. A karácsonyi asztal maradékát 
szent ételként ırzik, és a morzsákból - a jó szaporulat érdekében - az állatoknak is szórnak. 
Régen Csíkban az éjféli misérıl hazatérve mindenki "gúnyát" cserélt, meg "fejért" 
(fehérnemőt). Az állatok megkapták a tanoroki sarjút (az elsı kaszálású zsenge szénát), meleg 
étel került a "disznyóknak", amibe a darának a "langját" (finom porát) hintették bele. A család 
csak azután ülhetett asztal mellé, ha a gazda minderrıl meggyızıdött. Ez azért volt így, mert 
a megszületett Jézus is ajándékot kapott a három királyoktól. Karácsony böjtje (dec. 24.)  

Ezen a napon gondosan rendbe teszik, 
kitakarítják a házat, udvart, a jószág helyét 

is, hiszen vendéget várnak, a világra 
született kisdedet. Egész nap folyik az 
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ünnepi elıkészület, sütés-fızés. Áta 
sokácai a karácsonyi ünnepekre 
kimeszelték a szobát, az ágyba friss 
szalmát tettek, a szalmazsák négy sarkába 
pedig a boszorkányok ellen fokhagymát. A 
palócok kibékültek a szegényebb 
rokonokkal, a család állandó munkásainak 
természetbeli ajándékot küldtek. Bajmóc 
(Bojnice) városban ezen az estén a 
családfı papnak öltözött, és a család tagjait 
gyóntatta. Mindenkire ráolvasta az 
esztendı folyamán elkövetett hibáit. Az 
ünnep legjellegzetesebb mozzanatai közé 
tartozott a lakószoba elıkészítése. A földre 
hintett szalma biblikus, népi értelmezése 

szerint a betlehemi istállót jelképezte. A 
szegedi tájon az asztal alá szakajtóban 
búzát, szalmát, takarmányt tettek, hogy 
termésükön áldás legyen. Zala somogyi 
faluban a szakajtóra még metszıkést is 
helyeztek, hogy használata áldott legyen. 
Bátya rácai körében még ma is élı 
hagyomány, hogy vacsora elıtt a 
gazdaasszony bögrébe öntött vetımagvak 
közé szúrt három gyertyával, a gazda pedig 
egy köteg szalmával jön a szobába. A 
szalmát szétszórják, tesznek az abrosz alá 
is, s csak ezután kezdıdik a karácsonyi 
vacsora.  

 

A karácsonyi vacsora  

Amikor az esthajnalcsillag már feljött, 
került sor a karácsonyi vacsora 
elfogyasztására. Több vidéken csak az 
éjféli mise után fogyasztották el, addig 
böjtöltek. A kultikus jellegő, mágikus 
célzatú vacsora alatt az emberi 
magatartásnak szigorú rendje volt. 
Elfogyasztása elıtt, hogy a gonosz lelket 
elriasszák, az udvarban a gazda puskát 
sütött el. A gazdaasszony mindent jó elıre 
odakészített az asztalra, mert a vacsorát 
végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. 
A karácsonyi abroszt többnyire erre az 
alkalomra használták. Bővös erıt 
tulajdonítottak neki, és tavasszal 
vetıabroszként használták, hogy 
gazdagabb legyen a termés. Az asztalra 
égı szentelt gyertya, Jézus jelképe került. 
Mellé helyezték a "Jézus-kenyeret", 
"Jézus-kalácsot". Imádkoztak, majd elsı 

fogásként mézbe mártott fokhagymát, 
dióbelet ettek. Ennek gonoszőzı célzata 
volt. A következı fogás - vidékenként 
változóan - bab, köleskása, szilva, cibere 
vagy mákos tészta, majd a "bagolytüdı" 
néven emlegetett aszaltalma volt. Több 
vidéken a gazdaasszony vacsora után egy 
szép piros almát annyi szeletre vágott, 
ahányan ültek az asztalnál, mondván, 
amilyen kerek az alma, olyan kerek, 
összetartó legyen a család. Vacsora után a 
hulladékot gondosan összegyőjtötték, mert 
mágikus erıt tulajdonítottak neki. A 
jószágoknak adtak belıle, hogy 
egészségesek legyenek. A karácsony esti 
vacsora tehát az egészség és a 
termékenység érdekeit szolgálta. Ez 
mágikus felfogás sokáig, számtalan 
változatban élt a nép körében.  

 

A karácsonyfa-állítás szokása  

A fák szerepe a különbözı ünnepek során 
minden népnél nagy volt. A magyar népi 
hagyományokban a karácsonyi életfa vagy 
termıág tekinthetı a karácsonyfa 
elıdjének, amelyet a mestergerendára 
függesztettek. A karácsonyfa kései, 19. 

századi szokás nálunk. Karácsonyfát 
Magyarországon 1824-ben Brunswick 
Teréz állított elıször, majd 1834-ben 
Fertıszentmiklóson a Bezerédj család. 
Elterjedését bizonyára segítette, hogy 
szimbólumként és feldíszített állapotban a 
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téli napforduló "jelképtárát" idézte fel; 
zöldágként is, életfaként is. A 
karácsonyfadíszek, a termékenységet 
szimbolizáló alma, dió és - feltevések 
szerint a paradicsomi életfáról származó 
kígyót jelképezı - lánc - is jól megfért 
egymással. Csak a múlt század második 

felében kezdett igazán elterjedni ez a 
szokás. Elıször a nemesi családoknál, s 
csak a század végén került karácsonyfa a 
módosabb polgárok, parasztok házába.  

   

Receptek 

Karácsonyi bejgli Karácsonyi bejgli Karácsonyi bejgli Karácsonyi bejgli –––– sokféleképpen sokféleképpen sokféleképpen sokféleképpen    

A mákos és diós bejgli tradicionális ünnepi sütemény, amelyet 
sokféleképpen el lehet készíteni. Az alábbiakban a hagyományos 
receptek mellett alternatív recepteket szeretnénk megosztani veletek. 
A Karácsony elképzelhetetlen bejgli nélkül, ám az aranybarna, jól 
szeletelhetı, és sokáig eltartható süteményt nem olyan könnyő 
elkészíteni, mint gondolnánk. A hangsúly pedig sok esetben nem az 

összeállításon, sokkal inkább az alapanyagokon és a mennyiségi arányokon van. Főrészporos 
bejglit a közértben is vásárolhatunk, de ha olyan süteményt szeretnénk sütni, ami után minden 
vendégünknek csomagolhatunk is belıle, nem árt olyan receptet választanunk, amelyben 
lédús, gyümölcsökkel kevert mákos vagy diós tölteléket találhatunk. Érdemes alternatív 
(szilvás, gesztenyés, csokis) bejgli recepteket is kipróbálnunk, amelyek különleges színfoltjai 
lehetnek az ünnepeknek. 
 
Mákos bejgli 
Hozzávalók: A tésztához: 1,2 dl tej, 8 dkg cukor, 4 dkg élesztı, 50 dkg liszt, 13 dkg vaj + a 
tepsihez, 2 tojás, 5 dkg darált mandula, 1 citrom reszelt héja 
A töltelékhez: 15 dkg darált mák, 10 dkg darált mandula, 10 dkg (barna) cukor, 2,5 dl tej, 2,5 
dl tejszín, 5 dkg búzadara 
A mázhoz: 20 dkg porcukor, 4 evıkanál citromlé, 5 dkg citronát  
Elıkészítés: A tej felét meglangyosítjuk, beleszórunk 1 mokkáskanál cukrot, beletördeljük az 
élesztıt, és megfuttatjuk. A lisztet egy nagy tálba szitáljuk. Belekeverjük a maradék cukrot, 
egy csipet sót, a maradék tejet, a vajat, a tojást és az élesztıs tejet is. Alaposan 
összedolgozzuk, és meleg helyen fél órát kelesztjük. 
Elkészítés: A tésztához keverjük a mandulát, a reszelt citromhéjat, és addig keverjük, amíg a 
tészta hólyagos és fényes lesz. Meleg helyen további fél órát kelesztjük. A töltelékhez 
összekeverjük a mákot a mandulával, a cukorral, a tejjel és a tejszínnel, majd felfızzük. 
Beleszórjuk a grízt - a masszának össze kell állnia, de kenhetı maradjon -, és citromlével 
ízesítjük. A tésztát kb. 1 cm vastagra kinyújtjuk, rásimítjuk a mákos tölteléket, és a tésztát a 
két hosszabbik felérıl feltekerjük a képzeletbeli felezıvonalig. A tepsit kivajazzuk, letakarjuk, 
és fél órát kelesztjük. A sütıt 200 fokra (gázsütı: 3. fokozat)  elımelegítjük. A tésztát az alsó 
rácson kb. 50-60 percig sütjük. A mázhoz a porcukrot elkeverjük a citromlével, beleszórjuk a 
citronátot, és megkenjük fele a bejgli tetejét. 
 
Mákos bejgli, mandulával 
Hozzávalók: A tésztához: 1,2 dl tej, 8 dkg cukor, 4 dkg élesztı, 50 dkg liszt, 13 dkg vaj + a 
tepsihez, 2 tojás, 5 dkg darált mandula, 1 citrom reszelt héja.  



www.UndKozseg.InfTech.hu UNDI LAPOK UndKozseg@InfTech.hu 

 

9 

A töltelékhez: 15 dkg darált mák, 10 dkg darált mandula, 10 dkg (barna) cukor, 2,5 dl tej, 2,5 
dl tejszín, 5 dkg búzadara. 
A mázhoz: 20 dkg porcukor, 4 evıkanál citromlé, 5 dkg citronát. 
Elıkészítés: A tej felét meglangyosítjuk, beleszórunk 1 mokkáskanál cukrot, beletördeljük az 
élesztıt, és megfuttatjuk. A lisztet egy nagy tálba szitáljuk. Belekeverjük a maradék cukrot, 
egy csipet sót, a maradék tejet, a vajat, a tojást és az élesztıs tejet is. Alaposan 
összedolgozzuk, és meleg helyen fél órát kelesztjük. 
Elkészítés: A tésztához keverjük a mandulát, a reszelt citromhéjat, és addig keverjük, amíg a 
tészta hólyagos és fényes lesz. Meleg helyen további fél órát kelesztjük. A töltelékhez 
összekeverjük a mákot a mandulával, a cukorral, a tejjel és a tejszínnel, majd felfızzük. 
Beleszórjuk a grízt - a masszának össze kell állnia, de kenhetı maradjon -, és citromlével 
ízesítjük. A tésztát kb. 1 cm vastagra kinyújtjuk, rásimítjuk a mákos tölteléket, és a tésztát a 
két hosszabbik felérıl feltekerjük a képzeletbeli felezıvonalig. A tepsit kivajazzuk, letakarjuk, 
és a bejglit fél órát kelesztjük. A sütıt 200 fokra (gázsütı: 3. fokozat) elımelegítjük. A tésztát 
az alsó rácson kb. 50-60 percig sütjük. A mázhoz a porcukrot elkeverjük a citromlével, 
beleszórjuk a citronátot, és megkenjük vele a bejgli tetejét. 
 
Diós bejgli 

Hozzávalók: A tésztához: 60 dkg liszt, 30 dkg fıtt áttört 
burgonya, 25 dkg  margarin, 20 dkg cukor, csipetnyi só, 1 dl 
tejföl, 1 dl meleg tejben futtatott 1 dkg élesztı 
A töltelékhez: 60 dkg dió, 45 dkg cukor (melyet citrom- vagy 
narancshéjjal, mazsolával, vaníliás cukorral, rummal ízesíthetünk) 
Elkészítés: A tésztához az összes hozzávalót összegyúrjuk, majd 
három adagra osztjuk. A töltelékhez a cukrot kevés vízben 
felfızzük, összekeverjük az ízesítıkkel, és 3 részre osztva 

megtöltjük vele a tésztát. Kizsírozott tepsibe tesszük, tojássárgával megkenjük, fél órát hideg 
helyen szikkasztjuk, majd másodszor is bekenjük tojássárgával. Elımelegített sütıben 180 
fokon 45 percig sütjük.  

Variációk forralt borraVariációk forralt borraVariációk forralt borraVariációk forralt borra    

Egyre hidegebbek és sötétebbek az esték, ahogy lassan araszolunk az év vége felé. Különféle, 
házilag is könnyen elkészíthetı illatos, gyümölcsös forralt borokkal azonban felmelegíthetjük 
didergı testünket-lelkünket, és garantáltan nem fogunk szomorkodni! 
 
Forralt bor rummal   

Hozzávalók 12 személyre: 1 narancs, 1 citrom, 1,5 l vörös bor, 10 db 
szegfőszeg, 2 darab fahéj, 1 vanília rúd, 8 db kardamom mag, 30 dkg 
cukor, 2,5 dl rum 
Elıkészítés: A narancsot, citromot megmossuk és vékony szeletekre 
vágjuk.  
Elkészítés: Nagy lábasba öntjük a bort, beletesszük a főszereket, a 
citromot, a narancsot, a cukrot és felforraljuk. A felforralt borhoz öntjük 

a rumot, és flambírozzuk, - azaz - meggyújtjuk. Amikor a láng elaludt, azonnal szervírozzuk, 
a főszereket és a gyümölcsöt nem tesszük a poharakba. 
Forralt bor aszalt gyümölcsökkel  
Hozzávalók 6 személyre: 1narancs, 3szegfőszeg, 2darabka fahéj, 1kk. reszelt gyömbér, 5dkg 
mazsola, 5dkg vegyes aszalt gyümölcs, 1l vörösbor, 15dkg kockacukor, 1 kis pohárka rum 
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Elıkészítés: A narancsot meghámozzuk(a fehér belsejét kikaparjuk!), kis darabka héjat 
félreteszünk, a gyümölcshúst vékony karikákra vágjuk. A főszereket és a félretett narancshéjat 
sőrő vászondarabkába kötjük, és benedvesítjük. A mazsolát és az aszalt gyümölcsöket 
megmossuk. 
Elkészítés: A bort zománcozott vagy rozsdamentes lábasba öntjük, hozzáadjuk a kockacukrot 
és a főszereket. Lassú tőzön felforraljuk, míg a tetején fehér hab keletkezik (kanállal 
leszedjük). Hozzáöntjük a rumot, beletesszük az aszalt gyümölcsöt, a mazsolát, jól 
összekeverjük, és meleg helyen állni hagyjuk, hogy az ízek jól összeérjenek (kb. 20 perc). 
Eltávolítjuk a főszeres csomagocskát, a poharak aljára egy-egy szelet narancsot teszünk, és 
ráöntjük az aszalt gyümölcsös forró italt. 
Fahéjas forralt bor  
Hozzávalók: 3 dl vörösbor, 3 dl fehérbor, 3 dl víz, 12 dkg cukor, fahéj, szegfûszeg, 0,5-1 
citrom leve, a díszítéshez citromkarikák. 
Elkészítés: A vörös- és a fehérbort összeöntjük. A vizet a fahéjjal és a szegfőszeggel 
felforraljuk, beleszórjuk a cukrot. Amikor elolvadt a cukor, hozzáadjuk a bort, és gızölgésig 
hevítjük. Elzárjuk, majd hozzákeverjük a citrom levét.  
Gyümölcsös forralt bor  
Hozzávalók: 1 liter vörösbor, 8 szem szegfőszeg, 6 dkg mazsola, 5 dkg aszalt alma, szilva és 
/vagy meggy, 1 alma, 0,5 citrom, 5 dkg cukor, fahéj 
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, majd felforraljuk. Almakarikákkal forrón kínáljuk. 

Mézeskalács Mézeskalács Mézeskalács Mézeskalács     

Hozzávalóka tésztához: 
50 dkg finom liszt 
25 dkg porcukor 
15 dkg méz 
3 tojás 
1 evıkanálnyi ırölt fahéj 
1 kávéskanálnyi kakaópor 
a díszítéshez: 
25 dkg porcukor 
1 tojásfehérje 

A mézet (vízfürdıben) melegítsd fel, dolgozd bele az átszitált porcukrot és lisztet, majd a 
kakaót és fahéjat, végül az elhabart tojásokat. Addig gyúrd, dagaszd, amíg a tészta el nem 
válik az edénytıl, illetve a kezedtıl. Tedd hőtıszekrénybe, s érleld legalább öt napig. A sütés 
elıtt a tésztát nyújtsd ki fél centi vastagra, s késsel vagy lisztezett kiszúróformákkal vágd ki a 
kívánt figurákat. A mézeskalácsokat tedd megvajazott, kilisztezett tepsibe, s elımelegített 
sütıben közepes tőznél süsd meg. A különálló tojásfehérjébıl verj habot, s azt apránként 
keverd hozzá az átszitált porcukorhoz. A masszát jól keverd ki, s ha a tészta már kihőlt ezzel 
díszítsd (pld. egy nyomózsákból) a mézeskalácsokat. (A kikapcsolt, de még langyos sütı 
segíthet a dekoráció gyors megszárításában.)  

Az így készült mézeskalács is ehetı, de - mivel nincs benne sütıpor vagy hasonló, amely miatt 

a tészta  sütés közben megváltoztatná az alakját - ez egy díszítésre optimalizált verzió. Tari 

Márta (mézesmővész) szerint ez a tészta (nyersen) jégszekrényben akár egy hónapig is 

eltartható. A mézeskalácsok felületi dekorálásában jó hasznát lehet venni a különféle (félig 

beléjük nyomott) magoknak, szárazfőszereknek is. Ha a kalács felfüggesztendı dísznek készül 
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(például karácsonyfára), akkor célszerő még a sütés elıtt egy-egy megtisztított gyufaszálat is 

beléjük állítani, hogy legyen helye a majdani kötözı zsinórnak. 

November – december körvonalakban 
November 12 ....................................................Szoborszentelés a templomkertben 
November 17. ...................................................TV felvétel a templomban (karácsonyi tánc) 
November 25 .....................................................karácsonyi CD bemutató  
 Pásztorjáték 
 Karácsonyi tánc 
December 2  Adventi készülıdés (koszorúkészítés,  
 mézeskalácssütés, apró ajándékok készítése 
December 6. .....................................................Mikulás  
December 8. .....................................................Pásztorjáték és Karácsonyi tánc elıadása 
 Sopronhorpácson (nagy sikerrel) 
December 11. ....................................................Gyertyaöntés 
December 23-án 17 órától ................................Karácsonyi ünnepség Sopronban 
Háromajkú szülıföldünk együttélését szeretnénk megjeleníteni Advent utolsó hetében, 
Sopronban a Széchenyi téren a legnagyobb magyar, Gróf Széchenyi István szobra elıtt, ennek 
keretében a falu fiataljai a Karácsonyi gyertyás tánccal lépnek fel.  
Három nagy karácsonyfa – magyar–német-horvát – hirdeti az együvétartozást, megjelenítve 
térségünk településeinek szimbólumait és jókívánságait. 
A gyertyák fénye küldje a szeretet melegét a sorsközösségben itt élı magyar, német és horvát 
testvéreinknek. 
Jelentkezésüket követıen készítsék el az Önök településének jellemzı szimbólumát és 
jókívánságát, melyet december 23-án együtt, ünnepélyesen elhelyezünk a karácsonyfákon! 
Amennyiben saját ajándékkal hozzá szeretnének járulni programunk sikeréhez, köszönjük!  

CD felvétel 
A Veseli Gradišćanci kultúrcsoport tamburazenekara és énekkara október elsı hétvégéjén CD 
felvételre győlt össze az undi templomban. A CD-n gradistyei és horvátországi karácsonyi 
énekek szerepelnek. A tamburazenekart Balogh Tiborné, az énekkart Balogh Szabina 
készítette fel. A szervezésben nagy szerepet vállalt ifj. Koloszár István. A felvételt Horváth 
Csaba, a Croatica kht. vezetıje tette lehetıvé. A bemutatóra november 25-én került sor a 
kultúrotthonban. A mősoron felléptek az óvodások, általános és középiskolások betlehemi 
játékukkal, két karácsonyi tánccal, valamint a nézık ízelítıt kaphattak a CD-n szereplı 
énekekbıl. A bemutatón nemcsak a CD, hanem a kultúrcsoport 2007-es naptárjának 
megvásárlására is lehetıség nyílt, melynek megvalósítása ifj. Koloszár István ötlete volt. A 
naptáron szerepelnek az óvodás-, iskolás-, középiskolás táncosok, a tamburazenekar, valamint 
a felnıtt tánccsoport népviseletei (undi, arató, Split, Szlavónia, Zagorje, Posavina, Turopolje, 
Prigorje). A fényképeket Mayrus Wilfried készítette. Köszönet érte, és mindazoknak, akik 
tettek valamit a megvalósítás célja érdekében!  
 

Már ez is sok program, de ezek mellett a táncosaink és tamburásaink még egyéb 
fellépésen is szerepeltek. 

Köszönet illet mindenkit, aki kis falunkért dolgozik, mindegy milyen formában teszi azt! 
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eeMMaaggyyaarroorrsszzáágg  ppoonntt  ééss  TTeelleeHHáázz  UUNNDD  
 

A helyi lakosságon kívül több külföldi, illetve más falubeli vendégünk is volt már. 
Vannak visszatérı osztrák vendégeink, akik heti rendszerességgel itt intézik el 
levelezésüket és egyéb az Internethez kapcsolódó dolgukat. 

A község kisebb gyerekei és kamaszai is nagy szeretettel töltik szabadidejüket a Teleházban.  
Egyre több felnıtt ismeri fel az ügyintézés ezen módját. 
Megújult a falu honlapján lévı galéria, már több mint 1500 fénykép található a galériában. 
Köszönet mindenkinek, aki a galériához képeket adott! 

http://www.undkozseg.inftech.hu 

 
A TeleHáz Újabb szolgáltatásai 

 
Internet elérés bıvítés 
A TeleHázban található Közhálós VSAT Internet kapcsolatot ADSL kapcsolatra cserélték. 

• ADSL (24 órás szélessávú vezetékes kapcsolat) Közháló program keretében 
 

Vezeték nélküli Internet elérés 
Teleházunkban a környéken elsıként használhatják vendégeink 
notebookjuk segítségével a vezeték nélküli Internetelérés nyújtotta 
lehetıségeket. 
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���� Távközlés ���� 
Immáron településünkön is elérhetıvé vélt a szélessávú Internet elérés. (Szélessávú Internet 
elınye: gyors kapcsolat, többnyire fix havidíjért.) Településünkön WDSL és ADSL kapcsolat 
formájában csatlakozhat ilyen módon az Internethez. Bıvebb információért kérjük látogasson 
el a TeleHázba, ahol segítünk a megrendelésben és a beüzemelésben is. 
Az Internet segítségével lehetıségünk nyílik honlapok böngészésére, e-mail, fénykép, videó 
küldésére, Internetes telefonálásra (melynél a hívott félnek akár hagyományos telefonja is 
lehet!) 
(A tájékoztatás nem teljes körő, bıvebb információ a TeleHázban!) 
 

Megjelent Und 2006 évi naptára és a Horvát Egyesület 
Karácsonyi CD-je, melyeket többek között a TeleHázban is 

megvásárolhat!  
 

Segítség internetezıknek 
Néhány fontosabb weboldal: 
Barátokra, régi ismerısökre lelhetünk a www.iwiw.hu és a www.myvip.hu oldalakon. 
Mindkét oldalra meghívottként kerülhetünk fel. 
 
Képeslapot már nem csak postán, interneten is küldhetünk: www.kepeslap.hu 
Karácsonyi képeslapokat többek között a következı címeken találunk: www.e-card.hu és a 
www.bizalombank.hu/kepeslap címen. 
Karácsonyi zenélı képeslapokat a www.indygo.hu  címrıl küdhetünk. 
A www.karacsony.lap.hu oldalon mindent megtalálunk, ami a karácsonnyal kapcsolatos. 
 

Menetrendek (vonat, autóbusz) www.menetrendek.hu 
Keresı:    www.startlap.hu 
Kisalföld:    www.kisalfold.hu 
Térképek:    www.terkepcentrum.hu 
Gyerekeknek:    www.egyszervolt.hu 

 

A Teleház ünnepi nyitvatartása 
December 23 –án és december 30 –án a teleházból mindenki ingyen küldhet elektronikus 

képeslapot. 
Dec. 24.( vasárnap )............................................................ Zárva tart 
Dec. 25 (hétfın )................................................................. Zárva tart 
Dec. 26 (kedden ) ............................................................... Zárva tart 
Dec. 31. ( vasárnap )........................................................... Zárva tart 
Január 1. (hétfın )............................................................... Zárva tart 
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KKuullttúúrrootttthhoonn  --  KKöönnyyvvttáárr  

December elején ismét vendégünk volt Koroknai Zoltán 
gyertyakészítı. Mindenki kipróbálhatta, hogyan kell gyertyát önteni. A 
gyerekek már gyakorlottan öntötték a gyertyákat, hiszen már évek óta 
vendégünk Zoli bácsi. Az itt készített gyertyákat boldogan vitték haza. 

A helyszínen a készítıtıl vásárolni is lehetett a szebbnél szebb 
gyertyákból. 

 

MMiikkuullááss  
Decemberben ismételten 
látogatást tett a Mikulás nálunk. 
A gyerekek nagy izgalommal 
várták. Az ügyesebbek rajzokat is 
készítettek. A falu gyermekeit 
2000 óta látogatja a Mikulás. 
 

 

ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  

Tisztelt Szülık! 
Iskolánk munkarendje az esztendı végén a következı lesz: 
A téli szünet ideje: 2006. december 23 – 2007. január 02. 

Utolsó tanítási nap: december 22 (péntek) 
Kezdı tanítási nap: január 03. (szerda) A hét  

2006. december 22 –én, pénteken délután 15 órakor Napközis Karácsonyt tartunk. 
Szeretettel várjuk az érdeklıdı szülıket, nagyszülıket, testvéreket, hozzátartozókat. 
Intézményünk tanulói, pedagógusai és dolgozója nevében minden kedves családnak meghitt 
karácsonyt, békés, örömteli új esztendıt Kívánok!  

Huljevné Fülöp Mária ig. 

MMeenneettrreennddeekk  aazz  üünnnneeppeekk  aallaatttt    
Und- Sopron  

2006.12.24 -12.25. -12.26 
6:16 ................... 7:25 
9:19 ................... 10:05 
10:59 ................. 11:48 
12:16.................. 13:25 
16:52 ................. 17:59 
18:20 ................. 19:10 

 Und Fertıszentmiklós, autóbusz-váróterem  
 13:34   14:11 
 Fertıszentmiklós, autóbusz-váróterem  Sopron, autóbusz állomás  
 14:57  15:36 
 
 Und Sopronhorpács, egyházasfalusi elágazás  
 20:11  20:17 
 Sopronhorpács, egyházasfalusi elágazás   Sopron, autóbusz állomás  
 20:35  21:18 
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Und- Szombathely  

2006.12.24.- 12.25.- 12.26. 
8:20 ................... 9:30 
13:40 ................. 14:43 
15:46 ................. 16:45 

 Und Sopronhorpács,  egyházasfalusi elágazás 
 6:16  6:24 
 Sopronhorpács, egyházasfalusi elágazás  Szombathely, autóbusz állomás 
 7:13  8:18 

EEggyyhháázzii  hhíírreekk  
 

Miserend 
Karácsony - Újév 

 
Dec. 24.( vasárnap )............................................................ délelıtt ½ 11-kor horvát szentmise 
 délután ¾ 2-kor magyar szentmise 
 éjjel ½ 11-kor éjféli szentmise 
Dec. 25 (hétfın )Karácsony napján ................................... délelıtt ½ 11-kor horvát szentmise 
 délután ¾ 2-kor magyar szentmise 
Dec. 26 (kedden ) Szent István napján............................... délelıtt ½ 11-kor horvát szentmise 
 délután ¾ 2-kor magyar szentmise 
Dec. 27 (szerdán ) Keresztelı Szent János ünnepén ......... délután 4 -kor horvát szentmise  
 borszentelés 
Dec. 31. Szentcsalád vasárnapján ..................................... délelıtt ½ 11-kor horvát szentmise 
 délután 4 -kor év végi hálaadás 
 
 

EEggéésszzssééggüüggyy  
Orvosi rendelés: Szerdán a szokott idıben. Tel.: 365 - 531 
Ügyelet: Sopron, Lenkei u 1-3. Tel.: 99/312-010 
Gyógyszertár: Tel.: 365 -511/4 
Mentı (Lövı): 365 – 180 
 
 

ÍÍggyy  éévv  vvééggéénn  ffooggaaddjjaannaakk  eell  nnééhháánnyy  ggoonnddoollaattoott::  
  

„Semmivel sem nyújthatunk nagyobb segítséget egy embertársunknak, mint ha 
felelısséggel ruházzuk fel, és biztosítjuk ıt bizalmunkról.” (Booker T. Washington) 

„Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A 
barátság szolgálat, erıs és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.” 
(Márai Sándor) 

„A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak, a segítség fog belépni rajta.” 
(Baltasar Gracian) 
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 „Ha igazán együttérzı vagy, nem ijedsz meg attól, ha valaki fél, de átérzed a 
félelmét és kapcsolódsz hozzá.” (Gabrielle Roth) 

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az, ha nem teszünk semmit, mert azt 
hisszük, hogy csak keveset tehetünk.” (Sydney Smith) 

„Az élet nem nagy áldozatokból és kötelességekbıl, hanem apró dolgokból áll, 
amelyek a hétköznapi mosolyok és kedvesség által nyerik el és tartják meg a szívet.” 
(Sir Humphrey Davy) 

„Aki nem tud szeretettel feloldódni, másban és másért: boldogtalan marad.” 
(Szentkuthy Miklós) 

„Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy 
valaki beleszeret a mosolyodba.” (Gabriel García Márquez) 

„Töröld le könnyedet, kisírt szemedben mosoly legyen és derő, minden nap 
kezdıdik valami. Valami nagyszerő, valami gyönyörő!” (Nagy László) 

 
 

 

Köszönetet mondunk: 
  

Guzmits Ferenc – polgármester 
Huljevné Fülöp Mária 

Kiss Teréz 
Dumovits István  

  
És mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 
 
„Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitőzniük 
maguk elé, még akkor is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék 
valóban, hogy csak oda jutnak el, ahová valójában eljutnak, 

sohasem indulnának útnak.” /Fontenelle/ 
 

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt érintı híre, 
közlendıje van és szeretné megjelentetni az újságban, 

szíveskedjen azt a szerkesztıkhöz eljuttatni. 
Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk. 
/Érdeklıdni lehet: +36-20/381-1984 és 

undkozseg@inftech.hu vagy személyesen./ 
 

Köszönettel: a Fıszerkesztı 
  

 
 

Undi Lapok 
Idıszakosan megjelenı lap 

 
Fıszerkesztı: 
Pintér Tamás 

 
Szerkesztıségi telefon: 

+36-20/381-1984 
 

E-mail: undkozseg@inftech.hu 
 

Und Község díjtalan, közéleti, 
idıszakosan megjelenı lapja 

 
Kiadja: 

 
Községi Önkormányzat  

& 
eMagyarország pont és Teleház 

UND 
& 

Und Község Honlapja 
www.undkozseg.inftech.hu 

undkozseg@inftech.hu 

 


