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PPéétteerr  EErriikkaa::  FFaarrssaannggii  öörröömmöökk  

  

Vízkereszttől 

negyven napig 

Mulatoznánk pirkadatig! 

Farsang faggyal érkezett, 

Tánccal temettük a telet. 

Farsang fánkja illatozik, 

Orrunk, gyomrunk vágyakozik. 

Nagyböjt előtt 

"farsang farka", 

Hacacáré három napra! 

Kövércsütörtökre már 

Véget ér a karnevál. 

Nagyböjt után fogyókúra, 

Jövőre meg kezdjük újra! 

 

NNyyuuggddííjjaass  ttaalláállkkoozzóó  

 

A hagyományokhoz híven idén is január 6-án, Vízkereszt napján köszöntöttük falunk 

időskorú lakóit. 

Guzmits Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a nyugdíjas találkozó, nem 

csak gesztus és alkalmi gyöngédség kell, hogy legyen, hanem egyben figyelmeztetés is a 

szürke hétköznapokra: a kötelező és állandó figyelmességre az idős emberek iránt. Felhívta az 

aktív, munkaképes korosztály figyelmét az idősödő nemzedékre, hogy tegyenek meg mindent 

azért, hogy az élete alkonyát élő idős emberek napjai könnyebbek és örömtelibbek legyenek. 

Az idei találkozóra 36 fő nyugdíjas fogadta el meghívásunkat és jött el. A köszöntő után az 

általános iskolások rövid műsorát élvezhették a résztvevők. Dumovits István esperes plébános 

Úr, aki szintén nyugdíjas korú és díszpolgárunk, rövid visszaemlékezésben méltatta a „régi 

szép időket”, felelevenítve egy-egy akkori eseményt. Az idei menü meleg virsli mustárral és 

tormával, helyben sütött vegyes aprósüteménnyel volt. Az üdítők és italok mellett az asztalról 

nem hiányozhatott a jóféle vörösbor sem, ami idén a balfi dűlőből származott soproni 

kékfrankos volt. 

Ez úton is hosszú, békében, nyugalomban, szeretetben eltöltött életet kívánunk községünk 

nyugdíjas lakóinak, és találkozzunk még többen jövőre ugyanitt! 
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ÚÚjj  oorrvvoossii  rreennddeellőő  

 

A több évtizede az iskola épületében kialakított orvosi rendelő már régóta 

nem felelt meg az ÁNTSZ előírásainak, követelményeinek. Évek óta halasztást 

kértünk a felújítására, a korszerűsítésre. Egyébként a felújítása már amúgy is 

indokolttá vált, hiszen a kisebb karbantartásokon túl érdemben nem 

korszerűsítettük. Az új orvosi rendelőt a Szent Márton Idősek hajléka épületben 

alakítottuk ki, mégpedig a régi konyharész átalakításával. A képviselőtestület 

döntésének értelmében a konyhai funkció megszűnésével sokkal hatékonyabban 

működtethető az épület, ha az orvosi rendelőt itt alakítjuk ki. Az új rendelő 

akadálymentesített, nagyobb és tágasabb. Így a mozgásukban korlátozott 

betegeknek sem jelent gondot az új rendelőbe jutás. A vizes blokk kialakításánál 

is figyelembe vettük a mai kor előírásait. Az orvosi rendelő berendezési tárgyait 

is az előírásoknak megfelelően szereztük be. Kialakítottuk a törvény által előírt 

orvos-beteg kapcsolat lehetőségét. Ami azt jelenti, hogy külön helyiségben 

történhet az adminisztráció és külön helyiségben a tényleges vizsgálat. Az 

adminisztráció részére biztosítottuk az önkormányzat hivatali rendszerén az 

internetes kapcsolat lehetőségét. A védőnői szolgáltatás és az egyéb 

egészségügyi ellátás is megoldott ezzel a fejlesztéssel. Az Önkormányzat ezt a 

beruházást teljes egészében önerőből valósította meg. A tervek elkészítése, 

engedélyeztetése, az átalakítás és az eszközök beszerzése közel négy millió 

forintba került. A tisztiorvosi szolgálat is ellenőrizte az újonnan megépített 

rendelőt és minden tekintetben megfelelőnek találta. A tavaszra maradt még a 

külső, a nyílászárók kialakítása miatti homlokzati rész színezési munkája. 

Bízunk benne, hogy a január elején a működésre átadott rendelő minden 

beteg, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő és egészségügyi dolgozó részére 

közmegelégedésre fog szolgálni.  
 

IInnffoorrmmáácciióókk  

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Péntek: 8.00-15.00 

Elérhetőségek: 

Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Web: www.und.hu 

 

A sopronhorpácsi körjegyzőség ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 

mailto:undhivatal@t-online.hu
http://www.und.hu/
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Elérhetőségek: 

Körjegyző: Czupy Jánosné  

Telefon: 06-99-533-801  

Pénzügyi főelőadó: Knór Lajosné: 06-99-533-804 

Pénzügyi főelőadó: Palatin Gyuláné: 06-99-533-503 

Ügyintéző: Holler Kinga 

E-mail cím: shorpjegyzo@rlan.hu 

Fax: 06-99-533-807 

A körzeti megbízott rendőr: Soós Gyula 

Elérhetősége: 06-20-572-3355 

A falugazdász: Csigóné Czeglédi Irma 

 ügyfélfogadási ideje: 

Minden hétfő: 10.00-12.00  

 

A háziorvos: Dr Doppler Eleonóra 

helyi rendelési ideje: 

Minden szerda: 12.00-14.00  

 

Istentiszteletek rendje: 

Katolikus szentmisék minden vasárnap: 

10.30 horvát nyelvű - 13.45 magyar nyelvű 
  

FFaarrssaannggii  hhaaggyyoommáánnyyookk,,  nnééppsszzookkáássookk  

 

 Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt 

van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet 

is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük. 

A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé 

esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang 

lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre 

vezethető vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosítja mindenki számára a féktelen 

mulatozást. Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor 

szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak – innen ered a 

nap neve is. Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap, 

mely 2012-ben február 22. A hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó 

kedd – a farsang utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután 

kezdődik a húsvétig tartó böjti időszak. 

A farsang farka  

A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és 

húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró három napot " farsang farkának " is nevezik. 

Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” - mondták még jó 

ötven éve is az idősebb emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat, 

ismerősöket, vagy szórakozni mentek. A népi kalendáriumban különleges nap a 

hamvazószerda utáni csütörtök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthassák a 

megmaradt farsangi ételeket: ez volt a zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. Néhány éve – 

nagy sikerrel – a hazai éttermek újraélesztették ezt a hagyományt, és jelentős 

mailto:shorpjegyzo@rlan.hu
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kedvezményekkel várják a vendégeket. A farsangkor még több, olyan jeles nap van, amely 

köré legenda szövődött az évszázadok során, s amelyeket a néphagyomány máig őriz. 

Január 22. Vince napja - termésjósló nap: "Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince" 

– tartja a közmondás. E napon a szőlőtermelők figyelik az időjárást: ha szép, napos az idő, 

akkor jó, ha ködös, borús, akkor rossz bortermés várható szüretkor. 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - egyházi ünnep, azonban az 

emberek időjósló napnak is tartották. Ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és enyhe 

időt talál, még visszabújik, mivel akkor hideg idő várható a maradék télre, ha viszont csípős 

hideget, akkor a tél hamar véget ér. A gyertyaszentelés szertartását sok helyen megtartják még 

ma is. A szertartás előtt minden tüzet eloltottak, majd az új tüzet megáldották, azután az áldott 

tűzről a gyertyákat meggyújtották, majd körülhordozták. A gyertyának azt a végét, ami még 

nem égett le, a híveknek illett hazavinni, hisz ez jó szolgálatot tett a ház körül. 

Február 3. Balázs-napja 
GGyyeerrttyyáátt  ééss  aallmmáátt  sszzeenntteelltteekk,,  ss  eezzeekkeett  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  ttoorrookkffáájjáássaakkoorr  ggyyóóggyyííttáássáárraa  hhaasszznnáállttáákk..  AA  

bbaalláázzssoollááss  mmaa  iiss  ééllőő  hhaaggyyoommáánnyy..  EEzz  aazz  üünnnneepp  SSzzeenntt  BBaalláázzss  ppüüssppöökk  nneevvééhheezz  ffűűzzőőddiikk,,  aakkii  aazzzzaall  

tteettttee  ffeelleeddhheetteettlleennnnéé  mmaaggáátt  aazz  uuttóókkoorr  sszzáámmáárraa,,  hhooggyy  eeggyysszzeerr  mmeeggmmeenntteetttt  eeggyy  ffiiúútt,,  aakkiinneekk  

hhaallsszzáállkkaa  aakkaaddtt  aa  ttoorrkkáánn..  HHáálláábbóóll  aa  ffiiúú  aannyyjjaa  éétteelltt  ééss  ggyyeerrttyyáátt  aaddoommáánnyyoozzootttt  sszzáámmáárraa..  AAzzóóttaa  aa  

ttoorrookkffáájjóóssookk  kküüllöönnööss  bbeeccssbbeenn  ttaarrttjjáákk  eezztt  aa  ddááttuummoott,,  aazz  őőkkeett  ááppoollóókk  ppeeddiigg  iillyyeennkkoorr  ppaarráázzssrraa  

vveetteetttt  aallmmaa  hhééjjáávvaall  ffüüssttöölliikk  mmeegg  aa  sszzeennvveeddőőkkeett,,  hhooggyy  eezzáállttaall  aa  bbeetteeggssééggeett,,  ffáájjddaallmmaatt  ookkoozzóó  

ggoonnoosszztt  eellűűzzzzéékk  bbeellőőllüükk..  HHaa  eezzeenn  aa  nnaappoonn  tteemmpplloommbbaa  mmeenntteekk,,  aakkkkoorr  aa  ppaapp  kkéétt  öösssszzeekkööttöötttt  

ééggőő  ggyyeerrttyyáátt  ttaarrtt  aa  hhíívvőőkk  nnyyaakkááhhoozz,,  ééss  aarrrraa  kkéérrii  IIsstteenntt,,  hhooggyy  SSzzeenntt  BBaalláázzss  ppüüssppöökk  eesseeddeezzéésséérree  

óóvvjjaa  mmeegg  aazz  áállddáásstt  kkéérrőőtt  aa  ttoorrookkbbaajjttóóll..  EEzzeenn  kkíívvüüll  BBaalláázzss  nnaappjjáátt  aazz  eeggéésszzsséégg--  ééss  

tteerrmmééssvvaarráázzssllááss,,  aa  ggoonnoosszzűűzzééss,,  aa  mmaaddáárrűűzzééss,,  ééss  aazz  iiddőőjjáárráássjjóóssllááss  nnaappjjáánnaakk  iiss  ttaarrttoottttáákk  rrééggeenn..  

SSzzookkááss  vvoolltt,,  hhooggyy  aa  mmaaggyyaarr  sszzőőllőőssggaazzddáákk  aa  ffööllddjjüükk  nnééggyy  ssaarrkkáábbaann  mmeeggmmeettsszzeetttteekk  eeggyy--eeggyy  

ttőőkkéétt  aarrrraa  sszzáámmííttvvaa,,  hhooggyy  BBaalláázzss  ííggyy  mmaajjdd  mmeeggvvééddii  aa  sszzőőllőőkkeett,,  ééss  sszzőőllőőéérréésskkoorr  eellűűzzii  aa  

mmaaddaarraakkaatt,,  ííggyy  aazzookk  nneemm  tteesszznneekk  kkáárrtt  aa  tteerrmmééssbbeenn..  

TTéélltteemmeettééss  mmaaggyyaarr  mmóóddrraa  

AA  ffaarrssaanngg  ééss  aazz  aazztt  kköövveettőő  bbööjjttii  iiddőősszzaakk  aa  ttééll  vvééggéérree  iiss  uuttaall..  EEnnnnyyiibbeenn  aa  ttééllii  üünnnneeppkköörr  rréésszzee,,  ddee  

mmáárr  eellőőrree,,  aa  ttaavvaasszzrraa  uuttaallóó  mmoozzzzaannaattookk  iiss  mmeeggjjeelleennnneekk  bbeennnnee..  IInnnneenn  aaddóóddnnaakk  aa  hhaattáárrnnaappjjaaii::  

GGeerrggeellyy--nnaapp,,  vviirráággvvaassáárrnnaapp..  EElleevvee  eeggyy  őőssii  hhiieeddeelleemm  hhíívvttaa  éélleettrree  aa  hhoozzzzáá  kkaappccssoollóóddóó  zzaajjooss  

mmuullaattssáággookkaatt..  AAzztt  hhiittttéékk  uuggyyaanniiss  aazz  eemmbbeerreekk,,  hhooggyy  aa  ttééll  uuttoollssóó  nnaappjjaaiibbaann  aa  NNaapp  lleeggyyeennggüüll,,  ééss  

aa  ggoonnoosszz  sszzeelllleemmeekk  éélleettrree  kkeellnneekk..  VViiggaalloommmmaall,,  aallaakkoosskkooddáássssaall,,  bboosszzoorrkkáánnyybbáábbuu  eellééggeettéésséévveell  

aakkaarrttáákk  eellűűzznnii  őőkkeett..  DDee  ssookk  hheellyyeenn  aa  tteelleett  jjeellkkééppeezzőő  sszzaallmmaabbáábbuu  eellééggeettéésséévveell  vveetttteekk  bbúúccssúútt  ee  

nnaappoonn  aa  hhoosssszzúú  ttééllttőőll..  
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KKéérrjjüükk  ÖÖnntt  iiss,,  hhooggyy  ttoommbboollaa  ttáárrggyy  ffeellaajjáánnlláássáávvaall  ttáámmooggaassssaa  rreennddeezzvvéénnyyüünnkkeett!!  

AA  ffeellaajjáánnllootttt  ttáárrggyyaakk  ffeebbrruuáárr  1177--iigg  lleeaaddhhaattóókk  aa  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhiivvaattaallbbaann..  

AA  ffaarrssaannggii  bbeevvéétteelltt  aazz  éévvkköözzii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  kkiiaaddáássaaiirraa  ffoorrddííttjjuukk..  

sszzeerrvveezzőőkk  
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HHúússvvéétt  22001122  

  

  
 

Húsvét az egyházban 
Húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe, de szinte a világ minden táján felekezettől 

függően ezen időszakra tehető egy-egy jelentősebb egyházi vagy tavaszköszöntő ünnep, 

illetve nem kevés, máig élő néphagyomány létezik húsvét időszakához kapcsolódóan. 

Valószínűleg mindenki számára ismert, hogy a keresztény húsvét – amely eredetileg a zsidók 

egyiptomi fogságból való szabadulásának ünnepe volt - Jézus feltámadásának az ünnepe, az 

újjászületés, megtisztulás szimbóluma. Nevének eredete nagyon sokféle, a magyar szó a böjt 

lezárása utáni első alkalomra utal, amikor már lehetett húst fogyasztani. 

Az ünnephez nem tartozik állandó dátum, bizony évente figyelnünk kell a naptárat, ha 

készülni akarunk rá. Az elméletileg a tavaszi napéjegyenlőséget alapul vevő számítási mód 

csak közelítő eredményt ad, a tényleges számítási módot egy keresztény egyházi kánon őrzi 

és az ortodox egyházak kivételével valamennyi keresztény vallás ezt használja. 

Még mindig az egyházi vonatkozásban maradva fontos megemlíteni a keresztény húsvéti 

szertartásait. 

 

 

Virágvasárnap: A bevezető nap, a nagyböjti előkészület legfontosabb napja 

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 

Nagyszombat: A húsvétvasárnapra való felkészülés napja 

Húsvétvasárnap: Az ünnepi szentmise ideje 

 

A népi húsvét 

Lehet az eredete homályos, de alig akad, aki ne ismerné az egyik legfontosabb magyar húsvéti 

népszokást, a locsolkodást. Az eseményt a fiúk lelkesen a lányok már kevésbé várják, ugyanis 

a hagyományosabb módszer keretében napi 8-10 csuromvizes ruha cseréjére lesz szükségük, 

kicsit jobb esetben csak egy nagyon alapos hajmosásra. 

Persze a lelkesen és bőven locsolt víz, szóda, kölni, parfüm nem csak légből kapott eljárás, ősi 

termékenységi rítus távoli unokája, illetve Jézus feltámadásakor ennek hírét vivő asszonyokat 
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vízzel locsolták a kétkedő katonák. Egy biztos, ez az ízig-vérig magyar szokás már a 17. 

században is élt. 

Mit sem ér viszont az odakészített vödör, vagy szódás szifon, ha még a választott lány 

közelébe sem jutunk, ezért nem árt megtanulni vagy fabrikálni egy frappáns locsolóverset, 

amivel teljesen levéve lábáról a lányt gyanútlanul beengedi locsolóját. 

A húsvétkor lányok sem maradnak munka nélkül. A locsolóverset bizony meg kell hálálniuk 

hímes tojással, amit előző nap készítettek, így jelezve a népi hagyomány szerint a 

vonzalmukat. Az egyházi legenda természetesen némileg más, e szerint a kereszten szenvedő 

Krisztus vére egy tojásra cseppent és innen ered a hagyományosan pirosra festett tojás 

készítése. 

A sajnos egyre inkább feledésbe merülő hagyományok sorát gazdagítja még a vesszőzés, 

amely során a lányokat vékony fűzfavesszővel kergetik s finoman csapkodják illetve jóval 

újabb keletű vélhetően az a szokás, hogy délután a lányok ragadnak vödröt s állnak bosszút a 

délelőtti csuromvizes sérelmeikért. 

NNééhháánnyy  eeggyysszzeerrűű  hhúússvvééttii  éétteell  

 

Hidegtál 1 

 

Főtt sonka, húsvéti tojások, apró hagymák, 

zöldhagyma, reszelt torma, ecetes torma, 

paprikacsíkok, metélőhagyma (snidling), 

fogpiszkáló. 

Megtisztítom a hagymákat és a zöldhagymát. Az 

összes hozzávalót elrendezem egy nagy tálon, majd 

az egészet megszórom apróra vágott 

metélőhagymával. 

 

 

 

Hidegtál 2 

 

Főtt sonka, húsvéti tojások, zöldpaprika-karikák, 

hagymacsillag. 

Felszeletelem a sonkát. Megtisztítom a lilahagymát és 

késsel, vagy speciális szerszámmal csillagot készítek 

belőle. Megtisztítom a tojásokat, és hosszában négyfelé 

vágom őket. Az összes hozzávalót elrendezem egy nagy 

tálon, majd behűtve tálalom. 

 

Húsvéti csülöktál 

 

Füstölt főtt csülök, zöldhagyma, főtt tojás, frissen reszelt 

torma, ecetes torma, frissen őrölt feketebors. 

A csülköt előző reggel beáztatom, majd este megfőzöm. 

Másnapig a saját főzővizében hagyom kihűlni. Onnét 

kiemelem, lecsepegtetem, majd felszeletelem. Egy tálra 

rakom a zöldhagymával, a negyedelt főtt tojásokkal, 

valamint a kétféle tormával. A kész tálat megszórom frissen 

őrölt feketeborssal. 

http://grocceni.com/recept/reszelttorma.html
http://grocceni.com/recept/ecetestorma.html
http://grocceni.com/recept/metelohagyma.html
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Húsvéti kalács 

 

Hozzávalók 4 személyre: 

- 5 dkg aszalt gyümölcs 

- 5 dkg magkeverék (dió, mogyoró, mandula, 

fenyőmag, pisztácia, natúr földimogyoró) 

- 1,5 dl tej 

- 1 csomag sütőpor 

- 60 dkg finom liszt 

- 3 tojássárgája 

- 15 dkg porcukor 

- 15 dkg vaj 

- reszelt narancshéj 

 

A vajat habosra keverjük a porcukorral. Hozzáadunk 2 tojássárgáját, ezzel is kikeverjük, majd 

beleszórjuk a sütőporral elkevert lisztet, meg annyi tejet, hogy jól gyúrható, közepesen 

kemény tésztát kapjunk. Amikor a tésztát simára kidolgoztuk, összegyúrjuk az apróra vágott 

magokkal, a reszelt narancshéjjal és az apróra vágott aszalt gyümölcsökkel. A cipóból 

csíkokat formázunk, azután fonótudásunknak megfelelően megfonjuk a kalácsot. Megkenjük 

a maradék tojássárgájával, majd 180 fokra előmelegített sütőben aranyszínűre sütjük. 

 

AA  ttééll  iittaallaaii  

A forralt bor 

Nincs is talán jobb ital ebben a nagy hidegben egy bögre forró illatozó forralt bornál. Biztosan 

mindenki készített már ilyen italt, most mégis figyelmükbe ajánlom az általam igazi forralt 

bor elkészítésének titkát. 

A legfontosabb szabály, hogy kifogástalan minőségű, mellékíztől mentes bor legyen az alap. 

A borfajta megválasztása ízlés dolga. A négy személyre szóló, valódi forralt bor hozzávalója 

egy liter testes vörös- vagy fehérbor, öt darab egész szegfűszeg, egy rúd fahéj, két szegfűbors, 

két evőkanál méz, fél citrom frissen csavart leve. Egy edényben keverjük össze az 

alapanyagokat. Fedjük le és lassú tűzön melegítsük forráspontig. Ne hagyjuk forrni! Ezt a 

forráspont alatti hőmérsékletet tartsuk 15 percig, mégpedig azért, hogy az ízek kioldódjanak. 

Tálalás előtt ízesíthetjük, díszíthetjük akár citromkarikával is. 

 

A puncs 

Ilyenkor a gyerekek is szívesen isznak meleg italokat, tea helyett készíthetünk nekik puncsot. 

Négy gyermek részére kell hozzá fél liter fehér szőlőlé, fél liter almalé, két deci víz, öt szem 

szegfűszeg, egy rúd fahéj, egy csipet szerecsendió, egy citrom és két narancs leve, méz ízlés 

szerint. A vizet a fűszerekkel felforraljuk, hozzáöntjük a gyümölcsleveket. Tíz perc elteltével 

hozzáadjuk a citrom és a narancs levét, mézzel ízesítjük és átszűrjük. Melegen kínáljuk a 

gyerekeknek. Élvezni fogják ha a kanál helyett ez rúd fahéjjal kevergethetik a puncsot. 

 

Egészségükre! 

 

http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=729
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=1130
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=1130
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=96
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=101
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=27
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=304
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=346
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=5
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=449
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EEggyy  sszzáázzaalléékk  aaddóóffeellaajjáánnllááss  

 

Idén az egyéni vállalkozók február 27-ig (hétfő), míg az önadózó magánszemélyek május 21-

ig (hétfő) küldhetik el 2011-re vonatkozó személyi jövedelemadó (SZJA) bevallásukat az 

adóhatósághoz. 

Az adózók egyidejűleg rendelkezhetnek az általuk maradéktalanul megfizetett SZJA 1+1 

százalékának (az egyik adó 1%-ot alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített 

intézmény javára lehet felajánlani, míg a másik adó 1%-a valamely egyház, vagy a 

törvényben meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat javára adható) 

kedvezményezettjeiről. 

Az 1% felajánlható az undi egyházközség javára: 

- a kedvezményezett neve: Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesület  

- a kedvezményezett adószáma: 19246152-1-18 

vagy az undi Horvát Egyesület javára:  

- a kedvezményezett neve: 

 -a kedvezményezett adószáma: 

 

Kérünk minden munkavállalót, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen az általa felajánlott adó 

1%-a az egyesületek működésében,és terveik megvalósításában nagy segítséget jelent. 

 

Köszönjük! 

 

ÉÉrrddeekkeessssééggeekk  

IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉSI NAPTÁR 2012-RE 

Januárban eléggé változatos, enyhe idő lesz. 10.-ig (tehát a hónap elején) enyhe, de 

csapadékos időre számíthatunk. A csapadék lehet eső, havas eső, hó is. A hónap közepe borús 

(15-ig), utána derűs lesz 20-ig, majd a hónap végéig borús, enyhe idő várható. Egyszóval az 

év első hónapja csapadékosan kezdődik, majd csapadékmentes lesz; de végig az 

átlaghőmérséklet felett lesz a hőmérséklet. 

Az év második hónapja igen változatos lesz. Február 10-ig párás, borult idő lesz, majd a 

hónap közepén csapadék is várható, ami vegyes halmazállapotú lesz. A hónap végén pedig 

borús és napos napok váltják majd egymást. Így 2012 februárja  szintén az átlagosnál 

enyhébben fog eltelni, a hónap közepén csapadékkal.  

Az év harmadik hónapja nagyon egyhangú lesz. Hűvös, borult, csapadékos lesz a március.  

A  tavasz első hónapja igen változatos lesz. Április hozza formáját: a hónap eleje napos, a 

hónap közepe borús, 20-a körül borult szeles, a hónap végéig pedig szeles, borult, időnként 

csapadékos lesz az idő. A hónap elején hűvösebb, a hónap vége felé melegebb idővel. 

Májusi eső aranyat ér. A hónap eleje enyhe, esős lesz. A hónap közepe felé viszont 

változékonnyá, szelessé fog változni az idő, és nem kizárt a májusi fagy se. A hónap vége egy 

kicsit jobban fog alakulni, de ekkor borús időre és szélre is lehet számítani. Így a május 

esővel, lehűléssel, a hónap közepén talaj menti faggyal fog eltelni. 

A nyárelő végig jó időt ígér. Így júniusban enyhe, majd meleg idő lesz, néha megélénkülő 

széllel, kevés csapadékkal. 

A nyár hava most csapadékosabb lesz. Július hónap eleje még csapadékmentes, de a hónap 

közepétől (10-e után) csapadékos lesz. A hónap eleje enyhébben, utána melegebben fog 

eltelni. 

A nyárutó hava nagyon egyhangú lesz. Augusztusban enyhe idő várható, a hónap közepén 

egy kicsit magasabb hőmérséklettel. A hónap majdnem csapadékmentes lesz. 
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Az ősz eleje egy kicsit hűvösebb lesz, de 10-e után melegebbre, ugyanakkor csapadékosabbra 

is fordul az idő. Szeptember közepén és végén számíthatunk csapadékra. Így a hónap 

változékony, enyhe, csapadékos lesz. 

Az ősz hava; október részben borúsan, de végig enyhén telik el. Az  őszutó eléggé egyhangú 

lesz. November kissé hűvösebben, minimális csapadékkal fog eltelni. 

 A tél elő hava a december enyhe, változatos és időnként csapadékos lesz. A hónap elején 

havazás, a hónap közepe felé, havazás, havas eső, a hónap vége felé havas eső, eső valószínű. 

Összességében 2012-ben hűvös, csapadékos tavasz;  meleg, kissé csapadékos nyár; 

csapadékos, enyhe ősz; részben csapadékos, enyhe tél lesz a jellemző. Így az év az ideihez 

képest csapadékosabb lesz.  

 

Érdekesség a 9-es szám körül: 

Ez az egyetlen szám, amely, bármely számmal megszorozva önmagát reprodukálja. 

Nem érdektelen megfigyelni, hogy: 

A régiek halottaikat a 9. napon temették el. 

9 órakor halt meg Krisztus a kereszten. 

A rómaiak minden 9. évben ültek ünnepet halottaik emlékezetére. 

Isten 9-szer szállt alá a Földre. 

9 hónapig terhes a nő. 

9 bolygó van a Naprendszerünkben. 

A 9-es betű számkulcs azért nem szerepel, mert az okkultizmus azt állítja, hogy a 7-es szám 

az egyetlen, amelyet az Örökkévalóság száma (10, 100, 1000 stb.) osztható és az osztás 

mindaddig folytatódik, amíg az Örökkévalóságot jelképező szám tart, ugyanakkor a kapott 

eredményt (142857) összeadva mindig 9-et fogunk kapni, s erre épül minden materialisztikus 

számítás. Viszont a 9-et önmagával összeadjuk vagy szorozzuk, végeredményként mindig a 

9-es számot fogjuk kapni! 

Minden okkult számítás szempontjából a 7-es és a 9-es számot tekintik az összes közül a 

legfontosabbnak. 

2012-ben az egyről a kettőre jutunk (előrelépés lesz), ugyanakkor a végszám 5 - öt ad, mely a 

felemelkedés száma, ami bukást is hozhat!  

Még egy kicsit utána számoltam 2012-nek. Íme: 

Az év utolsó két számjegye; 12, 3-at ad ki. 

December a 12-ik hónap, 3-at ad ki. 

A nap két számjegye; 21, 3-at ad ki. (tükörszáma a 12 - nek) 

Ha összeadom a 3 számjegyet; 9-et kapok! (összege 12, ami 3 -at ad ki!) 

Ha összeszorzom a 3 számjegyet (3x3x3=27) legvégül 9-et kapok! 

Tehát az Örökkévalóság száma jön ki! (9) 

Egyszóval, 2012. az Örökkévalóság éve. 
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KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk::  
Guzmits Ferenc - polgármesternek 

és mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 

 

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

(Sydney Smith) 
 

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt érintő híre, 

közlendője van és szeretné megjelentetni az újságban, 

szíveskedjen azt a szerkesztőkhöz eljuttatni, vagy a 

honlap hírküldési lehetőségét használni. 

Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk. 

/Érdeklődni lehet: +36-20/381-1984 és 

undkozseg@inftech.hu vagy személyesen./ 

 

Köszönettel: a Főszerkesztő 

 
 

UUnnddii  LLaappookk  
Időszakosan megjelenő lap 

10. évfolyam 1. szám 

 

Főszerkesztő: 

Pintér Tamás 

Szerkesztőségi telefon: 

+36-20/381-1984 

 

E-mail: undkozseg@inftech.hu 

 

Und Község közéleti, 

időszakosan megjelenő lapja 
(Háztartásonként 1 szám ingyenes 

minden további szám 100Ft) 

 

Kiadja: 
 

Községi Önkormányzat  

&&  

eMagyarország pont  ééss  

Teleház  UUNNDD 
&&  

Und Község Honlapja 
www.und.hu 

undkozseg@inftech.hu 

 


