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Tájékoztató Und község Önkormányzatának 2012. évi 

gazdálkodásáról és 2013.évi terveiről 

 

Ez alkalommal rendhagyó módon nem az év végén, hanem az újesztendő első 

napjaiban szeretnék röviden beszámolni a mögöttünk lévő évről, s az előttünk 

álló esztendő feladatairól, kihívásairól.  

Az önkormányzati törvényből adódóan legfontosabb feladatunk a település 

közszolgáltatásának, intézményeinek zavartalan és biztonságos működtetése. 

Mindezek teljesítéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. Önkormányzati 

feladataink nagy részét társulások révén oldjuk meg. E társulások működési 

költségeit az állam nagymértékben támogatja, de anyagi önerőt is szükséges 

hozzá tennünk. Így tudjuk biztosítani az egyes ellátások megfelelő színvonalát 

és törvényi kötelezettségeinket is. 

Mentovics Éva: 

Tél-kergető 

 

Itt van a farsang,  

készül a fánk. 

Hatalmas móka  

vár itt ma ránk. 

 

Pattog a tűz, és  

serceg a zsír, 

mindenki ehet,  

amennyit bír. 

 

Tűnjön el innen  

végre a tél, 

ropja a táncot  

aki csak él! 

 

Jöjjön a napfény,  

süssön le ránk! 

Addig is együnk,  

fogyjon a fánk! 

Meghívók 
 

Nyugdíjas találkozó 

 

2013. február 3-án, vasárnap délután fél 3 

órakor a helyi kultúrotthonban tartjuk meg 

a hagyományos nyugdíjas találkozót. 

Minden nyugdíjast tisztelettel hívunk és 

szeretettel várunk! 

 

 

Télbúcsúztató - Farsang 

 

2013. február 9-én, szombat 15:00-kor 

tartjuk a hagyományos jelmezes 

felvonulást, téltemetést. 



www.und.hu UNDI LAPOK 11. évfolyam 1. szám 
 

2 

Az önkormányzati feladatainkat most már több éve körjegyzőségi társulásban, 

az óvodai és iskolai oktatást pedig intézményi működési társulásban a 

sopronhorpácsi Önkormányzattal látjuk el. 

A családsegítő, gyermekjóléti és támogató szolgáltatási feladatainkat a lövői 

székhelyű Alpokalja Kistérségi Társulás tagjaként biztosítjuk. 

A területfejlesztési, közoktatási, kulturális, belsőellenőrzési stb. feladatainkat a 

Sopron- Fertőd Kistérség Többcélú Társulás tagjaként oldjuk meg. Tagjai 

vagyunk az Alpokalja-Ikvamente Leader közösségnek a kisebbségi 

önkormányzattal és a civil egyesületekkel együtt. E társulás tagjaként 

pályázhatunk településfejlesztési, kulturális, szabadidő-sport stb. támogatásokra 

EU-s forrásokból. 

Mind a helyi, mind a körjegyzőségi ügyintézést gyorsan és hatékonyan látjuk el, 

ehhez a személyi feltételek adottak, a legmodernebb tárgyi eszközök pedig 

biztosítva vannak. 

Falugondnoki szolgálatot működtetünk a szociális jellegű gondok megoldására 

/gyerekek intézménybe szállítása, gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre 

szállítás, közösségi feladatellátásra stb./.  

Önerőből elkészült a Szent Márton utca aszfaltozása, aminek a költsége 4,2 

millió Ft-ba került. Januártól már az új orvosi rendelőben van lehetőség a 

járóbeteg, a gyermekorvosi, és egyéb egészségügyi ellátásra. 

Elkészült és átadásra került a Leader pályázaton nyert 2 millió Ft-ból a 

sportöltöző felújítása és mellette a lábtengó pálya kialakítása. 

Szintén elkészült a Gáj tó szabadidőpark kialakítása, pihenőelemekkel, sétaúttal, 

növénytelepítéssel és tereprendezéssel 7.14 millió Ft-ból. Ezek a fejlesztések 

75%-os támogatottságúak voltak. 

Az ősz folyamán átköltöztettük a könyvtárat és a teleházat a régi iskolaépületbe. 

A Kistérségi Társulás tagjaként mozgókönyvtári szolgálatot működtetünk, így 

az új helyen lévő kialakításra 800 000 Ft-ot kaptunk, melyből 220 000 Ft volt a 

felújításra elkölthető. (A felhasznált anyagok: Gipszkarton 3 tábla, Penészedés 

gátló 2 adag, Cement 3 mázsa, Mészhidrát 1 mázsa, Glettgipsz 100kg, 

Villanyszerelő gipsz 40kg, Festék 90 l, Purhab 1 db, Gipszkarton háló 90 m, 

Dryvit háló 4 nm, Thermoputz 240 l, Tetőléc 10 szál, Koax kábel 150m, MCU 

kábel (3x1,5-es) 25m, Konektor 5 db, Kábel csatorna 10 m, Szerelő doboz 

(100x100) 10db, Járólap 26 nm, Csempe ragasztó 150 kg, Fuga 10kg, 

Kátránypapír 1 tekercs, Fólia 25nm, 2köbméter kavics.) A költözés, az átalakítás 

sok-sok munkával járt, többektől is nagy odaadást és rengeteg szabadidőt 

igényelt. Köszönet mindenkinek ezért, de külön köszönet jár Pintér Imrénének, 

Pintér Tamásnak és Lendvai Milánnak a rengeteg társadalmi munkáért. Nagy 

munka volt, de megérte! 

Ugyanitt szeretnénk kihasználni a meglévő helyiségeket és a technikát különféle 

közösségi események, rendezvények /pl. kézműves foglalkozások, képzések 

stb…/ megtartására. 
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A kultúrotthon megüresedett helyiségeit felújítottuk, ezután is közösségi és 

egyesületi célokat fognak szolgálni. 

Költségvetési bevételeink nagyrészt az állami normatív támogatásokból, 

másrészt a saját bevételeinkből és egyéb bevételekből állnak össze. 

 

2012 évi bevételeink 

 

Sajátos működési bevételeink, költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz, 

pénzmaradvány címen összesen 42.9 millió Ft-ból gazdálkodhattunk. 

 

Főbb kiadásaink 

 

Körjegyzőségi hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, kataszteri nyilvántartás, 

üzemorvosi díj, közvilágítás, város és községgazdálkodás, ápolási díj, temetési 

segély, idősek szemétszállítási díj kedvezménye, mozgáskorlátozotti támogatás, 

falugondnoki szolgálat, civil szervezetek támogatása, közművelődési 

intézmények fenntartása, temető fenntartás, orvosi rendelő kialakításának 

áthúzódó költsége, pályázatos beruházásaink előfinanszírozása…stb.  

Ilyen címen összesen 38.5 millió Ft-ot fizettünk ki. 

Mindezeken túl kifizetésre kerültek a települési és intézményi működési díjak 

/energia, biztosítás, közmű, településrendezés stb./, valamint a bér és bérjellegű 

elszámolások. 

Idei működésünkben is a takarékos gazdálkodás volt a cél, s csak a 

legszükségesebb kiadásokat realizáltuk. Közterületeink, temetőnk tisztaságára, 

gondozottságára továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. A hozzánk látogatók is 

csak pozitívan és elismerően szólnak falunkról gondozottságáról, tisztaságáról.  

 

Több rendezvényt szerveztünk, nagy közösségi segítséggel. A hagyományos 

farsangi jelmezes mulatság idén is nagyon ötletesre sikeredett. A délutáni 

felvonulás fergeteges volt, az esti kultúrotthoni mulatságra viszont több felnőttet 

vártunk. 

A nyári Gáj tó köré szervezett gyermek és sport napot szintén nagyon jó 

hangulatban töltöttük el, jól érezte magát gyerek és felnőtt, kicsi és nagy 

egyaránt. Sikeresek voltak az ügyességi játékok, a sportvetélkedők, a foci meccs 

és a Soproni együttes kultúrműsora is. Nagyon ízletesre sikeredett a kondérban 

főtt gulyás is. 

A Gáj tó hivatalos átadási ünnepségét a kis kápolnánál tartottuk meg. Szentmise 

keretén belül adtuk át használatra a szabadidőparkot. A hivatalos vendégeken és 

a helyieken túl nagyon sokan jöttek el a szomszédos településekről is. Itt is 

mindnyájan vendégeink voltak egy-egy falat ételre és egy- két korty italra. 

Ezúton is megköszönöm minden segítőnknek az önzetlen támogatását és lelkes 

hozzáállását.  
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Civil egyesületeink az idei esztendőben is nagyon sokat dolgoztak, a 

hagyományápolás terén, a kulturális rendezvények lebonyolításában, a sport és a 

tűzoltó versenyeken. Köszönet mindenkinek a hozzáállásáért, a lelkesedéséért és 

az önzetlenségéért. 

 

Tájékoztató a falugondnoki szolgálat tevékenységéről 

 

A falugondnoki szolgálatot 2009. júniusa óta működtetjük Drázsnyák Róbert 

munkatársunkkal, aki rendszeresen részt vesz a falugondnoki továbbképzéseken. 

Mindennapos munkája az óvodások szállítása a sopronhorpácsi óvodába. A 

gyermekeket háztól házig szállítjuk. Heti 1 alkalommal szállítjuk a betegeket 

vérvételre, szakrendelésekre. 

Szükség esetén betegeket szállít kórházi, szanatóriumi kezelésre abban esetben 

ha nincs az idős embereknek olyan családtagja aki erről gondoskodni tudna. 

A gyógyszerbeszerzés, a bevásárlás is a feladatai közé tartozik. Igény szerint 

besegít a sopronhorpácsi általános iskolának is a gyermekek hazaszállításában, 

versenyekre, különféle fellépésekre való szállításában. 

Az undi tánccsoportot és tamburazenekart rendszeresen szállítja fellépésekre, 

külföldre és belföldre egyaránt. A focicsapat tagjait hétvégénként szállítja 

meccsekre. 

Részt vesz az önkormányzati és egyesületi rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában. Feladatai közé tartozik a település közterületeinek rendben 

tartása, a fűnyírás is. 

 

Az előttünk álló 2013-as évről 

 

Mint bizonyára sokan tudják, törvényből fakadóan megszűnik az eddigi 

önkormányzati struktúra. Esetünkben ez annyit jelent, hogy a Sopronhorpács-

Und Körjegyzőség megszűnt 2012. dec. 31-el. Helyette-előzetes tárgyalások 

folytatásaként és megegyezésként- megalakítottuk a Közös Önkormányzati 

Hivatalt. Tagjai: Sopronhorpács mint székhelyközség, Und, Zsira, Répcevis, 

Gyalóka és Szakony. Így a települések össz lélekszáma meghaladja a 

törvényben előírt minimális 2000 fős létszámot. Mivel december 31-el az addigi 

körjegyzőnk Czupy Jánosné nyugdíjba vonult, január 1-től a közös megegyezés 

alapján a jegyzői feladatokat Czipetits Györgyné, az aljegyzői teendőket pedig 

………. látja el. Az ügyfélfogadási idők és helyek ebben az újságban is, 

valamint a hirdetőtáblákon és a polgármesteri Hivatalban is olvashatóak. 

Mindnyájan azon leszünk és vagyunk, hogy lehetőleg zökkenőmentesen 

történjenek az ügyintézések ebben a kissé zűrzavarosnak tűnő időszakban. 

Anyagi lehetőségeink szerint idei terveink közt szerepel a még hátralévő beltéri 

utcák leaszfaltozása, a temetőn belüli gyalogos út elkészítése. Fontos és sürgős 

feladat a települési gyalogosjárdák felújítása is. Sok polgármester társammal 
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arra várunk mikor nyílnak meg források az ilyen célok megvalósítására is. 

Pályázatot nyújtottunk be egy közösségi tér és környezetének kialakítására, 

várjuk a határozatot a döntésről.  

Összegezve megállapíthatom, hogy anyagi lehetőségeink szerint mindent 

megtettünk és megteszünk településünk működése és fejlesztése érdekében. A 

legfontosabb cél az, hogy az itt lakók jól érezzék magukat falunkban. Tudjanak 

undiként örülni, s még vonzóbbá tenni közösségünket az ide betelepülők 

számára is, hogy így akár még tovább növekedhessen a falu lélekszáma. 

 

Guzmits Ferenc 

Polgármester 

 

Meghívó 

 

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2013. február 9-én. szombat 

15:00-kor tartandó hagyományos jelmezes felvonulásra és téltemető farsangi 

mulatságra. 

 

Program: 

 vidám jelmezes felvonulás, indulás a „vásártérről” végig a Fő utcán 

 forraltbor kortyolgatás, sajtos és sós rágcsálni valóval 

 téltemetés, kiszebábú égetés 

 tánc és ének a tűz körül 

 este a kultúrotthonban diszkózene. 

 díjkiosztás a legkreatívabb jelmezesnek  

 tombola 

 

Kérjük Önt is, hogy tombolatárgy felajánlásával támogassa rendezvényünket! 

A felajánlott tárgyak leadhatók a polgármesteri hivatalban és a TeleHázban. 

A farsangi bevételt az évközi rendezvények kiadásaira fordítjuk. 

 

Szervezők 

Anyakönyvi hírek: 

 

Születések: 

Szabó Csongor Jakab 

Németh Benedek 

Pintér Nóra 

 

Elhalálozás: 

Németh Jenő 

Jákli János 

Gosztom László 

Hanis Jánosné 

 

Und lakossága 2013. január 1-én 340 fő. 
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A horvát egyesülettel közösen, célunk egy nemzetiségi szoba, helyiség 

kialakítása. 

Eredetileg a valamikori kántorlakásba terveztük, de a mostani elképzelés szerint 

a régi iskolaépületben a volt orvosi rendelő helyén tudnánk helyet biztosítani a 

kiállításnak. 

A fejlesztés során egy horvát nemzetiségi tájház kerülne kialakításra. 

Szándékaink szerint a két szoba közül az egyik egy 19. századi korhű belső 

kialakítást kapna. A másik szobában pedig vitrineket helyeznénk el és Und 

történetének dokumentációit őriznénk bennük. A konyha kialakításához is a kor 

megfelelő eszközeit használnánk fel. 

Célunk az, hogy a tájházban a népi emlékekkel berendezett lakásbelsőket 

alakítsunk ki, mely bemutatja hagyományainkat, korhű eszközeinket és 

berendezéseinket megőrizve mindezeket a jövő generációja számára. A tájház, 

kialakításával- mivel a központban található - a településkép meghatározó része 

lehet, színesítheti a községet. Rendelkezünk egy, már meglévő gyűjteménnyel a 

19. századi paraszti élet tradicionális eszközeivel, használati tárgyakkal, 

gazdasági eszközökkel. De ez még messze nem teljes körű. Mivel a már 

meglévő eszközeinket tovább kívánjuk bővíteni, így a fejlesztéshez szükséges a 

további néprajzi emlékek felkutatása. 

 

Kérés anyaggyűjtésre! 

 

Kérünk mindenkit, de főleg a régi házak tulajdonosait, az idős embereket, hogy 

a környezetükben fellelhető, de már nélkülözhető használati tárgyakat, 

eszközöket, írásokat, képeket, fényképeket, berendezési tárgyakat stb. ajánlják 

fel e nemes célra. Az előttünk álló tél és tavasz folyamán felkeresünk minden 

házat és személyesen is tájékoztatnánk mindenkit elképzeléseinkről. 

Amennyiben hozzájárulnak, körbenéznénk a portákon az esetleges használható 

tárgyak kiválasztásában. Kérjük Önöket, hogy a hosszú téli estéken nézzék át a 

régi félretett fényképeket, régi levelezéseket, írásokat, képeket stb. így már 

megkönnyíthetnénk a keresést. A felajánlott tárgyakat megjelölnénk a felajánló 

nevével is. Bízunk benne, hogy még nem tűntek el a közelmúlt dolgai, s bízunk 

benne, hogy nagyon sokan lesznek segítségünkre e nemes cél megvalósításában. 

 

Hiba bejelentések 

 

Kábel TV hibabejelentő száma: 1203 

E-on hibabejelentő száma: 06-80-533-533 

E-on ügyfélszolgálat vezetékes vonalról: 06-40-220-220 

E-on ügyfélszolgálat mobilról: 06-20-459-9666 

A szolgáltatók egyébként a hibabejelentések hívószámait a havi számlákon is 

szerepeltetik! 
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Havazás 
 

Köszönet az undi önkéntes tűzoltóknak, akik a rászorulóknak, egyedül élő 

időseknek, egyedülállóknak segítettek eltakarítani a havat! Ők azok, akik 

mennek, ha menni kell. 

 

Nyílt levél! 

Tisztelt /egy/ Új utcai lakos! 

 

Egy közösség életében sokszor vannak olyan esetek, helyzetek amelyeket 

némelyek számukra sérelmesnek esetleg hátrányosnak ne adj isten szándékosnak 

hisznek. Pedig ez egyáltalán nem így van. 

A szélsőséges időjárási helyzet /jelen esetben a hófúvás/ okán a településünk is 

eléggé katasztrofális helyzetbe került. Sokunknak e helyzet megoldása és 

enyhítése /a rajtunk kívülálló okok végett/ nem kevés időbe, energiába és 

idegeskedésbe került. 

Belterületi útjainkat is lehetőség szerint letakaríttattuk, sózni törvényileg tilos! 

Az ilyen gépi munka bizony néha azzal is jár, hogy az ingatlantulajdonosnak le 

kell takarítania a hídjára tolt néhány lapátnyi havat és vele együtt a kevéske 

földet. Még Önnek is aki fiatal és talán elég erős is hozzá. 

A rászorulókat, az egyedül élő időseket önkénteseink utasítás és felkérés nélkül 

is segítették e nehéz napokban. Sokan dolgoztak azon, hogy enyhítsék a tél 

okozta gondokat. Köszönet érte mindnyájuknak! 

Az alaptalan rágalmait, vádaskodásait /nem célom az Ön szintjére süllyedni/ 

pedig teljességgel elutasítom! 

 

Guzmits Ferenc 

polgármester 

 

Információk 
 

Und Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Elérhetőségek: 

Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Web: www.und.hu 

 

A sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 
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Elérhetőségek: 

Jegyző: 

Czipetits Györgyné: 

06-99-533-801 Sopronhorpács, 

06-99-543-013 és  

06-99-543-014 Zsira, 

06-70-313-7848 

E-mail cím: 

shorpjegyzo@rlan.hu, 

korjegyzo@zsira.hu, 

czipeticsne@zsira.hu 

Pénzügyi gazd.főmunkatárs: 

Knór Lajosné: 

06-99-533-804 

E-mail: shorpiroda@rlan.hu 

Pénzügyi gazd.főmunkatárs: 

Palatin Gyuláné: 

06-99-533-803 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Igazgatási előadó: 

Holler Kinga 

E-mail: shorphivatal@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 második hétfő: 10.00-12.00 

 

A háziorvos 

Dr Doppler Eleonóra 

Helyi rendelési ideje: 

Szerda: 12-14óra 

 

Istentiszteletek rendje 

Katolikus szentmise: 

minden vasárnap: 

10.30 horvát 

13.45 magyar 

 

Felhívás! 

 

Sajnos újra és újra megjelennek településünk környékén az illegális 

szemétkupacok. Legyen akár levélhulladék, fafűrészelésből és kertből adódó 

maradványok, háztartási hulladék, törmelék, veszélyes hulladék stb. Úgy látom, 

hogy egyre több emberben fel sem merül az, hogy a közvetlen környezetét 

szennyezi illetve károsítja. Önkormányzatunk mindent megtesz közvetlen 

környezetünk tisztaságáért, éppen ezért elvárjuk mindezt a település minden 

lakójától is korosztályi megkülönbözetés nélkül. 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falu határában szemetet 

illegális helyre lerakni szigorúan tilos és büntetendő! Nem célunk a büntetés, Az 

alkalmanként keletkezett többlet hulladékot – amely a gyűjtőedény űrtartalmát 

meghaladja – a hivatalban megvásárolható (350 Ft/db) műanyagzsákban az 

edény mellé kihelyezve szállítja el a szolgáltató. 

 

A fűtési idény beálltával szinte napi hír a médiákban a lakástűz, a szénmonoxid 

mérgezés és a gázrobbanás. Kérünk mindenkit a fokozott óvatosságra, az 
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odafigyelésre és a megfelelő szellőztetésre. Hidegben, fagyban tompulnak a 

reflexek, ilyenkor minden embernek más és más a tűrőképessége, éppen ezért 

figyeljünk egymásra. Kistelepülésen jobban szem előtt vagyunk egymásnak, az 

esetleges tragédia könnyebben megelőzhető. 

 

Közlekedés 

 

Itt a tél, egyre csapadékosabb és hidegebb az időjárás. Felhívjuk mindenki 

figyelmét, hogy a fagyok beálltával és hóesés esetén a csúszásmentesítésről 

valamint a közlekedő utak hó mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles 

gondoskodni. 

Kérünk tehát mindenkit, hogy egy esetleges balesetet megelőzendő, figyeljen a 

hó eltakarításra és síkosság megszüntetésére. 

A járművel útnak indulók ilyenkor figyeljenek arra, hogy legyen megfelelő 

meleg ruha, ital, hólapát, vontatókötél és megfelelő mennyiségű üzemanyag az 

autójukban. 

 

Munkaszüneti napok 2013-ban: 

2013. január 1., újév - kedd (2012. december 1. szombat munkanap) 

2013. március 15. - péntek (hosszú hétvége) 

2013. április 1. - hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége) 

2013. május 1. - szerda 

2013. május 20. - hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége) 

2013. augusztus 20. - kedd (augusztus 24. szombat munkanap, augusztus 19. 

hétfőt akkor kell ledolgozni) 

2013. október 23. - szerda 

2013. november 1. - péntek, Mindenszentek (hosszú hétvége) 

2013. december 25. - szerda (december 21. szombat munkanap, december 24. 

keddet akkor kell ledolgozni) 

2013. december 26. - csütörtök 

 

Tisztelt adózók! 

 

Ismét eljött az adóbevallások időszaka, s minden adózó rendelkezhet a befizetett 

adója 1+1 %-ról. Az egyik 1%- kal a történelmi egyházak támogathatók, a másik 

1 %-kal pedig a helyi egyesületeket vagy alapítványokat támogathatjuk. 

Az undi egyházközség jövőbeli terveihez és az állagmegóvásokhoz megnyugtató 

anyagi fedezetre van szükségünk. 

Ezért fordulunk Önhöz, mint e kis település aktív munkavállalójához, hogy 

adója 1%-ával támogassa további munkánkat. Mivel egyházközségünk nem 

bejegyzett, így a horvátzsidányi Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális 

Egyesülete által jutunk hozzá a befizetett támogatásokhoz.  
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Ha Ön önadózó, a nyilatkozatát bevallásával együtt juttassa el a NAV - hoz. 

Amennyiben a munkáltatója végzi el a bevallását akkor kérjük jelezze ezt a 

kérését munkáltatójának. 

Legyünk lokálpatrióták, s ha már egyszer itt élünk legyünk büszkék falunk 

szépüléséhez és ehhez kérjük tisztelettel az adója 1%-át. 

  

Az undi egyházközség képviselőtestülete nevében: 

 

Guzmits Ferenc 

elnök 

 

Receptek 

 

Farsangi fánk 

 

Hozzávalók 4 személyre  

1 kilogramm liszt 

4 dekagramm élesztő 

5 dekagramm vaj (felolvasztva) 

10 dekagramm porcukor 

2 evőkanál rum 

1 evőkanál citrom reszelt héja 

csipetnyi só 

5 deciliter olaj a kisütéshez 

1 üveg sárgabarack lekvár 

ízlés szerint porcukor a tetejére 

4 darab tojássárgája 

4 deciliter tej (melegen) 

 

Elkészítése: Egy dl langyos, cukros tejben 

futtasd fel az élesztőt. Egy tálban keverd 

ki a tojássárgáját a porcukorral, a rummal 

és a reszelt citromhéjjal. Apránként szórd 

bele a csipet sóval elkevert lisztet, a 

felolvasztott vajat és a meleg tejet. Az 

egészet jól keverd össze: az igazi az, ha 

fakanállal teszed, de ha ragaszkodsz a 

robotgéphez, azzal is csinálhatod. Addig 

kell verni fakanállal, amíg a tészta 

hólyagos nem lesz és elválik a táltól. Ekkor lisztezd be egy kicsit és tiszta 

konyharuhával letakarva meleg helyen kb. 1,5 órát keleszd - addig, amíg 

duplájára nem dagad a tészta. Borítsd ki lisztezett deszkára, és kb. 1,5 cm 
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vastagra nyújtsd ki - ügyesebbek óvatosan kézzel húzogathatják. Üvegpohárral 

vagy fánkszaggatóval szaggasd ki a fánkokat, majd lisztezett konyharuhára tedd 

át. Az ujjaddal egy kicsit nyomd be a fánkok közepét. Forrósítsd fel az olajat, de 

ne hevítsd túl, mert akkor könnyen megégnek a fánkok és a belsejük nem sül át. 

Ha világos piros, fordítsd meg és a másik felét is süsd meg. Ne használj fedőt. 

Ha készen van, alaposan itasd le a felesleges olajat (használhatsz papírtörlőt is), 

majd porcukorral meghintve, rácsorgatott baracklekvárral még forrón tálald.  

 

Téli fagyi házilag 

 

A téli fagyit bizonyára sokan kedvelték gyerekkorukban. Most megmutatjuk, 

hogyan készítsük el házilag. Ez a recept a minőségi alapanyagoknak 

köszönhetően sokkal finomabb a boltinál. 

Kakaós, vanília-, citrom- és kókuszízű krémmel 

töltött étcsokiba mártott ostyatölcsér a téli fagyi. A 

’70-es évek szocialista édességiparának egyik 

remeke, mely a mai piacgazdaságban is velünk 

maradt. A közértekben és ABC-kben a pénztár 

melletti kis fehér rácsos polcokon lehetett fellelni, 

de kizárólag a téli hónapokban. 

A téli fagyi nem tartozott az édességipari 

csúcstermékek közé, mégis sokakat vonzott, hogy 

télen is tudnak "fagyit" enni. A fekete csoki záró 

réteg volt a fagyi legízletesebb része, de sokan 

kedvelték a tölcsér aljáig meghúzódó kakaós 

krémet is. A kakaós krémet csak erős 

nyelvizmokkal lehetett nyalni, aki ilyenekkel nem rendelkezett az együtt harapta 

a tölcsérrel. A téli fagyi túlélte a rendszerváltást, a hazai édességipar jelentős 

átrendeződését, és mai napig az élelmiszer termékpalettát szinesíti. 

 

Íme a különleges téli fagyi recept: 

Hozzávalók 12 db “fagyihoz”: 

 

A tölcsérhez: 

40 ml víz 

½ citrom leve 

8 dkg porcukor 

5 dkg vaj 

2 db tojásfehérje, 

6,5 dkg tönköly fehér liszt 
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A töltelékhez: 

20 dkg natúr gyúrható marcipánmassza 

5 dkg étcsokoládé 

3 evőkanál barackpálinka 

 

Extra eszközigény: 

szilikonlap 

 

A vizet egy gyorsforralóba tesszük a citrom levével és két evőkanál porcukorral. 

Sziruposra főzzük, majd levesszük a tűzről, és belekeverjük a vajat. Az így 

kapott massza legyen csomómentes. 

A tojásfehérjéket félig felverjük, majd apránként hozzáadjuk a maradék 

porcukrot is. Addig verjük a habot, amíg kemény és fényes nem lesz. 

A tojáshabhoz a kézi habverővel kanalanként hozzákeverjük az átszitált lisztet. 

Ehhez csorgatjuk és keverjük a vajas szirupot. Egy hozzávetőlegesen palacsinta 

tészta állagú folyadékot kapunk. 10 percet pihentessük. 

A sütőt előmelegítjük 200 fokra, légkeverésen 180 fok. A tepsire helyezzük rá a 

szilikonlapot. Nagyon fontos a szilikonos sütőlap, a sima sütőpapírról nagyon 

nehéz leszedni a kisült lapokat. Ha minél több sikeres tölcsért szeretnél, akkor 

javaslom, szilikonlap nélkül ne láss hozzá. 

Egy normál méretű evőkanalat veszünk, és a szilikonlapra egymástól messze 

négy kanálnyi masszát kimérünk. A kanál domború felével kb. 10-12 cm 

átmérőjű korongokká lapítjuk a masszát, majd azonnal tegyük a sütőbe. Kb. 4-5 

perc alatt elkészül a tészta. Amikor már 1-2 mm vastagságban pirosas, barnás 

lesz a korongok széle, akkor vegyük ki. 

Egy kés vagy egy éles spatula segítségével mindig egyet vegyünk le a lapról, és 

azonnal tekerjük tölcsér alakúra. Majd a többit is olyan gyorsan, amennyire csak 

tudjuk. A masszából 12 tölcsér süthető, azaz három tepsivel számoljunk. A 

csokoládét vízgőz felett felolvasztjuk, majd a pálinkát belekeverjük, a marcipánt 

belegyúrjuk. 

A masszát osszuk 12 részre. A tenyerünkkel először golyó alakúra formázzuk, 

majd egyik felénél elvékonyítjuk őket tölcsér alakúra. A formázott masszát 

óvatosan belenyomjuk a tölcsérekbe. A fagyi tetejét tetszés szerint dekorálhatjuk 

magokkal, kandírozott virággal. 

 

Forró csoki variációk 

 

A télben az egyik legjobb dolog a forró csoki, ami forró és csoki, és még 

véletlenül sem kakaó. Otthon is könnyű elkészíteni, csak jóminőségű 

alapanyagokra van szükség és pár percre. 

Ha pedig a sima forró csoki már unalmas, akkor lehet az ízesítést variálni, 

szerencsére a csoki jó csapatjátékos, bátran kísérletezhetünk a különféle ízekkel. 
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A fűszerek közül a vanília, fahéj, gyömbér, szegfűszeg, kardamom, chili, - 

karácsonyimádóknak a mézeskalácsfűszer is 

bármikor bevethető, bátrabbak a bazsalikommal 

és a rozmaringgal is próbálkozhatnak. Az étcsoki 

mellett nagyon finom forró csokit lehet készíteni 

fehér csokiból is, ebben az esetben nyugodtan 

csökkenthetjük a plusz cukormennyiséget. 

Az alkohol is jó partnere a forró csokinak: 

rummal, whisky-vel, amarettoval is 

kombinálhatjuk, és nagyon finom a forró csoki akkor is, ha narancs vagy 

citromhéjjal ízesítjük. (Ezt úgy érdemes, hogy a felmelegített cukros-vizes-

citrusos tejet leszűrjük, mielőtt a csokit hozzáadnánk.) 

A keményvonalas 

Kezdjük az alap, tömény forró csokival, ami tényleg csak hardcore 

csokirajongóknak ajánlott, nekik is szülői felügyelet mellett:  

 

Hozzávalók: 

3,5 dl víz 

100 g étcsokoládé (kb. 60 %-os) 

35 g cukor 

15 g kakaópor (cukrozatlan) 

 

Egy kis lábasban közepes lángon addig melegítjük a vizet és a cukrot, míg a 

cukor meg nem olvad. Ekkor beletesszük az étcsokikockákat és a kakaóport és 

ha a csoki is felolvadt, akkor kis bögrékbe adagoljuk, majd felvert tejszínnel 

díszítjük. 

Ebből 1 dl bőven elég. Mivel tényleg nagyon tömény, nagyobb mennyiség 

elfogyasztásához komoly csokoládétréningre és előképzettségre van szükség, no 

meg utána 2-3 szigetkörre. 

 

A tejes 

 

Ha kicsit könnyebb, tejes forró csokit szeretnénk, akkor Pierre Hermé, francia 

cukrászisten klasszikus forró csokiját ajánljuk: 

 

Hozzávalók: 

10 dkg étcsokoládé 

4,5 dl tej (lehetőleg zsírosabb, pl. 2,8 %-os) 

0,5 dl víz 

4,5 dkg cukor (de inkább kevesebb) 
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A tejet, a vizet és a cukrot egy kislábasban addig melegítjük, míg a cukor el nem 

olvad. Ha megtörtént, akkor hozzáadjuk a csokikockákat és addig kevergetjük, 

míg az is teljesen elolvad benne. 

És a hordozható 

Végül pedig mutatunk egy trendi verziót is, ami nemcsak jópofa, hanem 

celofánba csomagolva és radiátortól távol tartva ajándékba is adható, vagy 

munkahelyre, utazásra is magunkkal vihetjük, elvégre sosem lehet tudni, hol tör 

ránk éppen a csillapíthatatlan forró csoki vágy. 

  

Hozzávalók kb. 10 db narancsos forró csoki pálcikához: 

10 dkg étcsokoládé 

1 narancs reszelt héja 

szilikon bonbonforma 

jégkrémpálcika/hurkapálcika 

 

Az étcsoki ⅔ részét egy kis lábasban közepes lángon (vagy gőz fölött, vagy 

mikróban) folyamatos kevergetés mellett megolvasztjuk, majd lehúzzuk a 

tűzhelyről, hozzákeverjük a narancs reszelt héját és a maradék csokit és addig 

kevergetjük, míg fel nem olvad benne. Ha kész, a szilikon bonbonforma 

mélyedéseibe kanalazzuk a narancsos csokit, hűtőbe tesszük, majd kb 5-10 perc 

múlva, mikor már kezd dermedni a csoki, akkor beleszúrjuk a pálcikákat a 

bonbonokba és visszatesszük a hűtőbe, hogy teljesen megdermedjen (kb. 30 

perc). Kipattintjuk a formából a pálcikákat és kész is vagyunk. 1-1,5 dl forró 

tejbe állítjuk a pálcikákat és olvadásig kevergetjük. Sima étcsokiból, vagy más 

fűszerrel is működik. 
 

A település honlapja: www.und.hu 

A település fényképgalériája: www.und.hu/galeria 

A település videógalériája: www.und.hu/video 

A település a Facebook-on: www.und.hu/fb 

 

UUnnddii  LLaappookk  
Időszakosan megjelenő lap 

 

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 

&&  

Und Község Honlapja 

Köszönetet mondunk: 
Guzmits Ferenc - polgármesternek 

és mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 

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 

 


