
KARÁCSONYIKARÁCSONYI
HHÍÍRRHHAARRAANNGG XXXXIIIIII.. éévvffoollyyaamm 44.. sszzáámm    22001133.. ddeecceemmbbeerr

AA  NN AA GG YY KK AA RR ÁÁ CC SS OO NN YY II  ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT  KK II AA DD VV ÁÁ NN YY AA

Karácsonyi köszöntõ
Kedves Nagykarácsonyi Lakosok!

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengõ, amelynek
hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyel-
hetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak
számunkra. Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a
lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit
adhatunk önzetlenül. 
Ahol béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcso-
latokra épülõ családot, közösséget lehet teremteni.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány
napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköz-
napokon is maradjon az izzása.
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink
iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak,
gyûlölködésnek. Jézus is ezt tanította.
Kedves Nagykarácsonyiak, Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették
településünk fejlõdését és az önkormányzat munkáját. Így
köszönöm a közalkalmazottaknak, a Polgármesteri
Hivatal, az iskola, az óvoda, az egészségügy dolgozóinak,
hogy az egyre nehezedõ körülmények között helytálltak és
jó színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm a
lakosságnak a különbözõ társadalmi munkákban nyújtott
segítségét és aktív részvételét. Köszönöm a helyi vál-
lalkozóknak, hogy több alkalommal támogatták ren-
dezvényeinket. 
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete nevében kívánok a falu minden lakójának
szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés boldog új esz-
tendõt. Kívánom, hogy az elkövetkezendõ 2014-es esz-
tendõ a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás
jellemezze mindennapjainkat. 
Ehhez kívánok jó erõt, egészséget, kitartást, jókedvet és
lelki békét!
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Az év egyik legcsodálatosabb
idõszakában élünk, az adventben.
Advent –adventus Domini-az Úr
eljövetele.
Az advent az Úr Jézus eljövetelét
elõkészítõ idõt öleli át.
Agustus császár , mint az akkor
ismert világ legnagyobb ura
elrendelte a népszámlálást a
birodalom egész területén. 
Az elrendelés gyakorlati oka az

adófizetésben rejlik. 
A lakosság számának ismerete
alapján pontosabban ki lehetett
vetni az esedékes adókat. 
Hogy eleget tegyenek ennek a
rendeletnek, Szent József és az
áldott állapotban lévõ Szûz Mária
elindultak szülõfalujuk felé. 
Betlehemben egy istállóban
bekövetkezett a csoda.
Megszületett a világ megváltója ,
Jézus Krisztus. 
Krisztus születésével létrejött a
szent család. Isten fia védtelen
,gyámoltalan csecsemõként jött a
világra és ami nagyon fontos volt,

családban.
A család egy férfi és egy nõ
szeretetközössége. Ez a
legalapvetõbb, legfontosabb
emberi közösség. 
Itt tanuljuk meg , hogy bízhatunk
egymásban, itt tanulunk meg
egymásra figyelni, itt leszünk
képesek egymást elfogadni. 
Krisztus képében sok minden
mellett a szeretet testesült meg

..Az a szeretet , ami képes jobbá
tenni a világot. 
Az erõs szeretet hozza meg a
békét, ami után áhitozik a
mindenség. 
Nézzünk bele egy csecsemõ
mosolygós szemébe. Mit látunk?
A lényébõl áradó szeretetet és
békét. 
Krisztus a születés istállójában,
abban a szegényes környezetben
ezt mutatta meg nekünk. 
Fogadjuk el a békét, amit a
betlehemi gyermek hozott el…
A betlehemi csillag vezet
bennünket. Megmutatja az utat

melyen haladnunk kell. 
Karácsonykor ajándékokkal
halmozzuk el környezetünket. Ne
csak anyagi dolgokra gondoljunk. 
Böjte Csaba ferences testvér
jelmondata: jónak lenni jó.
Ajándékozzunk jóságot.
Legyünk jók családunk tagjaihoz,
környezetünkhöz ,
embertársainkhoz és ne csak
karácsonykor mutassuk meg a
szeretet erejét. 
Adja Isten, hogy karácsony
örömét tovább tudjuk adni az
embereknek, hogy a remény jelei
lehessünk. 
Az egyik zsoltár így beszél a
szeretet hiányával küzködõ ember
óhajáról: 
Valami jót ki mutat immár
nekünk? Ragyogtasd fel ránk
arcod fényét Istenünk. 

Ady Endre a következõ
gondolatot mintha nekünk
nagykarácsonyiaknak írta volna:

Harang csendül
Ének zendül

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kisfalumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A képviselõ testület nevében
községünk minden lakójának
kegyelemteljes áldott karácsonyi
ünnepeket  és sikerekben gazdag
boldog új esztendõt kíván :
Papp László

Boldog 

karácsonyt

Karácsonyt ünnepeljük
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Az adventi gyertyák
A piactéren a második gyertya meggyújtására szép szám-
mal jöttek össze olyan vendégek, akik részesei szerettek
volna lenni a szép pillanatoknak. Nagyszerû érzés volt
látni Elõszállás két tánccsoportját. Aranyosak és lelkesek
voltak.

Elõszállást és Nagykarácsonyt nemcsak a földrajzi közel-
ség köti össze, hanem a közös múlt, amit ha akarunk,
közös történelmi örökséggé válhat. Mindkét település a
zirci apátság birtokrendszeréhez tartozott. Címereink
azonos elemeket is tartalmaznak. Az egyik az apátsági
kereszt, a másik a csõrével zöld ágat, lábával pedig követ
tartó õrdaru. A zöld ág a békességet jelképezi, a kõ az
éberség segédeszköze. A közös múlt ápolása alapja lehet a
két község közötti szorosabb barátságnak. A mai nappal
kezdõdhetne egy állandóan fejlõdõ közös gyümölcsözõ
baráti kapcsolat Nagykarácsony és Elõszállás között.

December 06-án meglátogatott bennünket Szent Miklós
püspök, a mikulás. Szent Miklós a legendárium szerint
éjszaka tikokban ajándékozta meg a gondokkal küszködõ
család lánytagjait. Ehhez a jó szokásához a mikulás azóta
is töretlenül ragaszkodik. Megajándékozza a jó
gyerekeket. A gyerekek mindegyike mindig jó. Hazánk
közelmúltjának volt egy idõszaka, amikor a mikulást
télapónak, a karácsonyt fenyõünnepnek neveztük. Hála
Istennek gyõzött az õsi rend. A télapót, azaz a gyed
marózt, illetve a fenyõünnepet adjuk vissza a szláv
népeknek, eredetileg is tõlük kaptuk. Szent Miklós püspök
hosszú öregség után kr.u.326-ban tért örök nyugalomra.
Nyughelye közelében egy tiszta vízû forrás fakadt. A leg-
enda szerint innét küldi el utódját szerte a világba.

Advent idején az Úr eljövetelére várunk. Várjuk a betlehe-
mi csillag jelzését. Ez a jelzés adja tudtunkra, hogy a
betlehemi istállóban megszületett a világ megváltója Jézus
Krisztus. Karácsony az öröm ünnepe. Ünnepli a világ
Isten fiát. Megismerkedtünk a szent család fogalmával. A
család az embertársas életének alapja. A család az, ami
követendõ kell, hogy legyen az alapvetõ emberi értékek
átadásában. A férfi és a nõ közös akarata, közös
erõfeszítései és közös öröme teszi lehetõvé a gyermek
kiegyensúlyozott fejlõdését. Krisztus egy ilyen családba
született bele és készült a keresztáldozatra.

Az adventi koszorú gyertyáinak a színe lila-lila-rózsaszín-
lila. Ma meggyújtjuk a második lilát és fokozott örömmel
és várakozással teli szívvel készülünk az utolsó gyertyára
és a csoda beteljesülésére.

Engedjék meg, hogy egy õsi mondókával zárjam gondo-
lataimat:

Minden advent kegyelem: vétkem jóvá tehetem
Minden advent irgalom: Isten úr a viharon
Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz
Minden advent alkalom: gyõzhetsz saját magadon
Minden advent ítélet: így kellene, s így élek
Minden advent remegés: Isten felé epedés
Minden advent ima is: Uram fogadj be ma is
Minden advent szeretet: Betlehembe vezetett
Köszönd meg hát a csodát: a világ karácsonyát.

Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket
kívánok  Önöknek ,vigyék hírül Krisztus csodáját

Papp László

Ady Endre: Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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Ünnepek Október 6.
6-án reggel az Aradi Vértanúkra
emlékeztünk.  A  8. osztály tartotta az
ünnepi mûsort. 
Október 23-án  az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóját ünnepeltük.
A mûsort a 7. osztály  adta.
Névadónk Vörösmarty Mihály születés-
napi emlékmûsorát 29-én reggel tartot-
tuk.  A mûsorban a 4. osztályosok szere-
peltek.
Mindhárom mûsorban színvonalas
elõadással szerepeltek a tanulók. 
Felkészítõ pedagógusok: Péter Gyöngyi,
Orbán Istvánné, Rabóczki Anita.

Változás
Fülöp Krisztina tanítónõ felmondással
távozott iskolánkból, helyette Solymárné
Tóth Judit érkezett, aki a második osztá-
lyosokat tanítja.
Dudáné Driszkó  Adrienn tanította eddig

a logopédiát, ezután másik pedagógus
veszi át tõle a munkát, illetve egyelõre a
Szakszolgálattól nem érkezik logopédus
az iskolánkba.
Balláné Spitz Mariann és Füredi
Zsuzsanna gyógypedagógusok tartják  a
habilitációs és rehabilitációs órákat, õk a
mezõfalvi iskolából járnak át a tan-
ulókhoz. 
Szabóné Vida Andrea tartja a gyógytestn-
evelést heti egy alkalommal az
egészségügyi  felmérésnél kijelölt tan-
ulóknak.

Intézményi Tanács
A köznevelésrõl szóló törvény alapján
iskolánkban is megalakult az Intézményi
Tanács.  Célja az iskolákban a helyi
közösségek érdekeinek képviselete. Az
IT többoldalú testület, amely alkalmat ad
a szülõk, a tanulók, a nevelõtestület, az
intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat, valamint az egyházi jogi
személyek egyeztetésére. 
Tagjai:  Szabóné Bálint Edina a szülõi
szervezet delegáltja
dr. Nagy Viktor a KLIK Dunaújvárosi
Tankerület delegáltja
Scheier Zsolt Nagykarácsony Önkor-
mányzat delegáltja
Bartucz István az iskola tantestületének
delegáltja
Állandó részvételi és tanácskozási joggal
rendelkezik Besenyei János tag-
intézmény-vezetõ.

A  NIT elnökének Scheier Zsoltot válasz-
tották a jelenlévõk.

Önkéntes munka
Október 17-én volt a dunaújvárosi „HÍD
Dunaújváros és Környéke Egyesület”
pályázati záró konferenciája. A
„Mindenki lehet önkéntes” címû projekt
pályázatának segítségével iskolánk is
részt vett a  „Mit csináljak Önkéntesen?”
és a „Mesterségem címere” címû pro-
gramokban. Sikeres közösségi napokat
tartottunk: Kaszinó délutánt, Adventi
készülõdést, Mûvészeti Fesztivált,
Jövõtervezést és osztályfõnöki órák
keretében a továbbtanulóknak segítettünk
különbözõ szakmák bemutatásával. 
Nagyon szépen köszönjük a szülõk,
nagyszülõk, pártolók segítségét e pro-
gramok lebonyolításában. 
Ezúton is köszönjük az egyesületnek a
lehetõséget és a támogatást.

Önkéntes munkát végeztünk október 19-
én és 26-án. A két szombati napon sok
szülõ és nyugdíjas klub tagok, iskolai dol-
gozók részvételével kívülrõl lefestettük
az iskola ablakait és ajtóit. Így próbáljuk
megóvni az idõjárás rongálásától  a régi
ablakokat, ajtókat. Köszönjük szépen a
segítõk munkáját.

Tûzriadó-munkavédelem
Október 11-én tûzriadó gyakorlatot tar-
tottunk.   
A VÉD-SZ KFT munkatársai
munkavédelmi bejárást tartottak az
iskolánk területén.

Verseny
November 7-én helyi mesemondó-
versenyt szerveztek az alsós pedagógu-
sok. I. helyezést ért el az 1-2. osztályból:
Papp István II. Varga Bálint, a 3-4.
osztályból I. Bártfai Brigitta II. Kovács
Leonóra III. Halász Zsófia
27-én felsõs versmondó versenyt
szervezett Bazsik Titanilla.  XX.sz-i mag-
yar költõk mûveinek elõadásával szere-
peltek a tanulók, akik közül I. helyezett
lett Szabó Martin, II. helyezett Farkas
Fanni, III. helyezett Czukor Nikolett.
December 5-én Székesfehérváron a
Vörösmarty Mihály nevét viselõ iskolák
foci bajnokságán vettek részt a felsõs
focisták Orbán Istvánné vezetésével.

Gyûjtés
Folyamatosan gyûjtjük az elektronikai
hulladékot, amelyet  8-án szállítottak el
az iskolából, a PET palackot pedig 18-án.
Az érkezõ bevételt a gyermekek pro-
gramjaira költjük.

Márton nap
Hagyományos Liba-napi programot tar-
tott a kézmûves szakkör Rabóczki Anita
vezetésével. Liba házat készítettek, népi
játékokat játszottak, énekeltek.  A
foglalkozás végén pedig jó étvággyal
fogyasztották el a feltálalt libazsíros
kenyeret és a libatepertõt, amelyet idén is
a Béke Étterem adományozta 
részükre. Köszönjük szépen.   

Advent
December 1-én a Posta Adventi
Megnyitóján szerepeltek a 3. osztályos
tanulóink, betlehemi mûsorral. Felkészítõ
pedagógus Hegedüs Szabina. Szõllõsi
Leila verssel szerepelt, felkészítette
Bazsik Titanilla. 
Adventi napi sorsolással kezdõdik a
tanítás 2-ától, a szerencsés tanulók kis
ajándékkal kezdik a napot.

Mikulás
December 6-án iskolánkba látogatott a
Mikulás. Szép énekkel, verssel, rajzokkal
kedveskedte a tanulók a Mikulás bácsi-
nak, akitõl mindenki kapott csomagot,
fõleg ha megígérte, hogy ezután jobban
tanul és jól viselkedik.  Köszönjük szépen
a szülõi szervezet segítségét. 

Színház
November 28-án az alsó tagozatos diákok
Dunaföldváron voltak színházba. A
Hattyúk tava címû elõadást nézték meg,
mely nagyon tetszett nekik.
December 7-én Suplicz Mihály kiváló
táncmûvész és Pazsitka Anett tánctanár
táncházat tartott a gyermekeknek. Ismét
egy jó élménnyel gazdagodtak tanulóink. 
A mûsort „ajándékba” kaptuk a Községi
Könyvtártól, pályázati pénzbõl lett
fizetve az elõadás költsége. Köszönjük
szépen Kovács Zoltánné segítségét. 

II SSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK

Boldog 

karácsonyt
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HELYI INFO

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy Nagykarácsony Község
Képviselõ-testülete által bevezetett magánszemély kommunális adója adónem
kivetésen alapul. Ez azt jelenti, hogy az  ingatlan tulajdonosának személyében
bekövetkezett bárminemû változást (az ingatlan eladása, vétele, elhalálozás miatti
tulajdonváltozás) 15 napon belül az önkormányzati hivatalba be kell jelenteni. Ezt
követõen a bejelentett változás tartalmától függõen hoz a jegyzõ határozatot. Az
adó kivetése ezen határozatban foglaltak alapján történik.

Fûtenek a rendelõben
Átadásra került az Orvosi Rendelõ és a Tanácsadó épületének fûtéskorszerûsítése.
A régi gazdaságtalan villanyfûtést gázkonvektoros rendszer váltotta fel.
Köszönetemet fejezem ki Pinke Mihálynak, aki a gázszerelési, valamint Molnár
Lászlónak, aki a villanyszerelési munkát végezte el önzetlenül.

Scheier Zsolt polgármester

Tolózár cserék a település vízhálózatán

A település tulajdonában lévõ víziközmû rendszeren az elhasználódott eszközök,
szerelvények pótlása, rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzése a bérleti
díjból származó önkormányzati bevétel szolgál. A felhasználásról az üzemeltetõ,
Fejérvíz Zrt-vel történt megállapodás értelmében, egy hosszú távú fejlesztési kon-
cepció elsõ lépéseként az elhasználódott tolózárak cseréjére fordította az önkor-
mányzat. A tolózárak cseréje 2013. október 21-én és 22-én valósultak meg. A gon-
dos elõkészítés dacára a második napon az eredetileg tervezettõl tovább tartott a
vízhiány. Az elhasználódott, rozsdás régi tolózárak kiemelése néhány esetben a
vártnál nagyobb nehézségeket okozott. A felhasználók megértõ, türelmes hozzáál-
lását ezúton is köszönjük. A 11 db Hawle típusú tolózár közül, 10 db aknába, egy
pedig úgynevezett földalatti kialakítással került beépítésre. A beruházással
összekacsolva, a településen azok a tolózáraknák, melyek az útépítések,
útfeltöltések során nem lettek szintreemelve, kiemelésre, magasításra kerültek.
A következõ években hasonló beruházásokra tettünk javaslatot a település önkor-
mányzatának. A tolózárak cseréjével megvalósítható lesz a településen is, a
szõlõhegyi településrészen már alkalmazott szivacsos csõtisztítás.

Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökség

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az
ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a felhasználónak kell
megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

• A vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék,
• a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskod-
janak megjavításáról.
• Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg, 
• víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felöli csapot (szelepet) zárják el, így a
vízmérõbõl is el tud távozni a víz. A házi vízhálózatok téli víztelenítését szolgál-
tatási területünkön lakossági felhasználóink bejelentésére díjtalanul elvégezzük.
Keressék helyi munkatársainkat, vagy Sárbogárdi Üzemmérnökségünket a 25/460
– 101 – es telefonszámon, munkanapokon 7.00-15.20 óráig.
Készséggel állunk rendelkezésükre!

Fejérvíz Zrt.

Közérdekû
telefonszámok

Szabó Szabolcs körzeti
megbízott:

06-70-503-5200

Dr. Pálházi Gábor
háziorvos:
25/507-217

06/30-956-4829

Nagy Veronika védõnõ:
25/249-486

Iskola: 25/507-240
25/507-241

Óvoda:
25/507-208

Polgármesteri Hivatal:
25/507-260 központi szám
Mellékek: 11-es melléken

adóügyi elõadó
12-es melléken

gazdálkodási elõadók
13-as melléken jegyzõ

14-es melléken igazgatási
ügyintézõ

15-ös melléken
polgármester

Temetõi ügyelet:
Dudás Vilmos:
06-20-214-4947

Szabó Zoltán mezõõr:
06-30-987-0618

MENTÕK:
104

RENDÕRSÉG:
107

KATASZTRÓFAVÉDELEM:
105



Tisztelt
Nagykarácsonyi

Lakosok!
Az Országgyûlés a 2013. évi CXXXVIII. törvénnyel
módosította a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
1999. évi XLIII. törvényt. A Törvénymódosítás
egyik fontos eleme a szociális temetés
bevezetése, mely 2014. január 1. napján lép
hatályba az alábbiak szerint:

A szociális temetést az eltemettetésre kötelezett
írásbeli kérelem formájában igényelheti az elhunyt
utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.

A köztemetõ fenntartója jogszabályban
meghatározott esetben a köztemetõben a
koporsós temetések számára szociális parcellát,
urnás temetések számára szociális temetkezési
helyet jelöl ki. A szociális parcellában, szociális
temetkezési helyen kizárólag szociális temetés
végezhetõ. Nagykarácsony Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete novemberi ülésén
módosította a temetõrõl szóló rendeletét, melyben
a „C” parcellát jelölte ki a szociális temetkezés
helyéül.

Szociális temetés választása esetén az eltemet-
tetõt temetési költségek nem terhelik, és azok
hagyatéki teherként sem érvényesíthetõk. Ha az
eltemettetõ a szociális temetésre vonatkozó jogsz-
abályi elõírásoktól eltér, köteles a temetéshez
kapcsolódó elõkészítés, öltöztetés, szállítás,
hûtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely
megváltási díját, a felhasznált koporsó, vagy urna
és sírjel árát a költségviselõ szervezet részére
megtéríteni.

Az eltemettetõ vagy az által felkért személy a szo-
ciális temetés igénylése során nyilatkozatban vál-
lalja, hogy maga látja el a temetkezési szolgáltatá-
sokat, mint a sír, vagy urnasír kiásása és vissza-
hantolása, koporsó, urna gépjármû nélküli szál-
lítása a temetõ belül, a sírba helyezést vagy
urnaelhelyezést.

Az eltemettetõnek és a szociális temetésben
közremûködõknek nyilatkozniuk szükséges
továbbá arról, hogy az általuk elvégzésre kerülõ
tevékenységek kapcsán az eltemettetõ nem ajánl

fel, a személyes közremûködõk pedig nem fogad-
nak el semmilyen ellenszolgáltatást.
Amennyiben a szociális temetés keretében ham-
vasztásos temetésre kerül sor, a holttest ham-
vasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye
szerinti önkormányzat viseli.

A szociális temetéshez szükséges koporsó, urna,
sírjel elõállításáról és a temetés helyszínére
történõ szállításáról az állam a büntetés-végreha-
jtási szervezet útján gondoskodik.

Az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkor-
mányzat a haláleset tényérõl és az elhunyt ismert
adatairól történt értesítést követõen egy
munkanapon belül tájékoztatja az eltemettetésre
kötelezettet a szociális temetés lehetõségérõl. Az
eltemettetésre kötelezett a önkormányzat tájékoz-
tatását követõ 3 napon belül nyilatkozik arról,
hogy igényli-e a szociális temetést.

A szociális temetést az igény bejelentését követõ
7 napon belül le kell bonyolítani, mely az eltemet-
tetõ választása szerint koporsós vagy hamvasztá-
sos temetés lehet.
Az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes
települési önkormányzat a szociális temetés
igénylését követõ 1 munkanapon belül felhívja a
temetõ üzemeltetõjét, hogy a köztemetõben
jelöljön ki temetkezési helyet, hamvasztásos
temetés igénylése esetén a legközelebbi ham-
vasztóüzemnél megrendeli a hamvasztást,
megrendeli a holttest, a hamvak szállítását,
tájékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtási
szervezet részére a szociális temetés helyérõl,
valamint megrendeli a szükséges kellékek elõál-
lítását és helyszínre szállítását.

A büntetés-végrehajtási szervezet a megrendelést
követõ 3 munkanapon belül gondoskodik a szo-
ciális temetéshez szükséges kellékek szociális
temetés helyszínére történõ szállításáról. A
köztemetõ fenntartója gondoskodik a szociális
kellékek átvételérõl, tárolásáról.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyzõ
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Állattartási 
panaszokról,

megelõzésükrõl

A falusi élethez évszázadok óta hozzá
tartozott a ház körüli kert mûvelése, a
szántóföldi növénytermesztés, az
állattartás. Az elõállított termékek
fedezték a család szükségletét, sõt
még eladásra is került belõlük. Mára a
kép számos ok miatt sajnos megválto-
zott. A kertek egy része mûveletlenül
marad, ennek minden káros
következményével; a háztáji has-
zonállat tartás drasztikusan lec-
sökkent, majdhogynem megszûnt.
Lassan úgy felnõnek a falusi
gyerekek, hogy nem láttak tehenet,
nem ittak házi tejet. Hamar kimond-
ják az emberek, hogy nem éri meg a
kertet mûvelni, állatot tartani. A leg-
fontosabb értéke a falusi
gazdálkodásnak, miszerint a családot
friss, egészséges élelmiszerrel látja el,
mintha sokadrangú kérdéssé vált
volna. A társadalmi, gazdasági vál-
tozásokkal együtt a lakosság
életvitele, viselkedése, tûrõképessége,
alkalmazkodási hajlama, türelme is
más lett. A régi 600-800
négyszögöles telkek helyett gyakran
150-200 négyszögöles portákat
mértek ki, így közelebb kerültek a
szomszédok is egymáshoz, s a
gazdálkodás körülményei is megvál-
toztak. 
Elõfordul, hogy a régebben
gazdálkodók, mostanra felhagyva az
állattartással, már zavaró hatásként
élik meg a környezetükben élõk
esetleges sertés-, szarvasmarha
tartását. Sokan úgy költöznek ki
városból falura, hogy legfeljebb csak
kutyát, macskát akarnak tartani, s
nem tájékozódnak a házvásárlás elõtt
a környéken élõk életformájáról, az
esetleges állattartásról. Az is igaz,
hogy az állattartók egy része nem tesz
meg minden tõle elvárhatót, hogy a
környezetét a legkevésbé zavarja. Az
állattartást kifogásolók, ellenzõk
zöme – ha még ismerhette – nosztal-
giával emlékezik vissza a házi csirke-
hús, disznóhús, tojás, tej, túró, tejföl,

méz stb. ízére, zamatára; az ezekbõl
készült ételekre. Ezen természet
közeli, vegyszerektõl,
adalékanyagoktól mentes, kiváló
minõségû élelmiszerek iránti kereslet,
igény érthetõ okokból egyre növek-
szik. Az emberek rájöttek, rájönnek
arra, hogy a falusi kertgazdálkodás,
állattartás csökkenésével,
megszûnésével olyan értékek vesznek
el, melyekre szükségük lenne; s
közvetlenül az egészségi állapotukon
keresztül személyesen is érzik ennek
fontosságát. A gazdálkodás társadal-
mi szinten is hasznos, hiszen ennek
jövedelmébõl családok élhetnek meg,
vagy jövedelem kiegészítõ forrás
lehet.
Szinte nem múlik el úgy egy hónap,
hogy ne kelljen panaszbejelentéshez
kapcsolódóan, helyszíni vizsgálatot
követõen a Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatalnak
szakhatósági állásfoglalást kiadni
állattartási ügyben.
A bonyolult, vitás kérdéseket az érin-
tettek jogos érdekeinek figyelembe
vételével vizsgálják ki az illetékes
hivatalok. Az állattartásról szakmai
szabályok és jogszabályi elõírások
rendelkeznek. Az utóbbiak sokszor
konkrét utasítást írnak elõ, máskor
csak általános elveket, kereteket szab-
nak meg. 
Vegyünk néhány példát a békés
egymás mellett élés érdekében szük-
séges állattartói elvárások közül. 
Az állatokat biztonságosan, szökést
megakadályozó módon kell tartani,
úgy, hogy magán- és közterületen
kárt ne tegyenek, balesetet, félelmet
ne okozzanak. Igyekezzünk az álla-
tokat a szomszéd lakóépületétõl a
lehetõ legmesszebb elhelyezni.
Nyilván zavaró lehet a szobaablakon,
konyhaablakon állandóan begágogó
libák hangja, a beáramló állatszag.
Nem megengedhetõ, hogy félelmet
keltõ eb, még ha bekerített portán
belül is van, a bokrok közül a kerítés-
nek ugorva a járókelõket, gyerekeket,
idõs korúakat megijesszen. A
házõrzés, vagyonvédelem célját is
figyelembe véve, de kellõ körültekin-
téssel kell az ebeket tartani.  
Az istálló-, ól alapterületen elhe-
lyezhetõ állatok számát jogszabály

meghatározza. Az adott teleknagysá-
gon tartható állatszámról nem ren-
delkezik paragrafus. Fontos az állat-
tartó reális gondolkozása e
vonatkozásban is. Természetesen egy
állatot is lehet a környezetet zavaróan
tartani, míg máskor 5-10, vagy több,
megfelelõen tartott állat jelenlétét
sem kifogásolják a szomszédok. 
A szalma- szénatárolás során, a gazda
jól felfogott érdekétõl vezérelve, be
kell tartani a tûzrendészeti szabá-
lyokat. Több tucat bála lakóépület,
állattartó épület közelében tárolva
véletlen tûz esetén tragikus és költ-
séges következményekkel járhat.
A termelõdõ almos trágyát napi
takarítással távolítsuk el az állatok
környezetébõl. Megfelelõen, kúttól,
úttól, szomszédtól kellõ távolságban,
csurgás mentesen gyûjtve, az évszaki,
idõjárási körülményeket figyelembe
véve célszerû a lehetõ leggyakrabban
szántóföldre kivinni, s ott összerakva
érlelni, majd megfelelõ vegetációs
idõben kiszórni és beszántani. A trá-
gyát csak indokolt ideig szabad a
szántóföldön tárolni. A trágyalé nem
folyhat ki közterületre, a szomszéd
portájára, élõ vízbe, régi ásott kútba,
más tiltott területre. Célszerû a csur-
galéklevet aknában felfogni, s vagy
az almos trágyára az érlelést segítõen
visszaöntözni, vagy szennyvízszip-
pantás útján eltávolítani. A trágya
elhelyezése során figyelembe kell
venni az uralkodó szélirányt. A
közterületre kerülõ állatok ürülékét az
állat gazdája köteles összetakarítani, s
megfelelõ elhelyezésérõl gondoskod-
ni. A szivárgásmentes, szigetelt
alapú, trágyalé összegyûjtésére is
alkalmas aknával ellátott trágy-
atárolók kialakítása 2015. december
22-tõl lesz kötelezõ. 
Ügyelni kell a rovar-, rágcsálóirtásra.
A nyári meleg, a trágya jelenléte ked-
vez a legyek szaporodásának. A ren-
detlen, elhanyagolt portán, az évek
óta meg nem mozdított farakások,
lomok alatt az egerek, patkányok jó
búvóhelyet találnak. Jelenlétük kárt
okoz az épületekben, a tárolt
gabonafélékben, és számos fertõzõ
betegséget is terjesztenek. 

/folytatás a következõ oldalon, Állattartás
címmel/
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Állattarás
A rendszeres irtást úgy kell végezni, hogy a
szerek felhasználása, kihelyezése emberre,
egyéb állatokra, a környezetre veszélyt ne
jelentsen. Célszerû az irtás dátumát, a szer nevét,
esetleges ellenszerét, a munka végzõjének nevét
az állattartással kapcsolatos nyilvántartásunkba
feljegyezni. 
Az esetlegesen elpusztult állatok elföldelésérõl,
ártalmatlanításáról a 45/2012. (V.8) VM ren-
delet intézkedik. A kislétszámú állattartó
telepeken (háztáji udvarok) elhullott baromfit,
nyulat, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb malac
tetemét, valamint a lófélék kivételével a ked-
vtelésbõl tartott, elpusztult állatokat az állattartó
a saját telkén, évente legfeljebb 100 kg
össztömegig elföldelheti. Az elföldelés helye és
a szomszédos ingatlan határvonala között
legalább 1,5 m távolságnak kell lennie;
figyelembe kell venni a talajvízszint maga-
sságát, a kutak helyezõdését. A fenti kategóriák-
ba nem tartozó elhullott állatok az ATEV útján
ártalmatlaníthatók. 
Ügyelni kell az állatok egészségi állapotára,
ellenõrzésükrõl rendszeresen kell gondoskodni.
Figyelni kell a kötelezõ diagnosztikai vizsgála-
tok (pl. gümõkór, vérvizsgálatok, stb.),
védõoltások (pl. veszettség), kötelezõ kezelések
(pl. parazita ellenes kezelések) elvégeztetésére.
Számos betegség az emberek és a környezetben
élõ állatok egészségét is veszélyeztetheti.
Méhészetet közös használatú épülettõl és a
szomszéd ingatlanoktól 4 m, használatban lévõ
utaktól 10 m távolságon túl szabad csak elhe-
lyezni. Szükség esetén legalább 2 m magas,
tömör kerítés vagy élõsövény létesítéssel a mag-
asban való kirepülést kell biztosítani.
Jó, ha az istálló, ól körül a szomszéd felõl
élõsövény, fák határolják a portát, ezzel is
csökkentve a szaghatást.
Az állatok gondozása során kerülni kell az
indokolatlan, tapintatlan zajkeltést (pl. vasárnap
hajnali traktoros trágyahordás, stb.). 
A falusi, háztáji állattartás során minden tõlünk
telhetõt és elvárhatót meg kell tenni a higiénikus,
gazdaságos állattartás, a mások iránti tisztelet és
a jószomszédi viszony érdekében.
Kérdésük esetén személyesen vagy a 06-30-8-
161-367 telefonszámon állok rendelkezésükre.

dr. Bodolai György
hatósági állatorvos

Elõszállás

LABDARÚGÁS  
A 2013-14-es bajnokság  õszi szezonja véget ért. Most,hogy a sorozat
felén túl vagyunk, eredményesnek mondhatjuk az eddigi teljesítményün-
ket. U.21-es csapatunk a 4.helyen,felnõtt együttesünk pedig az 1.helyen
várja a tavaszi folytatást. 
A tél  folyamán  tornatermi  edzéseken szeretnénk az erõnlétünket karban-
tartani,ezek mellett pedig a keret egyben tartása és erõsítése szerepel a
fõbb célok között. Az Ifi csapatból lesz távozó és érkezõ játékos is. A fel-
nõtt  együttes  létszáma  bõvülni fog ,lesznek érkezõ játékosok.

Mindenképpen szeretnénk megõrizni elsõ helyünket és reméljük az év ele-
jére tervezett felkészülés eredményes lesz.
A focipálya és környéke felújítása és fejlesztése a 2014-es évben is foly-
tatódik reméljük,hogy a pályázataink eredményesek lesznek és tovább
tudunk bõvülni. Terveinkben szerepel egy automata öntözõrendszer
kiépítése a nagypályán és több hasznos dolog beszerzése. A januári
alapozás után februárban a már szokásos Sportbállal kezdjük az új évadot
bízva abban,hogy sokan eljönnek és tá-mogatnak minket ott és késõbb a
pálya szélén szurkolóként egyaránt.
Addig is a Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány és a
Nagykarácsony Center Sportegyesület nevében december 22-én az utolsó
Adventi gyertya gyújtására hívunk  mindenkit a Piactérre ahol egy kis
mûsorral szeretnénk hozzájárulni az ünnepekhez.
Egyben mindenkinek kívánunk kellemes ünnepeket és eredményekben
gazdag új  esztendõt.
HAJRÁ NAGYKARÁCSONY!

Mergl István

Boldog 

karácsonyt

Boldog 

karácsonyt
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Óvodánk kiváló akkreditált tehetségpontként
mûködik. A 2013-14-es nevelési évben az Izgõ-
mozgó mozgásfejlesztõ programunkban 10 kisgyer-
mek vesz részt.  Hittel valljuk: „a kreativitással, a
tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban
foglalkozni kell, hiszen ezek a kérdések már az
óvodában dõlnek el leginkább”. Óvodapedagógiai
munkánk során a kiválóan kreatív, tehetségígéretes
gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket.
Elsõsorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel
akarnak, szeretnek. A gyermekek fejlesztése két
síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi
tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos
kreativitást fejlesztõ „tehetséggondozó” foglalkozás
keretében. A környezeti nevelésen alapuló személy-
iségfejlesztõ nevelési programunk szerint komplex
módon valósítjuk meg nevelési feladatainkat.
Tudjuk, hogy minél komplexebb a gyermek
környezetébõl érkezõ kihívás, annál nagyobb az
esélye a tehetség megnyilvánulásának, ezért
kiemeltem kezeljük ezt a módszert, amelyet folyam-
atosan alkalmazunk a nevelési eljárásaink alatt.
Gyermekeinkkel megismertetjük szûkebb és tágabb
környezetüket, ezzel felkészítjük õket a társadalmi
gyakorlatra, amely magába foglalja teljes gyermeki
személyiség fejlesztését, tevékenységeken
keresztül és persze játékos tevékenységek által.
Figyelembe vesszük az egyéni képességeket és dif-
ferenciált fejlesztést alkalmazunk. Nem félünk az
újtól, használjuk a projekt módszereinket, innovatív
törekvéseket támogatunk. Felfigyelünk az átlagtól
eltérõ teljesítményt nyújtó tehetséges gyermekek
kiszûrésére a különbözõ tevékenységeken
keresztül. A környezeti programunkon keresztül
ismereteket, tapasztalatokat, élményeket nyújtunk
komplex módon. Zöld Óvodai alprogramunkat,
Madárbarát alprogramunkat, Környezetvédelmi
innovációs programunkat beépítjük a tehetség-
mûhely tartalmába. 

Október hónapban Perkátára utazhattunk 4 alkalom-
mal. Nagyon színvonalas könyvtári foglalkozások-
ban volt részünk. A program neve: Manóvár óvodás
foglalkozás.
Decemberi hónapokban kétszer 1 hetes tehetség-
gondozó projekt hetet terveztünk. Az elsõ projekt
címe: Mikulásfalva csodái. A gazdagító programpár
elemeinek, a tanórán kívüli szabadidõs és az inten-
zív, lazító programok, mint tartalmában, ismere-

tanyagában, témájában hasonlóak. Ezáltal az adott
témát gazdagítva tudjuk a gyermekeknek átnyújtani,
több oldalról megközelítve a témát. A komplexitás
lehetõséget ad a többoldalú ismeretszerzésre. Az
elsõ napon a szarvasokkal foglalkozunk,
papírhengerbõl készítünk szarvasokat. A téma
lehetõséget ad a kézmûvesség alatt a gyerekekkel
való beszélgetésre, élményeik meghallgatására,
versek mondogatására, énekek éneklésére. Ennek a
napnak az intenzív, lazító programjában a témához
kapcsolódva elmegyünk a Mikulásfalván található
Mikulásházba, ahol szarvasokat etethetünk, simo-
gathatunk, a Mikulás szarvasainak nevével
ismerkedhetünk és felülhetünk a Mikulás szánjára is.
A 2 napi kézmûves téma fotó kartonból Mikulás
készítése. Ennek a projektnek az intenzív, lazító,
kapcsolódó párja az ugyancsak témájában kapc-
solódó Mikulás-ugrálda, ahol a gyerekek nagy
mozgását kielégíthetjük. A Mikulás kis vonatot is
kipróbáljuk. Ez egy nagyszerû, gyermekek által
nagyon kedvelt tevékenység. Igazi kis gõzmozdony,
ami sínen megy és egyszerre 6 kisgyermek fér fel rá.
A 3. napon asztaldíszt készítünk, amit a hozzá kapc-
solódó lazító napon elviszünk a játszóház étter-
mének asztalaira. A gyerekek verseket, énekeket
adnak elõ, zenés hópihe táncot járnak. A 4. napon
muffint sütünk, amivel megkínáljuk az óvodában a
többi, a programban nem résztvevõ gyermekeket is.
A programok egymásra épülnek, kapcsolódnak
egymáshoz.  
A másik projekthetünk címe: Jöjj el karácsony! Az

elsõ napra tervezett mézeskalácssütés szorosan
kapcsolódik az õhozzá kapcsolódó hétvégi
Mézeskalács Sütöde meglátogatásához. A
Mézeskalács sütödében megnézhetjük a
gyerekekkel, hogy milyen formában és hogyan
készülnek az ajándék mézeskalácsok. Rengeteg
féle kinyomó formával ismerkedhetnek meg, sõt õk
is kipróbálhatják. A sütödében régi sparheltben sütik
a gyönyörû ajándék mézeskalácsokat. A 2. napon
fenyõfadíszeket készítünk kartonból, csillámokkal,
különbözõ féle díszítõ elemekkel. Ennek a napnak
az intenzív, lazító napja, amikor a gyerekekkel egy
nagy séta, túra alkalmával elvisszük a Mikulásposta
udvarán, illetve a Polgármesteri hivatal udvarán lévõ
fenyõfákhoz a díszeket. Itt minden megyének van
egy külön fenyõfája, amire felakaszthatják a
vendégek az díszeket. Csodálatosan szép, hatalmas
ezüstfenyõk. A témák és a tevékenységek szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, illetve jelen van a
gazdagítás módszere. A 3. napon tojástartóból
készítünk angyalkákat. Ennek a napnak az intenzív,
lazító napja, amikor elmennénk a gyerekekkel a
Játszóházba és angyalos dalokat hallgatnánk, illetve
megnéznénk egy bábmûsort. 

OOVVII  HHÍÍRREEKK
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OOvvii hhíírreekk
Az elkészített angyalkákból vinnénk ajándékba a ját-
szóház dolgozóinak. A 4. napon karácsonyi üdvö-
zlõlapokat készítünk, amit majd a gyerekek haza
vihetnek a szüleiknek. Meglepetésként az iskolások
jönnének hozzánk Betlehemes mûsorral. A projekt-
nél végig érvényesül a kapcsolódás az intenzív,
lazító napokhoz. Reméljük, hogy minden kisgyer-
mek önfeledten, örömmel vesz részt a progra-
munkban, hiszen ez is a cél, hogy ismeretanyagban
gazdagon térhessenek haza, illetve tehetségük még
jobban érvényesüljön.
Január hónapra pedig egy hetes Járjuk a táncot!
címû zenei tehetségfejlesztõ projektet tervezünk,
amirõl majd késõbbi idõpontban írunk.

Óvodánk pályázott a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiírt
ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBEKET!
FÜSTMENTES ÓVODA cím pályázatra. Célja: A
dohányzás elutasítása és környezetünk óvása révén
az egészségtudatosabb életmód kialakítása az
alapoktól kezdve. Nyertünk egy kirándulást
Mikulásfalvára, de mivel mi úgyis helyben vagyunk,
így felajánlottuk egy másik óvodának a jutalmat. Mi
pedig egy TESCO által összeállított ajándékcso-
magot fogunk kapni.
November 29-én tartottuk óvodánkban 1300 másik
óvodával összhangban az Országos Gondolkodj
Egészségesen! Napot. Az összetartozást szim-
bolizálva ugyanaz a program zajlik minden
óvodában, de lehetõség volt egyéni ötletek meg-
valósítására is. A nap végén minden kiscsoportos
gyermek átvehette az egészségzsákot. Ez a nap
valóban a testi-lelki egészségrõl szólt.

Nálunk is járt a Télapó.

Mivel közeledik az év vége, szeretném megköszön-
ni minden szülõnek az óvodának nyújtott támo-
gatását. Külön köszönet a Nagykar Kft-nek a pénz-
beli támogatásáért, Szabó Attila vállalkozónak,
Mikulásház dolgozóinak, Mergl István vállalkozónak,
Markó Viktor vállalkozónak, Angyal Emõkének, hogy
lehetõvé tették azt, hogy részt vehessünk a pro-
gramjaikon. Köszönet MACZEK LÁSZLÓNAK és
KISS MAGDOLNÁNAK, akik ez év decemberében is
örömet szereztek a gyermekeknek az általuk
adományozott csomaggal. Köszönet Bártfai
Jánosnak, Müller Miklósnak és családjának, Szabó
Miklósnak, aki önzetlenül segítséget nyújtott
nekünk, bármikor kértük a segítségét. A Magenta
cég gyermekpólókat adományozott nekünk. Öröm-
mel fogadtuk a Zelma Papír és Írószer csomagját, a
gyermekek nagyon örültek a filceknek, zsírkréták-
nak, papíroknak, ceruzáknak. Köszönjük Kelcz
József támogatását is. Köszönet a helyi önkor-
mányzatnak, hogy a lehetõségeiken belül meg-
próbáltak minket támogatni munkánkban.

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendõt kíván
a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda minden dolgo-
zója és gyermeke.

Némethné Ica

Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és

Boldog Új Esztendõt kívánunk!

Rolling Nyomda Bt.
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Szeretnénk a háziasszonyoknak segítséget adni az
ünnepi vacsora elkészítéséhez. A süteményreceptek
a hagyományõrzõ alapítvány és az Agrár Zrt. által
meghirdetett versenyre érkeztek.

Csirkemell õzgerinc 
formában

Hozzávalók:
• 80dkg filézett csirkemell
• 20dkg bacon
• 15 dkg reszelt sajt
• só, bors, petrezselyem (szárított is jó)
• 4 ek. tejföl
• 3 ek. liszt
• 2 egész tojás

Elkészítés:
3 ek. tejfölt a tojásokkal, liszttel, sóval, borssal,
petrezselyemmel, 10 dkg reszelt sajttal masszává
keverjük.
A húst apróra kockázzuk, és a sajtos-tejföl
masszához adjuk.
Az õzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemle-
morzsával, kibéleljük a bacon-nel úgy, hogy a szélei
kilógjanak a formából. A húsos masszát kanalazzuk
a formába és hajtsuk rá a bacon-t.
Hosszába, a tetejére is tegyünk bacon csíkot, kenjük
meg a maradék tejföllel, majd szórjuk meg a
maradék sajttal.
Elõmelegített sütõben 170 celsius fokon, kb 40 perc
alatt készre sütjük.
Mikor kész kifordítjuk a formából és visszatesszük a
sütõbe pirulni, míg nem kap egy kis színt. 
Ízlés szerinti körettel tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!

Méder Attiláné receptje

Csõben sült egytál
Hozzávalók:
• 1 csomag (bármilyen) tészta
• kb. 25 dkg párolt zöldség
• 1 üveg vagy por bármilyen mártás (bolognai,
milánói, édes-savanyú,…)
• megmaradt karácsonyi pörkölt, sült hús, fõtt hús,
de szalámiból, kolbászból is készíthetjük
Elkészítés:
A tésztát sós vízben kifõzzük. A zöldséget meg-
pároljuk és közben a kiválasztott mártást elkészítjük.
Ha minden kész a tésztát, a zöldséget, a mártást és a
húst összekeverjük, és egy tepsibe elegyengetjük. A
tetejére sajtot szórunk és megsütjük.
Jó étvágyat!

Dallos Margit receptje

Habos-túrós Rebeka módra

Hozzávalók:
50 dkg túró
4 db vaníliás cukor
cukor – ízlés szerint
(vagy 50 dkg vaníliás túró)
2 db citrom reszelt héja és leve
5 dl Hulala tejszínhab
10 dkg szobahõmérsékletû vaj
1 csomag babapiskóta,
ostya lap
kevés kávés-cukros langyos tej

Elkészítés:
A túrót átnyomom, hozzáadom a citromok reszelt héját és levét,
a vaníliás cukrokat, ízlés szerint cukrot. Jól összekeverem, majd
a puha vajat hozzá adom.

A tejszínt habbá verem, 2/3-ad részét a túrós krémhez keverem.
Az ostyalapot a babapiskóta méretére vágom. Túrókrémmel
megkenem. A babapiskótákat a kávés tejbe mártogatva egy
rétegben lerakom. Megkenem a túrókrémmel. Ismét lerakok 1
sort a kávés tejbe mártott babapiskótával. Megint 1 sor
túrókrémet kenek, majd rásimítom a tejszínhabot.
Tetejét díszíthetjük ízlés szerint bármilyen gyümölccsel, befõt-
tel, olvasztott, vagy reszelt csokoládéval, tejszínhabbal, tor-
tadarával.
Lefedve hûtõszekrénybe teszem legalább fél napot, s ezután
lehet tálalni.

Jónás Ferencné, Vali receptje

Boldog 

karácsonyt



KARÁCSONY

Aranyosi Ervin:

Legyen minden nap karácsony

Legyen minden nap karácsony, minden óra a szereteté!

Legyen béke a nagyvilágon! Legyen a szíved mindenkié!

A mosolyod legyen a hírnök, és bátran nyújtsd a kezed! 

Szálljanak el a gond felhõk, fújja világgá szereteted!

Legyen végre az egész világunk egy hatalmas nagycsalád,

és öltöztessünk fel, amerre járunk minden élõ fenyõfát,

és égjen a házunkban adventi gyertya és sohase aludjon el, 

mert hitnek, békének, s a szeretetünknek örökké élnie kell! 

A remény lesz benned az útmutató, az iránytû szemed elé, 

bár hová mész, bár merre indulsz az utad a szereteté. 

A boldogság legyen örökös vendég, s az ország egy nagycsalád. 

Ha szeretetünkkel gazdaggá tennénk, miénk lenne ez a világ. 

Legyen minden nap karácsony, minden óra a szereteté!

Legyen béke a nagyvilágon! Legyen a szíved mindenkié!

Áprily Lajos:
Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény – 
kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást, 
csak jó, meleg simogatást. 

Mi gyõzött érdességemen? 
Mitõl csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitõl tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 

Szemembe Krisztus-könny szökött?
kinyúló kézzel kérdezem. 

Áldott vagy a kezek között, 
karácsonyi koldus-kezem. 


