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December népi kalendárium 

December 4. Borbála napja  

Termésjósló nap. A gyümölcsfákról lemetszett ágat melegre tették, s ha az karácsonyra szépen 

kizöldellt, az jó termést jósolt a következő évre. Borbála napján az asszonyok nem fonhattak, 

mert az rosszat jelentett, például azt, hogy meg fog sántulni a szarvasmarha. Egyes vidékeken 

ezt az elképzelést konkrétan is megmagyarázták. Ha az asszony fon, akkor Borbála behajítja az 

ablakon az orsót, a fonál kóccá válik, rátekeredik a marhák lábára, és azok lesántulnak. 

December 6. Mikulás, Miklós napja  

Miklós kis-ázsiai szent püspök volt a IV. században, aki a legenda szerint örökségét szétosztotta 

a szegények között. A néphitben Miklós napjához időjóslás kapcsolódik. A baranyaiak szerint 

e nap megmutatja, milyen idő várható karácsonykor. Miklós napjához régen is hozzá tartozott 

a falvakban is a mikulásozás. Beöltözött emberek járták a falut krampuszokkal, és ajándékokat 

osztottak. A rossz gyerekeket - akik nem imádkoztak, vagy nem jártak templomba - jobban 

megbüntették, mint manapság. Megvesszőzték őket. 

 
December 13. Luca napja  

Rengeteg szokás kapcsolódik ehhez a naphoz, hiszen Luca napját a legfontosabb gonoszjáró 

napnak tartották. Ilyenkor volt a legerősebb a boszorkányok, a bűbájosok hatalma.  

 

December 21. Tamás napja  

Jézus tanítványának, Tamás apostolnak az emlékünnepe. Ő volt az, aki nem hitt Jézus 

feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként emlegetik. Tamás napon már szentelik a karácsonyi 

ételeket. A néphit szerint Tamás napja kiválóan alkalmas disznóölésre. 

 
December 24. Ádám-Éva napja 

E napon böjt van, ezért karácsony böjtjének is nevezik. Számos népszokás, hiedelem tartozott 

ehhez a naphoz. Mezei munkát már ilyenkor nem végeztek. Az asszonyok takarítottak, sütöttek, 

főztek. A férfiak kiseperték az udvart, kitisztították az istállót. A kölcsönkért tárgyakat, 

eszközöket visszaadták / visszakérték, mert úgy tartották, ha a tárgyaik másoknál maradnak, az 

elviszi a szerencséjüket. Ezen a napon és a karácsonyra való készülődés időszakában is jellemző 

a köszöntés. Különböző vidékeken ennek más-más hagyományai vannak. Jellemző volt 

sokhelyütt, hogy 24-e éjjelén pásztorok járták a falut, nagy zajt csapva "űzték el a gonoszt". 

Egyébként különböző korcsoportok különbözőnapszakban jártak köszönteni. Délben kezdték a 

gyerekek, vacsora után a fiatalok, este 9 után a felnőttek, többnyire a házas emberek. A 

köszöntés fajtái: kántálás (énekelve jártak házról házra), a betlehemezés (betlehemmel jártak, 

megjelenítették a bibliai jelenetet, a pásztorok köszöntését, stb. ), vagy szálláskeresés 

(eljátszották, mikor Mária és József szállást keresett). A különböző köszöntések feladata volt a 

következő évi termékenység, bőség, szerencse biztosítása.  
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December 25. Karácsony napja 
E nap a téli napforduló ideje. A keresztények ezen a napon Jézus Krisztus születése napját 

ünneplik. A keresztény családok ilyenkor elmentek a templomba, utána megebédeltek a 

karácsonyi asztalról. Az ünnep családi körben telt. Ezen a napon semmilyen munkát nem 

szabadott végezni, sokhelyütt még a seprést is tiltották, s ilyenkor az istállóból a trágyát sem 

szabadott kihordani. Néhol a főzés is tilos volt az emberek elképzelése szerint. Ezért jellemző 

- a máig is fennmaradt hagyomány - hogy kocsonyát ettek. Ezen a napon is jártak a 

karácsonyköszöntők. Betlehemeztek, pásztorjátékot mutattak be, s ezzel ajándékokat 

gyűjtöttek. Természetesen, mint minden fontosabb fordulóponthoz a néphitben, ehhez a naphoz 

is kapcsolódott időjárásjóslás. Bácskában, Bánátban, Szerémségben úgy tartották, ha karácsony 

vasárnapra esik, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tavasz, de bő termés és nagy 

állatszaporulat várható. Ha hétfőre esik, akkor ködös tél, szeles tavasz, jeges, viharos nyár 

várható, valamint dögvész, és állatpusztulás. Ha keddre esik 25-e, akkor nagyon hosszú lesz a 

tél, nedves a tavasz, sok gyümölcs és szőlő várható. Ha szerdára, akkor kemény zúzmarás tél, 

kemény tavasz, nedves nyár, kellemes ősz, és sok gabona lesz. Ha csütörtök, vagy péntek az 

ünnepnap, akkor kellemetlen tél és forró nyár lesz, de hullani fognak az állatok. A szombaton 

ünnepelt karácsony jó telet, szeles tavaszt és nagy drágaságot hoz. Egy másik elképzelés szerint 

a Luca naptól karácsonyig tartó időszak (12 nap) időjárását kell figyelni, annak ugyanis 

megfelel a következő év hónapjainak időjárása.  

December 26. István napja  

1) Egészség- és termésvarázsló napnak tartották karácsony másnapját. Ha jó idő volt, azt 

tartották, jó lesz a termés.  

2) E napon is jártak még a betlehemesek, de az Istvánok - akikből akkoriban sok volt faluhelyen 

- egymáshoz is szívesen jártak ilyenkor köszöntgetni.  

3) Az étkezések ilyenkor is még az ünnepi menüt jelentették. Húsleves, disznóhúsból készült 

főétel, kalács, bor, pálinka szerepelt a leggyakrabban az étlapon.  

 

December 27. János napja 

Az Istvánhoz hasonlóan a János is gyakori név volt, így természetesen ehhez a naphoz is 

elsősorban a nagy ünneplések tartoztak hozzá. A "jánosolók" köszöntése általában egy pohár 

bor felhajtásával járt. Ennek a szokásnak a magyarázata, hogy Szent János poharából erőt, 

egészséget lehetett meríteni. E nap emellett patkányűző, óvó, védő nap is volt. A régi baranyai 

szőlősgazdák ilyenkor bort szenteltek, s a szentelt borból aztán minden hordóba tettek, hogy a 

hordók tartalma meg ne romoljon.  

December 28. Aprószentek napja  

Aprószentek napján a bibliai időkben Heródes által megölt gyermekekre emlékeztek. Ezért ez 

a nap a gyermekek megörvendeztetésének napja volt. A kisgyerekek bábukat kaptak. Ők maguk 

is tettek azért, hogy megajándékozzák őket. Körbejárták a falvakat, és megvesszőzték egymást, 

és a háziakat, miközben különböző mondókákat mondtak, vagy játékos kérdésekre válaszoltak. 

Mindennek egészség és termékenységbiztosító szerepe is volt.  
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Anyakönyvi események 2015 

 

Szeretettel köszöntjük: 

    Baldauf Dominik István 

    Szücs Áron 

    Pongrácz Bence 

    Chapó Márk 

            

        újszülötteket! 

2015-ben házasságot kötöttek: 

Márkusz Alexandra és Székely István 

Sajtos Szilvia és Keszei Balázs 

Nagy Dorina és Babos Gábor 

Fias Mónika és Németh Tamás 

        Gratulálunk nekik! 

Mély fájdalommal búcsúzunk: 

  Szalai Frigyes   Kovács Józsefné    

  Kovács Imréné  Ihász Józsefné 

  Kovács József   Fertetics Imre 

  Gémes Gyuláné  Mézes Lászlóné 

  Szabó Imréné   Vida Károlyné 

  Zsebedics Imre  Szabó István 

  Molnár Gyula   Losonczi Adolfné 

     

 

                         elhunytaktól! 
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ÍGY TEDD RÁ! 

 

 
 

 

„Így tedd rá” a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvodában! 

 
2016 január 9-én szombaton szakmai napot tartunk az óvodánkban. Közel 60 fő 

óvodapedagógus kolléga vesz részt ezen  rendezvényen. 

Idén tavasszal, várhatóan április 15-én pénteken már  15.alkalommal rendezi meg 

intézményünk a Népi gyermekjáték és gyermeknéptánc fesztivált a szigetközi óvodák 

részvételével. E nagyszabású programunk előzetes kiegészítő programja lesz a január 9-i 

szakmai nap.  

Szeretnénk a hozzánk érkező óvónőknek egy olyan ingyenes képzést ajánlani, amely 

lehetőséget ad a szakmai megújulásra,amelynek kiindulópontja a gyermekközpontú 

szemlélet,eszköze pedig a játék, a népi játék, és a táncos mozgásfejlesztés. 

Az Így tedd rá program házigazdája Balatoni Katalin, aki az egész ország területén szervezi 

és vezetei ezeket a szakmai képzéseket. Kérésemre azonnal igent mondott és így nálunk is 

megvalósulhat ez a nagyszerű program. 

A népi játékok és a népzene az óvónő kezében egy szélesen alkalmazható eszköztár,ahol az 

önkifejezés, a kommunikáció, a szabálytudat, az együttműködési készség nagyon jól 

fejleszthető. A játék tehát túlmutat magán a produkción.Természetesen fontos hogy a gyerekek 

minél több játékkal, énekkel, mondókával ismerkedjenek meg. Hallgassanak sok igényes 

népzenét, a mai modern slágerek mulatós nóták és a médiából áradó ízléstelen szövegű és 

zenéjű nóták helyett. A kisgyermekkor meghatározó jelentőségű. Ebben a korban a 

legfogékonyabbak a gyerekek, szinte mindent magukba szívnak mint egy szivacs.Ezért fontos 

hogy mi felnőttek, szülők, nevelők, mit adunk a kezükbe, mit hallgatunk otthon az óvodában, 

iskolában. 

Szakmai napunknak fő célkitűzése tehát hogy minden résztvevő kolléga feltöltődve, új 

ismeretekkel gazdagodva, tervekkel, ötletekkel felvértezve térjen haza óvodájába a dalban, 

táncban gazdag mindennapokért! 

 

Óvodánkban minden szerdán  délután ¾ 4 től ½  5 óráig „Pintyőke” népi játék, 

foglalkozásokat tartunk! 

Érdeklődni az óvodában lehet. 

 

Örömmel tájékoztatom a a falu lakosait és a kedves szülőket, hogy óvodánk az idén egy 

pályázati megmérettetés alapján elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet! 

Eddigi folyamatos munkánk, a környezetvédelmi tevékenységünk az egészségmegőrző 

programjaink és a természetóvó jeles napok során kifejtett nevelő-oktató munkánk 

eredményeképpen kaptuk ezt az elismerést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ….mert zölden könnyebb….. 
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Iskolai Hírmondó 
 

November 30.  14 órától- 16 óráig.  Adventi kézműves délután.  Minden évben az Advent 

jegyében apró ajándékokat készítünk. Az idén angyalkát festettünk, méhviaszgyertyát-, csipesz-

mikulást készítettünk és mézeskalácsot díszítettünk. A  nagycsoportos óvodások közül, akik eleget tettek 

meghívásunknak, iskolásainkkal és szüleikkel  szeretettel, meghitten és ügyesen kézműveskedtek. 

Köszönet, a szülőknek, a finom süteménnyel és teával hangulatosan fejeződött be az ajándékkészítés.  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Adventi naptár 

Minden év novemberében nagy kihívás számunkra, milyen - közösen barkácsolt- adventi 

naptárnak örülnének kis diákjaink. Ezért idén csipeszmikulások díszítik faliújságunkat, melyek 

segítségével átélhetik tanulóink a várakozás örömét. Naponta mindig más gyermek 

csipeszmikulásának puttonya rejt apró ajándékot. A puttonyokon levő számjegyek nemcsak a 

napok számát jelzik karácsonyig, hanem azt is, ki a következő megajándékozott kislány vagy 

kisfiú. Nekünk, nevelőknek nagyon jó látni, ahogy lelkesen mesélik, éppen kit ért meglepetés. 

E meghitt időszakban megtapasztalják, milyen érzés együtt várakozni, örülni, adni és kapni. Ez 

a legnagyobb ajándék felnőttnek és kisgyereknek egyaránt. 
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Mikulás dec. 4-én iskolánkba látogatott Miklós püspök. 

Az iskola köszönetét szeretné kifejezni az étkezést biztosító Bucsa és Papp Vendéglátó Bt-nek 

hogy az ebéd mellé mikuláscsomaggal is  megörvendeztette tanulóinkat. 

 

 

Nyílt óra a nagycsoportos óvodásoknak december 8.  

A Dunaszentpáli Tagiskola évek óta lehetőséget nyújt a nagycsoportos óvodásoknak, hogy 

szüleikkel együtt bepillantást nyerjenek az iskola mindennapi életébe. A szülők tájékozódhattak 

tagiskolánk feladatairól, programjairól és szerkezetéről.  Nyílt óra keretében kaphattak rálátást, 

hogy három hónap alatt milyen sokat fejlődnek, ügyesen igazodnak az iskolai szabályokhoz az 

első osztályosok. A tanító nénik egyénre szabottan, szeretetteljesen foglalkoznak a kis 

tanulókkal. Örömmel töltött el bennünket, hogy azok az óvodások, akik éltek a lehetőséggel, és 

részt vettek a nyílt órán nagyon jól érezték magukat. 
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A téli szülinaposaink: Baán Leventének, Feer Rolandnak, Süle Kamillának és Tóth Dánielnek 

kívántunk nagyon sok boldog születésnapot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás 

December 12-én az óvodás és iskolás gyerekek verses és énekes műsorral, az óvó nénik, 

dadusok  és tanító nénik kórusa pedig meghitt énekekkel lépett fel a 3. adventi 

gyertyagyújtásnál.  

Karácsony:  

 december 18-án iskolai karácsony. Ajándékok várják az iskolás gyerekeket az 

osztályban lévő fa alatt. 

 december 19. Az iskolások ünnepelnek a 4. adventi gyertyagyújtásnál és a falu 

karácsonyán. 
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Fontosabb hírek, események 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet 

 

Köszönetet mondunk a Strand Büfé vezetőjének, Fódi Évának  

a Mikulás napi ajándékokért! 

                                                          Nyugdíjas klub tagjai 

 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 

A Vöröskereszt Dunaszentpáli Szervezete köszönetét fejezi ki a rengeteg 

felajánlásért, melyek a meghirdetett akcióra érkeztek! 

12 olyan család számára kerültek összeállításra a karácsonyi csomagok, ahol legalább 

három gyermek él, vagy a szülő egyedül neveli gyermekeit. A csomagok 2015. 12. 14-én 

kiosztásra kerültek. 

                                                           Vöröskereszt Dunaszentpáli szervezete 

 

 

Szilveszteri Tűzijáték! 
 

Köszöntsük együtt a 2016-os Új Évet! Szeretettel várjuk a falu lakóit, 

2016.01.01. 00:30 perckor a Kerekes térre egy kis beszélgetésre 

forralt bor elfogyasztása mellett. Mindezeket gyönyörű tűzijáték 

látványa teszi még színesebbé, izgalmasabbá! 

  

Falu Karácsonyfa és Falukarácsony 

                                                 
A falu lakossága nevében szeretnénk megköszönni Vass Lászlónak a fenyőfát, 

továbbá köszönetünket fejezzük ki a fa kivágásánál, felállításánál való 

segítségért Bekő Zsoltnak és csapatának, a világítást pedig a VILL- KORR 

KFT. munkatársainak köszönhetjük. 

 

Szeretettel hívjuk meg a falu lakosságát 2015. december 19-én 16 óra 30 

perckor a Negyedik Gyertya meggyújtására a felállított adventi 

koszorúnál, majd ezt követően Karácsonyi Ünnepségünkre, melyet 

17 órakor tartunk az iskolában. 
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Tenger Szilárd           

 
Súgó................................Tulokné Kovács Beatrix

Narrátor............................................Tulok  Anna 
Ifj. Csütörtöki Mihály................Ifj. Nagy Miklós 
Rozi a feleség..................................Füredi Eszter 
Erzsóka..........................................Füredi Jázmin 
Pityuka............................................Pusztai Ákos 
Teri mama.....................................Varga Józsefné 
Zsuzsi a barátnő......................Szabóné Süle Zita 
Csütörtöki Márton Atanáz..............Nagy Balázs 
Panni................................................Süle Kamilla 
Julcsi...............................................Tulok Orsolya 
Zsófi..................................................Chapó Gréta 
Ilike....................................Kovács Laura Rebeka 
I. Angyal.....................................Farkas Julianna 
II. Angyal..............................Sikk Kitti Karolina 
III. Angyal........................................Pércsy Dóra 
Ördög.............................................Vida Boglárka 
I. Pásztor..................................Ifj. Angyal Attila 
II. Pásztor...........................Ifj. Weingart László 
III. Pásztor.......................................Feer Roland 
Gáspár...............................................Süle Csanád 
Menyhért........................... ...........Nováki Dániel 
Boldizsár........................................Feer Krisztián 
Heródes.............................................Süle Botond 
Zerafin, Pál Apostol.............Szabó Péter Roland 
Id. Csütörtöki Mihály.....................Chapó István 
József.................................... ........Chapó Roland 
Mária..................................................Bodó Réka 
Mózes próféta................................Nováki Tamás 
Izajás próféta................................Sikk Bendegúz 
Hírvivő.............................................Bodó Adrián 
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Füredi Eszter  

 

„Az Igazi Szentpáli Csendes éj” - misztérium játék

Előzmények 

A színdarab Tenger Szilárd, a helyi katolikus 

egyházközség plébánosának képzeletében született 

meg, amelynek első változatát 2013. Karácsonya előtt 

vetett papírra. Az Ősbemutató, 2013.12.23- án este 

látott napvilágot, az akkori hittanos gyerekekkel és 

az ifjúsági tagokkal, akik már vagy középiskolásként, 

vagy egyetemistaként tanultak akkoriban. 2013-ban 

az egyházközség tagjai voltak jelen inkább szép 

számmal, akik körében nagy sikert aratott a történet. 

Az ősszel ismét előkerült a gondolat, hogy 

bemutathatnánk a történet, ami szoros vonatkozást 

mutat Dunaszentpállal. 

Átdolgozáson ment át a forgatókönyv, kibővítve a 

szereplőgárdát, hogy minden gyerek igényeihez és 

adottságaihoz mérten saját szerephez juthasson. 

Szilárd atya mellett segítségemre volt a rendezésben, 

a díszletkészítésben a közösség két képviselője, 

Tulokné Kovács Beatrix és Szabóné Süle Zita is. 

Munkájukat ezúton is hálásan köszönöm! 

Történetről röviden 

A főszereplő egy hívő család, hitében meggyengült 

családfője, aki csalódott Istenben, talán egy picit 

megkeseredett, annak ellenére, hogy két gyermek 

édesapja és jómódban élő ember, hiszen a helyi malom 

molnármestere. Mindenkit bolondnak néz maga 

körül, aki próbálja szemét felnyitni Szenteste 

közeledtével az Úrhoz való közeledésben. Épp egy 

találkozóból hazafelé tartva baleset éri, amikor is egy 

csodás álmot lát, amelyben közvetlenül találkozik a 

Kis Jézussal. A jászolhoz vezető út 

viszontagságokkal teli, ördög által kísért, lelki 

vívódások színtere, de a végén a kísértést legyőzve, Ő 

maga is részesévé válik a Betlehemi áhítatnak. 

Álmából felébredve ismét önmaga lesz és együtt indul 

el családjával az éjféli misére. Véleményem szerint 

egy kellemes hangvételű, karácsonyi dalokkal 

fűszerezett, igazán élvezhető, a család minden tagja 

számára érthető mondanivalóval rendelkező darab. 

Így bátran ajánlom mindenki figyelmébe. Egy remek 

ráhangolódás a Karácsonyra, közösségben, ami 

mindig pozitív energiával szolgál minden embernek. 

Idén rendhagyó módon, a Falukarácsony keretein 

belül kerül megrendezésre, a szervezők részéről azzal 

a tudatossággal, hogy az önkormányzati és 

egyházközségi közösséget közelebb hozva egymáshoz 

szorosabb kapcsolat jöhessen létre településünkön 

belül. Úgy gondolom, minden ember más és ez a jó, de 

a Jóisten szeretete egyforma mindenkire nézve, ezért 

ezzel a lelkülettel, nagy szeretettel várjuk falunk 

minden lakóját a misztériumjátékra! 

Ezúton szeretnék a lakosságnak Áldott Ünnepeket 

és Egészségben Gazdag Új Esztendőt Kívánni! 
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 Lakossági Kérdőívek kiértékelése 

 

A falu Képviselő-testületének eltökélt célja, hogy a településünket érintő fejlesztések alapjai a lehető 
legszélesebb közösségi egyetértésen alapuljanak. Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenben 100%-
osan egyetérteni, de hiszünk abban, hogy megtalálható az a közös nevező, mely majd’ mindenki 
számára elfogadható. 
 
Ennek a célnak az elérése érdekében csatlakozott Dunaszentpál a Helyi Közösségi Akadémiák 
Hálózatához, ahol szakértői támogatás mellett álmodtuk meg közös jövőnket. 
 
A folyamat lezárásaként került kiküldésre minden háztartásba a Lakossági Kérdőív, melynek célja az 
volt, hogy kiderüljön: a korábban felállított célok mennyire találkoznak az itt élők elképzeléseivel, 
igényeivel. 
 
A kérdőívek értékelését két részben közöljük. 
 
250 db kérdőív került a postaládákba, melyből 56 darabot dobtak be a választ adók a gyűjtőládákba. 
Ebből 46 olyan családtól érkezett, ahol legalább 2 felnőtt él a családban és 10 darabot egyedülálló 
személy töltött ki. Ebből azt feltételezzük, hogy több mint 100 ember véleményét ismerhetjük meg 
közvetlenül, mely a 750 fős lakosság közel 15 százaléka, a felnőtt lakosság 17 százaléka. 
 
Legaktívabbak a 40-65 éves korosztályhoz tartozók voltak (27 válasz), őket követik a 24-39 évesek (13 
válasz), majd a 65 év felettiek (11 válasz). A 14-24 évesek között is volt 5 olyan fiatal, akik fontosnak 
tartották kitölteni a kérdőívet. A válaszadók döntő többsége 10 évnél régebb óta él Dunaszentpálon 
(68%), közülük többüknek már a szülei is Szentpálon látták meg a napvilágot. 
 
Arra a kérdésre, hogy miért szeretnek itt élni, a válaszadók nagy hányada jelölte meg a természeti 
környezet közelségét, a közösség erejét, valamint a Győrtől való kis távolságot. A falusi élet 
hátrányaként kiemelkedően magas volt azok aránya, akik a nem megfelelő kereskedelmi ellátottságot 
jelölték meg. 
 
A település jelenlegi adottságai közül: 

 „Rossz” minősítés alá estek: vendéglátó-ipari egységek színvonala, helyi munkalehetőségek, 
szórakozási lehetőségek.  

 „Elfogadható” kategóriába a belterületi utak, a tömegközlekedés,a sportolási lehetőségek és 
a helyi kulturális élet elemei kerültek.  

 „Jó, kiváló” minősítés kaptak: közmű ellátottság, építkezési arculat, helyi oktató-nevelő 
intézmények, önkormányzati szolgáltatások, közbiztonság, zöldterületek-parkok színvonala, a 
közösség ereje, helyi eseményekről történő tájékoztatás. 

 
A következő részben (januári Nyitott Ablak) a fejlesztések fontosságáról készült felmérés 
eredményeiről adunk tájékoztatást és az egyéni javaslatokból készítünk egy kis csokrot. 
 
 

Csontos Attila 
polgármester 
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Gyűjtsük össze az 1956-os forradalom dokumentumait! 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára felhívással fordul a lakossághoz. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódóan szólítjuk meg a megye és a város 

társadalmát. Intézményünk célja, hogy a forradalmi eseményekhez és az azt követő megtorlásokhoz fűződő 

helytörténeti, valamint országos jelentőségű magániratokat összegyűjtsük. 

Amennyiben rendelkezik olyan levelekkel, naplókkal, képeslapokkal, fényképekkel és hangzóanyagokkal, 

amelyek a kérdéses korszakban készültek vagy arra vonatkoznak; kérjük, keresse meg archívumunkat. 

Örömmel hallgatnánk meg visszaemlékezéseiket is! Írjon a gymsmgyl@mnl.gov.hu e-mail címre, hívja a 06-

96/312-424-es telefonszámot vagy küldjön levelet a 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 13. címre. 

 

mailto:gymsmgyl@mnl.gov.hu
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Viccek, Rejtvények 

 

  A kisgyerek karácsonyeste szalad 

be az anyukájához a konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem világít! 

Két perc múlva megint szalad be a 

kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is 

világít! 

 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa 

alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

 

A főnök diktál az új titkárnőjének: 

- Írja, hogy összehívunk egy megbeszélést a 

 témában keddre. 

- Főnök, a keddet egy vagy két d-vel írjuk? 

- Tudja mit? Legyen a megbeszélés  

 szerdán... 
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RECEPTEK 
Diós kosarak 

 Hozzávalók (2 nagy kosár, és 24 kicsi):  

 Tészta:  

 400 g liszt  

 1 csomag sütőpor  

 250 g vaj  

 100 g porcukor  

 4 db tojás (sárgája)  

 1 csipet só  

 Dióhab:  

 4 db tojás (fehérje)  

 200 g porcukor  

 200 g darált dió  

 baracklekvár  

 

     

Mézes puszedli 

 

 

 A tésztához:  

 3 tojássárgája  

 1 egész tojás  

 15 dkg porcukor  

 25 dkg méz  

 5 dkg margarin  

 4 evőkanál tejföl  

 2 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék  

 2 kávéskanál vaníliás cukor  

 60 dkg liszt  

 2 teáskanál szódabikarbóna  

 A mázhoz:  

 a kimaradt 3 tojásfehérje  

 25 dkg porcukor  

 tortadara 

Elkészítés: A 3 tojás sárgáját és az 1 egész tojást 

kikeverjük 15 dkg porcukorral. A mézet és a margarint 

meglangyosítunk, hogy folyós legyen. A folyós mézet a 

vajjal a nagy tálba öntjük a tojásos 

keverékhez. Beletesszük a tejfölt és a mézeskalács 

fűszerkeveréket. A liszthez hozzákeverjük a 

szódabikarbónát, utána ezt a keveréket 

hozzáadjuk az összekevert folyékony részhez, 

összedolgozzuk. 

A tésztát betesszük pihenni a hűtőbe, másnapra 

formázható lesz. 

Másnap golyócskákat formázunk egy kiskanál 

segítségével, hogy egyformák legyenek és ugyanannyi idő 

alatt süljenek meg! Rövid idő alatt megsül: 160-170 fokon 

10-12 perc. Kb. 70 darab szokott kijönni belőle. 

A mázhoz a kimaradt 3 db tojásfehérjéből habot verünk, 

25 dkg porcukorral tovább verjük. Ha kész, akkor lehet 

beleforgatni a forró puszedliket, majd megszórjuk a 

tortadarával. Sütőpapírra vagy rácsra téve hagyjuk 

megszáradni. 

 

1. A sütőporos, porcukros, sós lisztbe keverjük bele a tojássárgáját, majd morzsoljuk 

bele a vajat, és gyúrjuk össze. 

2. A habhoz a tojásfehérjét verjük kemény habbá a porcukor felével. A darált diót 

keverjük össze a porcukor másik felével, és óvatosan keverjük össze a kemény 

habbal. 

3. A tésztát nyújtsuk ki kb 3 mm-esre, és szaggassuk ki. 

4. Ha muffin formában sütjük: A korongok alját kenjük meg lekvárral, és kanalazzunk 

rá 1 evőkanál habot. A korong szélét fogjuk össze, és így helyezzük bele a muffin 

formába. Ha tortaformában sütjük: A formák alját kenjük ki vajjal, és lapogassuk 

bele a tésztát. Kenjük meg lekvárral a tészta alját, és kanalazzuk rá a habot. 

5. Előmelegített sütőben 190 fokon süssük 20 percig. Kiszedés előtt várjunk egy 

keveset, hogy ne ragadjon bele az alja. 
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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
                és 

 Sikerekben, Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk 
a falu minden lakójának! 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja Dunaszentpál Község Önkormányzata. 

Cím:9175.Dunaszentpál Iskola tér 1. 

Felelős kiadó: Csontos Attila polgármester 

Felelős szerkesztő: Varga Eszter kulturális referens 

Véleményét és észrevételét az alábbi 
onkormanyzat@dunaszentpal.hu e-mail címen megteheti. 

mailto:onkormanyzat@dunaszentpal.hu

