
Idén ismét felállításra kerül a Polgármesteri Hivatal előt-

ti téren a közösségi adventi koszorú, melynek gyertyáit 

ünnepélyes keretek között, kis műsor keretében gyújtjuk 

meg advent vasárnapjain. 

XXVIII. évfolyam, 2013. december, Szentkarácsony Hava 
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ÖNKoRMáNYZAtáNAK
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tARtAloM
- Advent
- Közérdekű hírek

• Szennyvízelvezetés
• Szociális célú tűzifa
• Polgármesterek levele

- Házunk tája
• Lampionos felvonulás
• Segítünk klub
• Mozgáskorlátozottak klubja
• Nyugdíjas klub 

- Felkészülés az őszi-téli közlekedésre
- Gépkocsi feltörés megelőzése
- Kihűlés veszély
- Receptek

Örömökben gazdag
Karácsonyi Ünnepeket és

Boldog, Békés Új Évet kíván
Dávod Község Önkormányzatának

minden dolgozója!

KÖZÖssÉgi ADveNti
gYeRtYAgYújtás

GyertyaGyújtás időpontjai:

december 1.  17:00

december 8.  17:00

december 15.  17:00

december 22.  18:00
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Az advent latin szó, az egyházi év első periódusát, a karácsonyi 
ünnepkör előkészítését jelenti. 

Eredeti jelentése eljövetel. A mai római liturgiában a december 
25-e előtti négy vasárnapra, és a közé eső 18-24 hétköznapra vo-
natkozik. 

A régi hagyomány szerint adventet szent András apostol ünnepé-
től (nov. 30.) számították. 

Az advent eltérő számítása abból adódik, hogy a karácsonyhoz 
igazodik, a karácsonyt pedig nem mindig december 25-én ünne-
pelték, másrészt az advent terjedelme is változott az idők folya-
mán. 

Turinból fennmaradt szent Maximus (415-466) püspök „In 
Adnvetu Domini” című homíliája nem említ naptári időpontot. 
Szent Caesarius arles-i püspök (502-542) szerint az advent Jézus 
születésére való előkészület, de a püspök által ünnepelt Jézus szü-
letésének időpontja nem deríthető ki a szövegből.

Az 581-ben Gaul tartományban tartott máconi szinódus elrendeli, 
hogy november 11-től hétfőn, szerdán és pénteken imádsággal ké-
szüljenek Jézus születésének ünnepére.

Csak az 5. századtól fogadják el fokozatosan a római szokást, 
hogy december 25-én ünnepeljék a karácsonyt, és előtte egyes he-
lyeken a hathetes adventi előkészületet szent Márton ünnepétől. A 
négyhetes adventi ciklus Rómában Simplicius pápa idejében vált 
általánossá.

III. Ince pápa (1198-1216) elrendelte, hogy a katolikus templo-
mokban fekete helyett lila miseruhát használjanak, letakarják a 
képeket, és ne díszítsék virággal az oltárt, és hétköznapokon ne 
orgonáljanak! 

Ez az időszak egyértelműen lelki előkészület Jézus megtestesü-
lésének ünnepére. Különböző szertartások és vallási gyakorlatok 
ebben az időben azt segítették, hogy a hívők lelkileg ráhangolód-
janak a karácsonyi szentáldozásra. Ennek megfelelően azt mond-
ták, a négy vasárnap négyféle eljövetelt jelképez. Krisztus először 

ADveNt
a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a ha-
lálunkkor, negyedszer az utolsó ítéletkor érkezik el hozzánk, erre 
kell felkészülnünk. 

Adventben az egyház liturgikus megemlékezéseiben különös sze-
retettel fordul Mária felé. A hajnali miséket a latin mise kezdő an-
tifónájáról rorate miséknek is nevezzük. Az antifóna így kezdődik: 
„Rorate celi desuper”, „harmatozzatok egek onnan felülről”.

A II. Vatikáni Zsinat után advent mindegyik hétköznapja külön 
miseszöveget kapott. Hagyományosan az advent azon ezeréves 
sötétséget szimbolizálja, amíg az emberiség Krisztus születésé-
re várt. Ehhez a liturgikus időszakhoz tartozik a Szállást keres a 
szent Család népi liturgiája. A hívők minden nap más-más házak-
nál gyűlnek össze a Mária, vagy Szent Család kép előtt imádkoz-
va. A népi liturgiában közkedveltté vált a betlehemezés szokása. 
Az adventi időszak szentjeihez (Borbála, Miklós, Luca) külön 
népszokások kapcsolódnak. 

A ma is divatos adventi koszorú egy evangélikus lelkész újítása-
ként terjedt el. Az adventi koszorú 1930-1940 között mai formájá-
ban katolikus körökben is terjedni kezdett. 

Nagyon szép és lelkiekben hasznos előkészületet kívánok kedves 
Mindannyiuknak szeretettel:

Kamen Ferenc

plébános 
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A szennyvízberuházás kivitelezésére a II. fordulós támogatási 
szerződés aláírása 2010. november 8-án megtörtént.  Ezt követő-
en - elsősorban a szennyvíztisztító telep tulajdonjoga megszerzé-
sének elhúzódása, valamint a kivitelező kiválasztásának végleges 
lezárása miatt az eredeti határidőkhöz képest jelentős késéssel 
kezdődhettek a kivitelezés munkálatai.  Végül is 2013. február-
jában megtörtént a munkaterület átadása és a munkák tényleges 
megkezdése.
2013. szeptember 10-én helyszíni ellenőrzés volt a Közreműködő 
Szervezet részéről, melynek tárgya az eredeti iratok megtekintése 
és az épülő szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep 
megtekintése volt. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a 
terveknek megfelelően folynak a munkálatok, melyet a helyszíni 
bejárás során digitális fotók készítésével támasztottak alá. A kivi-
telezés a támogatási szerződés indikátorainak megfelelő műszaki 
tartalommal, a kiviteli tervekben és a vonatkozó engedélyekben 
foglaltak szerint rendben zajlik, nem történt eltérő műszaki meg-
oldás alkalmazása. 
A projekt megvalósítása során négy közbeszerzési eljárás és há-
rom beszerzés lefolytatására került sor a vonatkozó jogszabályok 
alkalmazásának megfelelően, szabályosan.  Megállapította az el-
lenőrzés, hogy az eddig benyújtott 12 db kifizetési kérelmet alátá-
masztó eredeti dokumentumok a hivatalban rendelkezésre állnak. 
Tervek, engedélyek, építési naplók, mérnökjelentések eredetben 
rendelkezésre állnak.
2-3 hetente koordinációs értekezleteket tartanak az önkormányzat, 
a kivitelező, műszaki ellenőr, tervező, Bajavíz Kft. képviselőinek 
részvételével, ahol összegzik az előrehaladást, megbeszélik a te-
endőket, a felmerülő problémákat. Összességében megállapítható, 
hogy a szennyvízberuházás a hatályos jogszabályoknak és a támo-
gatási szerződésnek megfelelően alakul.
A Víziközmű-társulat szerződést kötött a házi rákötések munkála-
tainak elvégzésére, melyet valamennyi érdekeltségi hozzájárulást 
időarányosan fizető ingatlantulajdonos részére térítésmentesen vé-
gez el a vállalkozó.  2013. november 5-én a rákötésre engedélye-
zett utcák lakói írásos tájékoztatást kaptak arról, hogy a kivitelező 
felkeresi őket és egyeztetik a munkák elvégzésének idejét, módját. 
Ahol a rákötések megtörténnek, ott már a megépített szennyvíz-
tisztítóba kerül a szennyvíz. Mivel a próbaüzem költségei a kivi-
telezőt terhelik, így az állampolgároknak a teljes települési rend-
szer kiépítéséig, illetve annak műszaki átadás-átvételéig nincs 
csatornadíj fizetési kötelezettségük. A tulajdonos akkor köteles 
fizetni, amikor megkötötte a Bajavíz-Kft.-vel a közszolgáltatási 
szerződést. Aki ezt nem teszi meg, - a Bajavíz Kft. fogja postázni 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Társulat a Kbt. hatálya alá nem 
tartozó egyszerű beszerzési eljárás eredményeként vállalkozási ke-
retszerződést kötött a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó házi bekö-
tések megvalósítása céljából.  E szerződés keretében a duna-föld-
munka Földépítő, Kereskedelmi és szolgáltató bt. térítésmentesen 
elvégzi a házi bekötés ingatlanon belüli munkálatait (teljes anyag és 
munkadíj, valamint a bekötést követő –burkolat nélküli – helyreál-
lítási munkák) azon ingatlanok esetében, amelyekre az érdekeltségi 
hozzájárulások befizetése rendben megtörtént illetve folyamatosan 
történik (LTP). 

Az Önök utcájában a rákötés engedélyezett, így a fent megjelölt vál-
lalkozó hamarosan felkeresi Önöket a munkák elvégzésének előzetes 
megbeszélése céljából, ezért kérem, hogy szíveskedjék a vállalko-
zót tájékoztatni a lakóházból kijövő szennyvízcső csatlakozásáról a 
szennyvízaknába. Szükséges továbbá az emésztőaknák előzetes teljes 
kiürítése (szippantás) a rákötés biztonságos közegészségügyi feltét-
eleinek megteremtése céljából.  Kérem, hogy az előzetes megbeszélés 
és a munkák elvégzése érdekében szíveskedjenek biztosítani az ingat-
lanra való bejutást. 

A jogosultsággal rendelkező vállalkozó e levél hátoldalára lemásolt 
megbízólevél eredeti példányát köteles bemutatni minden ingatlan-
tulajdonosnak. 

A házi bekötések más vállalkozóval, vagy egyénileg történő szaksze-
rűtlen kivitelezéséből adódó károkért, illetve hibákért Dávod Község 
Víziközmű-társulat és a Duna-földmunka Földépítő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. felelősséget nem vállal. Felhívom figyelmüket arra, 
hogy a hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása 
jelentős többletköltséget okozhat az ingatlan tulajdonosának! 

Felhívom mindazon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik már a házi 
bekötéseket elvégezték, illetve elvégeztették, szíveskedjenek beje-
lenteni a Társulat ügyintézőjénél, Sáriczné Osztrogonácz Nóránál a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Amennyiben bármilyen probléma felmerül, azt szíveskedjenek a Pol-
gármesteri Hivatalban jelezni.

a szerződéseket -, egy jóval magasabb összegű díj, a talajterhelési 
díj fizetésére lesz köteles, mely a vízdíj számlában fog megjelenni.  

Ezúton közzétesszük azt a tájékoztató levelet, melyet mindazok 
megkapnak, illetve már megkaptak, akik azon a közterületen él-
nek, melyre a rákötési engedélyt a kivitelező és a műszaki ellenőr 
megadta.  

Összefoglaló tájékoztató
a Dávod Községben KEOP-1-2-0/2F/09-201-0013

azonosító szám alatt folyamatban lévő beruházásról

KÖZÉrdeKŰ HÍreK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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Hirtenberg János Sándor, a Dávod Község Víziközmű-
Társulat Elnöke megbízom a Duna-Földmunka Földépí-
tő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (6500 Baja, Platán-
fa utca 27/b) azzal, hogy 

dávod Község közigazgatási területén 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítéséhez kapcsolódó házi 

bekötéseket 
a vállalkozási keretszerződés 

alapján elvégezze. 

A vállalkozó a házi bekötés munkálatainak elvégzését 
köteles az ingatlantulajdonossal igazoltatni. 

Dávod, 2013. november 5.
Hirtenberg János Sándor

elnök

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dávod Önkormányzat az 
57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján az idei évben is pályázatot 
nyújtott be szociális célú tűzifa támogatás igénylése céljából.  
2013. november 11-én érkezett meg a támogatói okirat, mely 
szerint az idei évben önkormányzatunk 518.160,- Ft összegű 
vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesült, melyet 
az önkormányzat 60 m3 lágylombos tűzifa vásárlásra használ-
hat fel. A támogatás feltételeinek meghatározását követően 
közzétesszük az igénylés módját, feltételeit az önkormányzat 
hirdetőtábláján a polgármesteri hivatalban, valamint a www.
davod.hu önkormányzati honlapon. Érdeklődni a polgármesteri 
hivatalban személyesen is lehet. A kérelmek benyújtására leg-
korábban a 2013. december 2-val kezdődő héten lesz lehetőség. 

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő

tisztelt Zsigó úr! 

Alulírott polgármesterek, önkormányzataink képviseletében az 
alábbi kéréssel fordulunk Önhöz.

A településeink mindegyike 5.000 fő alatti, és a 2012. évi 
adósságkonszolidációban nem érintett település.

A konszolidáció folyamatában számtalanszor kommunikálta 
a kormányzat, hogy az adósságrendezésben nem részesült tel-
epüléseket a Kormányzat kompenzációban részesíti.

E tárgyban megkaptuk dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr 
2013.04.02-ai levelét, melyben elismerését fejezte ki a felelős 
gazdálkodási tevékenységért. Továbbá javaslatokat kért arra 
vonatkozóan, hogy milyen fejlesztési célokat tart szükségesnek 
és fontosnak az Önkormányzat.

Az április 30-ig bekért javaslatokra jelen időpontig semminemű 
visszajelzést nem kaptunk.

tisztelt Képviselő úr! 

Mivel már folynak a 2014. évi költségvetés előkészületi munkái, 
fontosnak ítéljük, hogy a tervezés folyamatában figyelem-
mel kísért legyen az, hogy elkülönített forrás álljon rendel-
kezésre, kifejezetten a nem konszolidált önkormányzatok 
fejlesztési céljainak megvalósítására. 

Tudva azt, hogy a 2014 évi költségvetésnek része lesz a kons-
zolidált önkormányzatoktól átvállalt adósság kiegyenlítésének 
terhe, és a városok 2013 évi konszolidációja után még meg-
maradt hitelek 2014-ben várhatóan ismét konszolidálásra kerül-
nek, ami mintegy 20 MD Ft kiadás alól mentesíti az érintett 
önkormányzatokat. 

Mindezekre figyelemmel elképzelhetetlennek tartjuk, hogy fen-
tiek közös teherviselése ellenére, számunkra ne jutva fejlesztési 
forrás. A jelen ismereteink szerint az ere a célra tervezett 10 MD 
Ft – amely ráadásul több évre lenne szakaszolva – az érintett 
önkormányzatok számára is figyelemmel, nem tekinthető ér-
demi kompenzációnak.

Kérésünk nem csak „önkormányzati”, hanem településeink 
minden választópolgárának jogos elvárása.

Biztosak vagyunk abban, hogy az így megvalósuló fejlesztések 
polgárainkra gyakorolt pozitív hatása jelentős befolyással lesz 
az országgyűlési és a helyhatósági választásokra.

Hisszük azt, hogy a felelős ígérethez olyan nagyságrendű for-
rást biztosít a Kormányzat, amely meghatározó lesz az elmaradt 
fejlesztések megvalósításához.

Kérjük Önt, hogy érdekeinket képviselni, eljárni és a kapott in-
formációt velünk megosztani szíveskedjen a 2014 évi terveink 
megalapozásához. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelünket megküldjük Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő úrnak is.

Baja, 2013. november 6.

KÖZÉrdeKŰ HÍreK

meGbÍZÓLeVÉL

tisZtelt DávoDi lAKosoK

poLGármestereK LeVeLe
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iskolánkban november 12-én rendezte meg a szülői munka-
közösség a már hagyományos márton napi lampionos felvo-
nulást. 

Idén is nagy tömeget mozgatott meg a Szent Márton napján szo-
kásos dávodi rendezvény, mely immáron kedves népünnepéllyé 
nőtte ki magát a faluban.

A szép hagyományt felelevenítő gyermekek, szüleikkel és neve-
lőikkel, a kezeikben kis gyertyáikkal, lampionokkal és mécsesek-
kel folyamatosan érkeztek este az iskolába. A menet a templomba 
igyekezett, ahol Kamen Ferenc plébános Úr szertartásán az iskola 
tanulói ministráltak. A hittanos tanulók jelenettel emlékeztek meg 
Szent Márton életéről.

Ezt követte a lampionos felvonulás a faluban. A felvonulók lám-
pásainak fényei Szent Márton szeretetét, és magát a szeretetet 
hirdették a felvonulás alatt. Az esemény jó hangulatban zajlott, 

a gyerekek örömmel meneteltek szüleik mellett, szerencsére az 
időjárás is kedvezően alakult.

Az iskolába visszaérkezve finom zsíros kenyér és forró tea várta 
a felvonulókat. A Szülői Munkaközösség látta vendégül a részt-
vevőket.

Polgármester Úr felajánlása külön örömet szerzett a gyerekeknek, 
hiszen a pilótatallért minden kisgyermek imádja.

A Segítünk Klub a 2013-as évet hagyományos pótszilveszteri 
bállal kezdte. Április végén az édesanyákat köszöntöttük, majd 
júliusban Nagybaracskán szerepelt a klub asszonykórusa. Rövid 
pihenés után egy kedves meghívásnak eleget téve Bezdánban lép-
tünk fel. 

A szeptemberi szüreti bálon vendégül láttuk a bezdáni Petőfi Sán-
dor színjátszó csoport tagjait. December 11-én karácsonyi mű-
sorral zárjuk a 2013-as évet. 

Áldott, boldog, békés ünnepeket
Kívánunk mindenkinek!

HáZUNK tájA

Lampionos FeLVonULás

seGÍtÜnK KLUb
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2013. évi munkája
A 2013. évben betervezet programokat 80 fővel sikeresen teljesítet-
tük. Az év folyamán meghívott vendégeink hasznos, értékes infor-
mációkkal gazdagítottak bennünket. Többet között előadást tartott 
Hirtenberg János Sándor polgármester, Dr. Ádám András háziorvos, 
Bőthe Béla a Dávodi Augusztus 20 Zrt. vezérigazgatója, Gálné dr. 
Koller Erzsébet Aranka a helyi gyógyszertár vezetője, Aladics Balázs 
körzeti megbízott és Keresztes Tamás Gábor a helyi polgárőr egyesü-
let vezetője, valamint Sáriczné Osztrogonácz Nóra Víziközmű-társu-
lat ügyintézője.
Idén újfent megtartottuk a szomszéd községek – Hercegszántó, Duna-
falva – nyugdíjas klub tagjaival szervezett farsangi bálat, mely ismét 
nagyon jó hangulatban telt el. 2013. évben is, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, megrendeztük a nőnapi- majd az Urak napi ünnepséget. 
Pünkösd vasárnapján, Máriagyűd – Harkány úti céllal, kirándulást 
szerveztünk, melyen a tagok közül 20 vettek részt. 
Augusztus végén a Hercegszántói nyugdíjas Klub vendégszerete-
tét élveztük, majd szeptemberben doroszlóra látogattunk 36 fővel 
Polgármesterünk és felesége kíséretében. Hagyományőrző, kulturális 
műsorokkal fogadtak minket.   
Megszokott erzsébet és Katalin napi bálunk sem maradt el idén.
Az év legmeghittebb ünnepét idén is az óvodásokkal és az iskolá-
sokkal közösen ünnepeljük. 
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet magam és klubtársaim ne-
vében is támogatóinknak, kiknek segítsége nélkül nem tudtuk volna 
megvalósítani tervezett programjainkat.

Áldott, békés karácsonyt és még boldogabb
2014-es esztendőt kívánok Mindenkinek! 

Németh Jánosné
klubvezető

HáZUNK tájA

A 2013-as évben is megrendezésre került a MEOSZ Bajai Egyesülete 
által szervezett Esélyegyenlőségi Nap Érsekcsanádon. A rendezvény 
2013. június 22-én volt. A dávodi csoport 54 fővel képviselte magát 
(a legnépesebb csoport). A kulturális eseményen énekes és verses mű-
sort adott elő nagy sikerrel a Vadvirág Asszonykórus. Az utazás költ-
ségeit a csoportunk fizette, az ebéd árát idén mindenki maga rendezte. 
A nyáron, sorstársaink részére, június 11-én és 14-én ismét megren-
deztük a fürdőnapot a Dávodi Gyógyfürdőbe, ahol meglepetés lán-
gossal kedveskedtünk a résztvevőknek. Itt megragadva az alkalmat, 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért Dávod Ön-
kormányzatnak és a Polgármester úrnak. A hozzájárulásuk nélkül nem 
tudtuk volna megrendezni ezen eseményeket. 
A csoport- és gazdasági vezető idén is teljesen térítésmentesen végez-
te munkáját. Minden hét keddi napján a Gondozási Központban 15-17 
óra között fogadó órát tartunk, mikor is lehetőség van a tagdíjak befi-
zetésére, illetve az új tagoknak a belépésére. Ez idő alatt nyújtunk tá-
jékoztatást a meglévő és megváltozott jogszabályokról, rendeletekről.

Sorstársaink 2013. év karácsonyára is számíthatnak meglepetésre. 

Meghitt, kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

a Dávodi Mozgáskorlátozottak Csoportja, valamint 
a csoportvezető Miklósity László 

és a gazdasági vezető Milánkovics Benedekné!

nyUGdÍjas KLUb MoZgásKoRlátoZottAK 
DÉl Bács-KisKUN MegYei 

eGyesÜLet dáVodi
csoportjánaK besZámoLÓ-

ja 2013. ÉV mUnKájárÓL
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ADveNti KAlácsKosZoRú
Hozzávalók:
• 50 dkg finomliszt
• 1 mokkáskanál só
• 2,7 dl tej
• 1 nagy tojás
• 2 evőkanál cukor
• 0,5 dl olaj
• 2 dkg élesztő
Az élesztőt a tej egy 
részével és egy kevés 
cukorral felfuttatjuk. 
Egy tálba kimérjük a 
többi hozzávalót és 
hozzáadjuk az élesztős tejet, majd könnyű kalácstésztává gyúrjuk. 

Kb. 1 óra hosszát pihentetjük.

Kenyérsütő gép esetén az üstbe mérni az összes hozzávalót (folya-

dékkal kezdve) és könnyű kalácstésztát kell dagasztani. Kikapcsolt 

gépben duplájára keleszteni. 

töltelék: 
• kis üveg lekvár (birs, sárgabarack)

• 20 dkg őrölt dió
• 10 dkg cukor
• csipet fahéj
• 1 citrom reszelt héja
• kb. 7 dkg aprított aszalt sárgabarack

• kb. 7 dkg reszelt vagy apró kockára vágott marcipán

A tésztát lisztezett felületre borítjuk, kb. 2 mm vastag téglala-

pot nyújtunk belőle. 
A kinyújtott tésztát megkenjük lekvárral, megszórjuk a cukrozott 

dióval, amiben elkeverjük a fahéjat és a citromhéjat, majd meg-

hintjük az aprított aszalt sárgabarackkal és marcipánnal. Felteker-

jük, mint a beiglit.
Sütőlemez hátuljára sütőpapírt teszünk és a feltekert tésztát kariká-

ba hajlítva átemeljük rá. Egy éles késsel kb. másfél ujjnyi vastagon 

bevagdaljuk. Úgy, mintha szeletelnénk, csak nem vágjuk át telje-

sen a tésztát.
Ezután a szeleteket kissé kifordítjuk úgy, hogy félig takarják egy-

mást.
Letakarjuk és kb. 30. perc alatt újra kelesztjük. Ezalatt a sütőt elő-

melegítjük 180 fokra.
A megkelt tésztát vékonyan lekenjük sárgabaracklekvárral. Ter-

mészetesen lehet hagyományosan egész, felvert tojással is, de a 

lekvár ad neki egy plusz ízt. Bár az is igaz, hogy sokkal gyorsabban 

barnul, mint a tojás, ezért félidőben le kell takarni egy fóliával. 

35 perc alatt sül készre.

recepteK

eHető KarácsonyFadÍsZ
Hozzávalók: 
• Tészta: 30 dkg liszt, 2 csapott teáskanál sütőpor, 5 púpozott 

evőkanál cukor, 1 tasak vanillincukor, 1 teáskanál rum aroma 
(tetszés szerint), 6 evőkanál tej, 10 dkg margarin

• Öntet: 1,5 tasak vaníliaízű porcukor (vagy 150 g átszitált por-
cukor), 2 evőkanál citromlé, kb. 2-3 evőkanál víz

• Díszítés: torta dara, színes szóró-cukor, lekvár vagy dzsem

Elkészítés:
• Tészta: a lisztet és a sütőport összekeverjük és a munkafelü-

letre szitáljuk. Közepébe mélyedést alakítunk ki, hozzáadjuk a 
cukrot, vanillincukrot, rum aromát és a tejet, majd a liszt egy 
részével sűrű masszává dolgozzuk. 

• Hozzáadjuk a kis darabokra vágott hideg margarint, liszttel 
megszórjuk, és a közepétől kezdve sima tésztává gyúrjuk. Ha a 
munkafelülethez ragad, hagyjuk a tésztát egy kis ideig pihenni. 

• A tésztát vékonyra nyújtjuk, karácsonyi motívumos kiszúróval 
formákat szaggatunk belőle, majd kizsírozott sütőlemezre he-
lyezzük és a felakasztáshoz kis lyukat szúrunk a formákba. 

• Sütés: 3-4 fokozaton 5 percig előmelegített gázsütőben a süte-
ményt 6-8 percig, elektromos sütőben 175-200 fokon szintén 
6-8 percig sütjük.

• Öntet: a leszitált vaníliaízű porcukrot citromlével és annyi víz-
zel (kb. 2-3 evőkanál) keverjük el, hogy kenhető masszát kap-
junk.

A kihűlt süteményeket az öntettel (habzsák segítségével) és a torta 
darával vagy színes szóró - cukorral díszítjük. 
A süteményeket zsinegre fűzzük és a fát díszítjük vele.
A sütemény ízletesebb, ha párosával lekvárral vagy dzsemmel ösz-
szeragasztjuk. 

Kiadja: Dávod község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Kender Viola. szerkesztőség és kiadó címe:  
6524 Dávod, Dózsa Gy. út 61., nyomdai előkészítés: FOTO Reklámstúdió Kft. 6500 Baja, Dózsa Gy. út 195. nyomda: Arculat Nyomda  
6500 Baja, Attila u. 15., Felelős vezető: Csuvár Zoltán Készült: 900 példányban.

8


