
 
 

 

 

 

 

        

 

2016. decemberi programok 

26. Lovasáldás a Templomdombon  11,00 

31. Sovány malac vágta Öregmalom Pagony 

10,00 

31. Szilveszteri Bál – Nyugdíjas Klub 

(Cs.M.H.) 20,00 

 

Karácsonyi szentmisék 
 
Dec. 24. szombat:  17.00 Szenteste 
Dec. 26. hétfő:  11.30 Karácsony második napja 

Dec. 31. szombat:  15.00 Szilveszter 
 

 

Dunaalmási 

Híradó 
 

 

 

 

Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 

Az adventi időszak első jelentős eseménye az első 

gyertya meggyújtása a koszorún, ami a karácsonyi 

készülődés nyitánya. 

Ennek alkalmából ismét a helyére került a falu 

karácsonyfája, melynek nagyon sok segítő kéz 

munkája volt az előzménye, ezúton szeretnénk 

megköszönni mindenki segítségét, akik ebben és 

az ünnepség lebonyolításában részt vettek. 

Köszönet a fát adományozó Laposa családnak, a 

fát a helyére állító Tűzoltó Egyesület tagjainak, a 

díszeket készítő gyerekeknek, a korábbi főszervező 

Borbély családnak, a díszítésben segédkező 

családoknak, az ünnepi műsor betanítóinak és a 

szereplő iskolásoknak, a bort adományozóknak 

(Lévai Péter,  Czérna család), és a vendéglátásban 

szorgoskodó önkormányzati és művelődési házi 

dolgozóknak. 

December 7-én tartottuk az évi rendes 

közmeghallgatást, mely szerény érdeklődés 

kíséretében zajlott, az ott elhangzottakról készült 

anyagot a honlapon, illetve a Hivatalban 

tekinthetik meg. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kommunális 

hulladékot elszállító szolgáltató a feleslegessé vált 

fenyőfák elszállítását is elvégzi, Dunaalmáson 

január 10-én és 17-én, keddi napokon. A 

szolgáltató kéri, hogy a díszektől megszabadított 

fákat jól látható és megközelíthető helyre úgy 

helyezzék el, hogy az a közlekedést ne 

akadályozza. 



A forgalom és közlekedés biztonságával 

kapcsolatban is van közérdekű kérésünk 

elsősorban az iskolába érkezők felé. Kérjük az 

autóval érkezőket, hogy a kereszteződést – 

melynek jobb beláthatósága érdekében már 

tettünk lépéseket – kellő körültekintéssel, 

óvatosan közelítsék meg. kérjük továbbá, hogy az 

iskola előtti területet – a kihelyezett tábla 

értelmében – várakozásra ne használják, a ki és 

beszállásra kérjük az udvarban lévő parkoló 

használatát.  A gyalog érkezőket pedig arra kérjük 

– főleg a gyerekeket -, hogy a mozgásban lévő 

autókat az úttesten ne akadályozzák, különösen 

saját testi épségükre való tekintettel. 

A tornacsarnok délutáni-esti időszakban történő 

bérléséről folynak az egyeztetések, január első 

felére reméljük, hogy ez az időszak is 

megnyithatóvá válik. 

Ollé Árpád polgármester 

Lakossági felhívás 
Tisztelt Dunaalmási Lakosok! 

A tél közeledtével fontos felkészülni a téli útviszonyok 

kialakulásának lehetőségére. Az Önkormányzat a téli 

síkosság mentesítés hatékonyságának növelése 

érdekében megkezdte a felkészülést. Az előző évben 

megvásárlásra került egy Suzuki Samurai négy kerék 

meghajtású terepjáró, mely hótoló lappal és sószóróval 

lett ellátva.  A továbbiakban száraz tárolására alkalmas 

edényben síkosság mentesítő anyag (homok) 

kihelyezésére is sor kerül. 

Fel kell hívnunk a lakosság figyelmét arra, hogy az 

Önkormányzat nem rendelkezik a feladat ellátására 

megfelelő létszámú munkaerővel, eszközzel. A síkosság 

mentesítési munkálatokat amennyire lehet, időben 

elkezdjük, de tudomásul kell vennie a Lakosságnak azt 

is, hogy egyszerre minden utat és járdát nem tudunk 

tisztán tartani. Kérünk mindenkit, hogy a téli 

útviszonyoknak megfelelően felkészített gépkocsival 

(téli gumi, kislapát, stb.), illetve öltözettel (csizma, 

bakancs, meleg ruha, stb.) induljanak útra, 

amennyiben az időjárás úgy kívánja. 

Mivel közös célunk Dunaalmás közútjainak, járdáinak 

balesetmentes tisztántartása, ezért kérjük a Lakosság 

közreműködését és türelmét a síkosság mentesítési 

feladatok elvégzésében. Kérjük, gondoskodjanak az 

ingatlanaik előtti járdaszakasz, annak hiányában 1 

méter széles területsáv tisztántartásáról. 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 

5/2004. (I.28.) GKM rendelet 3.2.2 bekezdésének b) 

pontja kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosának 

(kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az 

ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 

területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az 

úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz 

melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 

a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok eltávolításáról. 

Higgyék el, amennyiben kapacitásunk engedi, 

elvégezzük a szükséges munkálatokat, de adott 

esetben, egy intenzív, hosszúra nyúló havazás, hófúvás, 

ónos eső esetén képtelenség minden közutat, járdát 

rendben tartanunk egy hótolóval és négy emberrel. 

Köszönjük megértésüket, és közreműködésüket! 

Lakossági tájékoztató  

a kutak bejelentésével kapcsolatban 

 

Sok kérdés érkezett a lakosság részéről 

Hivatalunkba, az ásott és fúrt kutak bejelentésével 

kapcsolatban, ezért az alábbiakban egy rövid 

tájékoztatást adnék a témában.  

A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 

házi célra, a kertekben fúrt és ásott kutakra, az 

50 személynél kevesebbet ellátó vagy a napi 10 

köbméter mennyiségnél kevesebb vizet szolgáltató 

egyedi vízellátásból származó ivóvízre, ha azt nem 

kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

tevékenység keretében szolgáltatják. 

A bejelentési kötelezettség elsősorban 

mezőgazdasági célú, illegálisan kialakított 

kutakat érinti. A bejelentési kötelezettséget 2018. 

szeptember 30-ig kell megtenni az illetékes vízügyi 

hatóságnál (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság). 

A bejelentéssel az illegálisan kialakított kutak 

fennmaradását lehet engedélyeztetni 

bírságmentesen. 

Új, házi célra ásott vagy fúrt kút létesítése 

jegyzői engedélyhez kötött, de ez korábban is az 

volt. Jegyzői hatáskörbe csak a talajvíz 

felhasználására kialakítandó, évi 500 m3 

vízfogyasztást el nem érő, locsolási célú kút 

engedélyezése tartozik.  

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 

Makay Tibor  kirendeltség-vezető 



Lakossági tájékoztató 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2016. december 27-tól december 30-ig 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási 

Kirendeltsége igazgatási szünet miatt zárva tart, az 

ügyfélfogadás szünetel.  

Telefonon ügyeletet tart:  

Ollé Árpád polgármester:  

  06-30/509-5883 

Makay Tibor kirendeltség-vezető:  

  06-30/453-3426  

Mikéné Jónás Erika anyakönyvvezető:

  06-30/504-6628 

A Dunaalmási Kirendeltség munkatársai 2017. 01. 

02. napjától a megszokott ügyfélfogadási időben 

várják ügyfeleiket. 

Kérjük szíves megértésüket!  

         Makay Tibor 

   kirendeltség-vezető  

Lakossági tájékoztató 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar 

és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 

5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete 

értelmében szeptember, október, november és 

december hónapokban a munkaszüneti napok 

kivételével (vasárnap és az ünnepnapok) minden 

napon megengedett a kerti hulladék nyílt téri 

égetése. Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb, 

kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, 

és egyéb növényi maradvány. Az égetés az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak 

betartásával végezhető. Kerti hulladékot 

közterületen égetni tilos. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Az 

élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet értelmében 

robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros fűrész, 

kerti traktor, rotációs kapa, motoros permetező és 

ipari- vagy barkácsgép Dunaalmás belterületén 

hétköznap 7 óra és 20 óra, szombat 8 óra és 17 óra 

közötti időszakon kívüli időszakban és vasárnap, 

illetve ünnepnapokon nem használható.  

Kérjük a fenti szabályok szíves megértését és 

betartását a nyugodt közösségi együttélés 

érdekében. 

Önkormányzati hírek 
 

A képviselő testület 2016. december 8-án 

rendes ülést tartott, melyen az alábbi 

döntések születtek: 

A képviselő-testület módosítja a Kardinális 

Kft-vel 2013. december 05. napján a 4643/1 

hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi 

szerződést. A szerződés a régi sportpálya 

melletti fúrt ártézi kút és a hozzá tartozó 

medence értékesítéséről szólt, 20 millió 

forint vételáron, de a vételár megfizetését a 

Kft. nem teljesítette. A módosítás 

értelmében a Kft. 2017. június 30. napjáig 

kap határidőt a vételár megfizetésére, úgy, 

hogy 2017. januárjától havi 500 000 Ft-ot 

fizet az önkormányzatnak bérleti díjként, 

melyet az önkormányzat beszámít a 

vételárba. A Kft. pályázati pénzek 

bevonásával ásványvíz palackozó üzem 

létesítését tervezi az ingatlanon. Az üzem 

létesítéséhez szükséges a Dunaparti Építési 

Szabályzat és Szabályozási terv 

(továbbiakban: DÉSZ) módosítása. A 

képviselő testület kezdeményezi a DÉSZ 

módosítását, melynek költsége a Kft-t 

terheli.  

A képviselő-testület Bencsik János és 

Palágyi Zoltán közös kérelmére 

kezdeményezi a DÉSZ módosítását, 

melynek költségeit a kérelmezők viselik. A 

módosítás a dunaparti, külterületi 0713/10 

hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását érinti. A 

kérelmezők egy öblöt terveznek kialakítani, 

mely alkalmas lesz vízi közlekedési 

eszközök befogadására, és vízi turisztikai 

programok lebonyolítására.   

A képviselő-testület elfogadta a Tatai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolóját, valamint az 

adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját.  



A képviselő-testület elfogadta a 2017. évre 

szóló munkatervét és a 2017. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervét, valamint 

előzetesen véleményezte, majd elfogadta 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról és az 

egyes szociális szolgáltatásokról, valamint 

azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendeletének módosítását.  

A képviselő-testület benyújtja pályázati 

anyagát erő és munkagép beszerzésére kiírt 

pályázatra. A szükséges erőgép és 

függesztett, vagy vontatott munkagép 

kiválasztása és az árajánlatok beszerzése, 

valamint a konzorciumi partnerrel történő 

egyeztetések megkezdődtek. A helyi 

külterületi utak fejlesztésére nem nyújt be 

pályázatot, tekintettel a nagymértékű önerő 

biztosítására, illetve a pályázati anyagok 

értékelési szempontjainak nehéz 

teljesítésére.  

A képviselő-testület a Csokonai Általános 

Iskola udvarán 700 m2 nagyságú, zúzott kő 

borítással ellátandó új parkoló 

kialakításához bruttó 1 000 000 Ft-ot 

biztosított. 

A képviselő-testület az avar és kerti 

hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 

5/2015. (III.25.) önkormányzati rendeletét 

módosította. A módosítás értelmében 

december és január hónapokban, a 

munkaszüneti napok kivételével, 

engedélyezett a kerti zöldhulladékok 

nyílttéri égetése.  

A képviselő-testület támogatja Suszter 

Vivien a Dunaalmási Csokonai Általános 

Iskola nyolcadik évfolyamos tanulóját, 

hogy Dunaalmás település képviseletében 

részt vegyen az Arany János 

Tehetséggondozó Programban. Az 

önkormányzat vállalta, hogy a programban 

való részvétele idejére (maximum 5 tanév, 

tanévenként 10 hónap) 5 000 Ft havi 

ösztöndíj támogatást nyújt. 

A képviselő-testület a Könyvtárosok 

világnapja alkalmából hozzájárul a 

Dunaalmási Csokonai Művelődési Házban 

működő Lenhardt György Községi 

Könyvtár 2017. április 14-ei szünnapjához.  

 

A képviselő-testület bérbe adja Domján 

Viktor részére a 7002, 7003, 7004, 7005, 

7006/1 és 7006/2 hrsz-ú Dunaalmás Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 

ingatlanokat 2017. 01. 01. napjától, 

határozatlan időre, 1 hónapos felmondási 

idővel, 8 000 Ft/ingatlan/év bérleti díjért, 

valamint, hogy az ingatlanokat a bérlés 

időtartama alatt gondozza, és megfelelő 

állapotban tartja.  

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Tatabányai Tankerülete véleményt kért a 

Dunaalmási Csokonai Általános Iskola 

intézményvezetői megbízással 

kapcsolatban. Az iskola vezetőjének 

megbízása 2017. augusztusában lejár, 

amennyiben semmilyen más javaslat, 

vélemény nem érkezik, úgy pályázati kiírás 

nélkül meghosszabbodik az 

intézményvezető megbízása újabb 5 évvel. 

A képviselő testület javasolta a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Tatabányai 

Tankerületének, a lejáró intézményvezetői 

munkakör betöltésére pályázat kiírását.  

 

Más érdemi döntést az ülésen a képviselők 

nem hoztak. A következő rendes testületi 

ülés 2017. január 25-én lesz.  

 

 

 

Makay Tibor 

kirendeltség-vezető 

 



GRATULÁCIÓ 

Tisztelt Dr. Ferenczy Miklós! Kedves Doktor 

Úr! 

Nem akármilyen esemény alkalmából kell, 

hogy köszöntselek, egy nem hétköznapi 

pályafutás, egy rendkívül színes életút 

ünnepi eseménye okán. 

Ebben az évben vehetted át a 

gyémántdiplomát, amit azon személyek 

érdemelnek ki, akik 60 évvel korábban 

végezték el az orvosi egyetemet. 

Ez Doktor Úr esetében Szegeden történt, 

ahonnan kisebb kitérő után – először 

Felsőtárkány, majd Ács – került ide, 

Dunaalmásra. Azóta – és ennek több mint 

fél évszázada – élete számunkra szinte 

nyitott könyv. 

Energikus személyisége átsugárzott orvosi 

munkáján, de ez csak egy szelete volt az 

életének. Rögtön megérintette Csokonai és 

múzsája Lilla kapcsolata, melyet hihetetlen 

precizitással tárt fel. Létrehozta a Lilla 

Emlékszobát, jelentős szerepe volt a 

Csokonai szobor felállításában is. Kutatásai 

kiterjedtek az összes olyan történelmi 

eseményre, ami Dunaalmással kapcsolatba 

hozható. Számtalan ilyen jellegű könyvet 

írt, mindemellett arra is maradt energiája, 

hogy orvosi témájú tanulmányutakon, 

konferenciákon vegyen rész, s 

tanulmányokat publikáljon. 

Körzeti orvosi tevékenysége mellett 

gerontológus szakorvosi diplomát is 

szerzett és ezen a területen is aktívan 

dolgozott. S mindemellett, még aktív 

orvosként végezte el a Debreceni Teológiai 

Akadémiát, ahol református lelkészi 

diplomát szerzett. 

E rendkívül tevékeny életút során több 

elismerésben is részesült: Dunaalmáson 

orvosi pályája tiszteletére arany 

pecsétgyűrűt, illetve díszpolgári címet 

adományozott számára a képviselő 

testület, és büszkék vagyunk rá, hogy Ekel 

község is díszpolgárává fogadta. 

E rövid áttekintés természetesen Doktor Úr 

pályájának a főbb eseményeit tudta 

felvázolni, minden nem férhet bele. 

Kedves Doktor Úr! 

Engedd meg, hogy a végén az újságon 

keresztül sok szeretettel köszöntselek 

gyémántdiplomád átvétele alkalmából, s 

egyben nagyon boldog, békés karácsonyt, 

örömökben gazdag új esztendőt, és főleg jó 

egészséget kívánjak, hogy még sokáig 

tartsanak nyugdíjas éveid! 

Dunaalmás Község Önkormányzata és lakói 

nevében tisztelettel: 

Ollé Árpád 

polgármester 

 



 

Mikulás Kupa sakkverseny 

A Dunaalmási Öregmalom Sakk-kör ismét 
megjelent egy megyei sakkversenyen. Mégpedig a 
hagyományos Mikulás Kupán, a melyhez idén is a 
tatabányai Sárberki Iskola adta a házigazda 
szerepet. Összesen 85 gyermek versenyzett. 48 
alsós és 37 felsős fiú és lány.  

Dunaalmást 13 gyermek képviselte. Az alsósok 
között kilencen ültek a sakk-asztalhoz. Míg a 
felsősök küzdelmében négyen vettek részt. A 
versenyzőink névsor szerint: Bata Álmos, Bata 
Botond, Bata Emese, Bata Lili, Bata Zselyke, Bélai 
Dominik, Hajdú Medox, Kun Szabolcs, Kurdi Eszter, 
Sárközi Martin, Tamás Dominika, Talabér Richárd, 
Tircs Simon. 

Az októberben indított sakk-szakkör tagjai most 
először versenyezhettek igazi megmérettetésen, 
azaz sakkóra mellett kellett elszámolniuk a 
másodpercekkel is. 

S ez az új és fiatal csapat nagyszerűen helytállt. Ki 
kell emelnem Talabér Richárdot, aki az almásiak 
között a legjobban szerepelt. A maximális 7 pontból 
4,5-öt gyűjtött. A néhány hónapja kezdett 
sakkozók  között Tamás Dominika  a 4 pontjával az 
alsó lányok között a negyedik helyen végzett! Kun 
Szabolcs szintén négy pontot ért el, ami azért is 
kiemelkedő eredmény, mert Szabolcs még csak  
első osztályba jár. Ha így folytatja, akkor a jövő 
dunaalmási sakkbajnokát is megismerhettük 
személyében. Szép eredmény Bata Álmos 4 pontja 
a felsősök küzdelmében és Sárközi Martin 3 pontja 
az alsósok között. 

Elismerés és köszönet illeti a csapat új edzőjét Kiss 
Istvánt, aki Nyergesújfaluról jár hozzánk oktatni és 
bíztatni a sakk-csapat tagjait. 

Január 28-án Bábolnán lesz a hagyományos sakk-
fesztivál. Ide is készülünk menni. S remélem a 
dunaalmási fiatalok idén tavasszal is 
bekapcsolódnak a diákolimpia versenyeibe is.  

Vidovszky Ferenc, az Öregmalom Sakk-kör vezetője 

 

Dunaalmásért Alapítvány 

Kedves Dunaalmásiak! 

A Dunaalmásért 

Alapítvány Szilágyi 

Domokos szavaival és 

az alábbi történettel 

kíván békés, boldog 

ünnepeket és 

minden jót az új 

esztendőre! 

 

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi 

foszlós kalácson, ne díszített fákon, 

hanem a szívekben legyen karácsony!” 

Karácsony előtt négy héttel 

egy angyal érkezik a Földre. Ég kék 

ruhában jár-kel az emberek között, de 

azok annyira el vannak foglalva az 

ünnepek előtti készülődéssel, hogy 

észre sem veszik. 

A vásárlási láz – szebbet, nagyobbat, 

drágábbat, a pénztárgépek kattogása, 

a reklámok harsogó zaja elnyomja 

az angyal szavait, a szupermarketek 

tarka tömege elrejti törékeny alakját. 

Minden csillog-villog, zenél, követel: 

vegyél még, még, még… Színes-fényes 

papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük 

sivárságát. Pedig csupán egy gyertya 

fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, 

hogy az angyal a vendégük lehessen. 

Karácsony előtt három héttel egy 

másik angyal érkezik. Feladata, hogy 

aranyszálból szőtt kosarát tele pakolja 

ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A 

kosár azonban nagyon törékeny; a 

rengeteg összevásárolt játék, ékszer, 

parfüm, plazma-tv súlya 

összeroppantaná. Az angyal nem is 

ilyen ajándék után kutat. Türelmesen, 

embertől emberig haladva keresi azt, 

ami súlytalan, végtelen, nem kerül 

semmibe, mégis mindennél többet ér. 



Az angyal a szeretet apró morzsáival 

tölti meg a kosarat. 

Karácsony előtt két héttel 

újabb angyal látogat a Földre. Végigjár 

minden házat, minden otthont, néhol 

elidőzik néhány percre, máshonnan 

szinte menekül. Tágas tereken sétál, 

kivilágított parkokban üldögél, figyeli a 

beszélgető, egymásra mosolygó 

embereket. A hidegtől kipirosodott 

ujjak kulcsolódnak a forralt boros 

poharakra, gyerekek hancúroznak a 

frissen esett hóban, félrebillent fejű 

hóember álldogál egy terebélyes 

fenyőfa oltalmában. 

Az angyal örömét leli a 

látottakban, meg-megérinti az 

embereket, s azok szívébe békesség, 

szemükbe ragyogás költözik. A 

várakozás ünneppé varázsolja a 

hétköznapjaikat. 

Egy héttel karácsony 

előtt angyalok serege érkezik, elhozzák 

a dalt, a zenét, a táncot. A várakozás 

lassan véget ér, a megbocsátás 

egymásba kulcsolja az emberek kezét. 

Emberekét, akik nem felejtették el 

várni az angyalokat, akik nem 

felejtettek el hinni a csodában, 

akiknek a karácsony nemcsak a díszes 

fenyőfát, a finom ételeket, az 

ajándékokat jelenti, hanem 

bűnbánatot, elmélkedést, szeretetet. 

Ők azok, akik a szent éjjelen fürkészve 

figyelik az eget, s a csillagok fénye a 

mennybe vitt szeretetet sziporkázza 

vissza rájuk. (Monic Wilder : Advent)    

 

 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új 

Esztendőt Kívánunk! 

 
 

 

 
 

 



BETLEHEMI KIRÁLYOK 
 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk 
gyalog jöttünk, mert siettünk 
kisjuhocska mondta - biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menykárt király a nevem. 
Segíts, édes Istenem. 
 
Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy kallottuk megszülették 
szegények királya lettél 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 
üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék afféle 
földi király személye. 

 

 
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind e fogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal 
tömjént egész vasfazékkal 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecsen király. 
 
Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át 
alig fája Gézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál 
Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok 
jóéjszakát kívánok! 

József Attila 

 
 


