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SSzzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttjjüükk  kkeeddvveess  oollvvaassóóiinnkkaatt!!  
  

Az újság elıdje az Und Község Honlapja immár 3 éves lesz. A látogatok száma, szépen 
gyarapodik és a visszajelzések is nagyon jók, de sajnos nem mindenki számára érhetık még 
így el a hírek, ezért született meg az az újság, melyet most Ön, Kedves Olvasó is a kezében 
tart. 

Az újság nem fog megjelenni olyan gyakran, mint amilyen gyakran a honlap frissül és a 
cikkek is inkább csak szemezgetések lesznek, a honlap anyagából, de megpróbálunk minden 
fontos információt megjelentetni az Undi Lapokban is, hogy mindenki számára elérhetıek 
legyenek. Most lehetséges, hogy azt kérdezi, miért csak szemezgetések lesznek és nem a 
teljes anyag? Erre leginkább azt mondhatjuk, hogy szerencsére egyre több információt és 
fényképet kapunk, melyeket a honlapon meg tudunk jelentetni, de az újságban nem, 
legalábbis jelenleg. 

Tisztelettel: A Fıszerkesztı 
 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk  
 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az útlevelekkel kapcsolatos ügyek intézése 
Sopronban lehetséges, az Okmányirodában. 

Április 12 –én (szombaton) 13 órától Magyar – Osztrák Tavaszi Nagytakarítási Nap 
megrendezésére kerül sor. Cél: a falvak külterületén lévı utak melletti zöldterületek 
megtisztítása. A részvevıknek 1630 –kor a Zsira – Locsmánd határátkelınél köszönik meg 
részvételüket. Gyülekezés1400-kor a kultúrotthon el ıtt. (kerékpárokkal, ill. gépkocsival) 

Április hónapban ismételten megszervezzük a lomtalanítást. Kérjük, hogy április 25 –én 
reggel 7 – 8 óra között a vasat, vashulladékot, akkumulátort; 26 – án az egyéb feleslegessé 
vált dolgokat legyenek szívesek kitenni a házuk elıtti hídra. 

A MatávkábelTV Kft a kábeltelevíziós hálózatra csatlakozás díját 25000 Ft –ról 6999- 
forintra csökkenti. Az országosan elsı 1000 jelentkezı részére további 1000, - Ft 
kedvezményt biztosít. Az akcióban jelentkezı igénylıknek 1 éves hőségkötelezettséget kell 
vállalniuk. Ez azt jelenti, ogy a bekapcsolástól számított 1 éven belül ha visszaadják a 
kábelTV elıfizetést, vagy az díjtartozás miatt leszrelésre kerül, akkor az akciós díj és a listás 
25000 Ft közötti különbözetet be kell fizetniük. Az akció csak a MatávkábelTV Kft. Által un. 
Lefedett területekre érvényes. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi hálozattól maximum 30 m –es 
kábellel beköthetınek kell lennie az igénylı ingatlanának. Az akció 2003 április 1 –tıl május 
15 –ig tart. Érdeklıdni lehet a 99/506 –503 telefonon. 

KKöönnyyvvttáárr  
 

A könyvtár látogatására minden szombaton 1700-tól 1900-ig van lehetıség. 
Kérjük, hogy az otthonukban fellelhetı könyvtári könyveket hozzák vissza. 
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EEggyyhháázzii  hhíírreekk  
 

NAGYBÖJT – HÚSVÉTI ELİKÉSZÜLET 
Und Egyházközség ünneplései! 

Passió Máté evangélista szerint. 
Akkor a tizenkettı közül az egyik, karióti Júdás, elment a fıpaphoz, és ezt kérdezte tılük: 

„Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?” Azok harminc ezüstöt fizettek neki. Attól kezdve 
már csak a kedvezı alkalmat kereste, hogy kiszolgálhassa nekik. A kovásztalan kenyér 
ünnepének elsı napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hogy akarod, hol 
készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Így felelt: „Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, 
és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: közel az idım, nálad költöm el tanítványaiddal 
a húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, elkészítették 
számára a húsvéti bárányt. Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal. Vacsora 
közben megszólalt: „Bizony mondom nektek, egyiketek elárul.” Erre igen elszomorodtak, és 
sorra megkérdezték: „Csak nem én vagyok az, Uram?” „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az 
árul el” – felette. Az Emberfia ugyan elmegy, amit megírták róla, de jaj annak az embernek, 
aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.” Erre Júdás, az árulója is 
megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, mester?” „Magad mondtad” – válaszolta. Vacsora 
közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, 
ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyetek, ez az én testem!” aztán fogta a kelyhet, hálát 
adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebbıl mindnyájan, mert ez az én 
vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bőnök bocsánatára. Mondom nektek, 
mostantól nem iszom a szılı termésébıl addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám 
országában. 

Nagyheti szertartások: Virágvasárnaptól Húsvét Vasárnapjáig 
Virágvasárnap (Macicna nedilja), az Úr szenvedésének vasárnapján1030-kor. 

Barkaszenteléssel és passió, bakaszentelı körmenet. 
Nagycsütörök (Veliki cetertak): 1730-kor szentmise, virrasztás 
Nagypéntek (Veliki petak):1700-kor keresztúti ájtatatosság, nagypénteki szertartások 1730-kor 
Nagyszombat (Velika sobota): 1630-kor feltámadási szentmise. Tőzszentelés, keresztvíz 
szentelése. A szentmise után feltámadási körmenet utána húsvéti ételek megáldása. 
Húsvét vasárnap (Vazmena nedilja): 400-kor hajnalban istenkeresık szentmiséje, temetıi 
imádságok. 1030-kor horvát szentmise és 1330-kor magyar szentmise 
Április 27-én a jó termésért való ájtatatosság megtartása, búzaszentelés 1030-kor. 
Május 3 –án Horvátok zarándoklata Gyırbe a Könnyezı Szőzanya kegyképéhez. 
Május 18. Elsıáldozás 

CCssaallááddsseeggííttééss  
Célja: 
A szociális és mentálhigiéniás problémák, szükségletek feltárása, megoldásának elısegítése. 
Feladata: 
Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízishelyzetben lévı 
személyeknek. A családi feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és 
segítségnyújtás. Életvezetési (pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, vagy 
ennek megszervezése. Az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása. Egyéni-, pár- és 
családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése. Krízishelyzetben segítı 
beavatkozás. Természetbeni, anyag és személyes támogatások közvetítése. Hivatalos ügyek 
intézésének segítése. Együttmőködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, 
csoportokkal. 
A szolgálat az önkéntesség és titoktartás elvét figyelembe véve dolgozik. 
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Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási ideje: 
Minden páratlan hét csütörtök: 1230 – 1330 

Az ügyfélfogadás helyszíne: 
Községi Könyvtár, Und 

Családgondozók: Lágler Júlia és Unger Viola 
Elérhetıségek: 06-99/365-202 (Nemeskér) 

Mi is a Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 
1. A gyermek családban történı nevelésének elısegítése érdekében: 

� a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatókhoz való hozzájutás segítése, 

� a nevelési, az egészségügyi tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

� Hivatalos ügyek intézésének segítése. 
2. Feladata a gyermek veszélyezettségének megelızése érdekében: 

� veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat 
készítése, 

� kapcsolattartás a kliensekkel, szakemberekkel és intézményekkel. 
3. Feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

� a családgondozás, a családban jelentkezı mőködési zavarok megszüntetése, 
� a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, 
� az egészségügyi, a szociális, a hatósági beavatkozás kezdeményezése, 
� javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére. 

4. Feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 
� A családgondozás biztosítása, a szülı és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállítása, 
� Az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történı viszailleszkedéséhez. 

 

EEggéésszzssééggüüggyy  
GYÓGYSZERGYÁR NYITVA TARTÁSA  

Sopronhorpács 
Hétfı: 14:00 - 16:00 
Kedd: Szünnap 
Szerda: 14:00 – 16:00 
Csütörtök: 11:00 – 13:00 
Péntek: 11:00 – 13:00 

Telefon: 365-511/4 

FOGÁSZATI RENDEL İ 
 

Hétfı: 8:00 – 12:00 
Kedd: 12:30 – 16:30 
Szerda: 8:00 – 12:00 
Csütörtök: 12:30 – 16:30 
Péntek: 12:30 – 16:30 

Telefon: 365-784 
ORVOSI RENDELİ 
Telefon: 365-531 

Rendelés: 
Szerda délután. 

VÉDİNİI SZOLGÁLAT  
Telefon: 365-530 

GYERMEKORVOSI RENDELÉS : 
április 14. 13:30-tól 
május 26. 13:30-tól 
júniusban nincs 

  
KKoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa  

Hetente két alkalommal, kedden és szerdán este 20 –21 óráig a kultúrotthonban. Vezetıje: 
Majorné Kmetykó Ilona Egyházasfaluból. A torna elsı fél órája aerobik, a második részben 
pedig súlyzós v. szalagos edzés egy adott testrészre. Jelenlegi létszám: 8 – 10 fı. Minden 
tornázni vagy  fogyni vágyót  szeretettel várnak. 
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SSppoorrtt  
 

Labdarúgás 2002/2003. évi bajnokság tavaszi sorsolása 
15. ford. 2003. március 9. 14 óra Und – Balf 
16. ford. 2003. március 16. 14 óra Und – Csáfordjánosfa 
17. ford. 2003. március 23. 15 óra Nagylózs – Und 
18. ford. 2003. március 30. 15 óra Szakony – Und 
19. ford. 2003. április 6. 16 óra Und – Sarród 
20. ford. 2003. április 13. 16 óra Sopron Boys – Und 
21. ford. 2003. április 20. 16 óra Und – Nemeskér 
22. ford. 2003. április 27. 16 óra Balf – Und 
23. ford. 2003. május 4. 17 óra Csáfordjánosfa – Und 
24. ford. 2003. május 11. 17 óra Und – Nagylózs 
25. ford. 2003. május 18. 17 óra Und – Szakony 
26. ford. 2003. május 25. 17 óra Und – Sarród 
27. ford. 2003. június 1. 17 óra Und – Sopron Boys 

 
 
 

 

28. ford. 2003. június 8. 17 óra Nemeskér - Und 
 

IIsskkoollaa  
 

ÚSZNI TANULNAK ALSÓTAGOZATOSAINK! / PLUT SE UČU ŠKOLARI OŠ UNDA! 
 

Az undi Általános Iskola minden tanulója beiratkozott az egy hónapig tartó 
úszótanfolyamra. Május hónapban heti 2 alkalommal vesznek úszóleckéket diákjaink 
Kıszegen a Regionális Gyógyterápiás Uszodában. 

A részvételi díjat a szülık, az útiköltséget pedig, az Undi Iskoláért Alapítvány fedezi. 
Minden reményünk megvan arra, hogy a tanfolyammal a gyerekek egészégének 
megırzéséhez, állóképességük növeléséhez, edzettségük fejlesztéséhez járulunk hozzá. 
Köszönjük a szülık, és az iskola pedagógusainak segítségét a felügyelet és a szállítás 
lebonyolításában! 
Ufamo se da ćedu se dica –u što većem broju - na ovom treningu naučit plut!  
 

MÁRCIUS 15. AZ ISKOLÁBAN 
15.MART smo slavili u školi. 
.Pjesme ,jačke, dia kipi, kratki tanci su bili na programu 3-4 razreda.Vako smo mislili nate 
ljude, ki su si žitak dali za slobodu 1848-49 -e godine. 
Március 15-e tiszteletére ünnepi emlékmősort mutattak be az undi Általános Iskola 3-4 
osztályos diákjai.(Dömötör Adrián, Gáti Nikolett, Lapicz Judit, Lendvai Kitti, Tolnai Ádám) 
A szabadságharc áldozatainak tiszteletére gyertyát gyújtottunk az undiak hısi emlékmővénél. 

 
1. osztályos tanulók beíratása 

A tanköteles korú tanulók beíratása 2003. április 7-én 15-17 óra között volt az iskolában. 
 

ISKOLAFOGÁSZATI  RENDELÉSEN 
 VETTEK RÉSZT TANÍTVÁNYAINK :2003..MÁRC.24-ÉN. 

A visszarendelt  gyerekeket szüleik viszik majd a kezelésekre. 
 
ČUVAJ SI  ZDRAVLJE!      SVAKI  DAN  PERI  ZUBE! 
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GRATULÁLUNK!!!! 
2003. március 25-én Nagylózson az Általános Iskolában tartották a Sopron környéki 

kisiskolák  hagyományos szavalóversenyét. 
Iskolánkat a helyi döntın túljutva négy tanuló képviselte. Hárman a következı 

helyezésekkel tértek haza: 
KIMMEL KRISZTINA 
FÜLÖP LEILA 
GÁTI NIKOLETT 

1. osztály 
2. osztály 
3. osztály 

I. Helyezés 
I. Helyezés 
I. Helyezés 

 
2003. április 5-én (szombaton) NYÍLT NAPOT  tartottunk iskolánkban . A szülıknek 
nyújtottunk betekintést a tanítási órákba. 
Az ott folyó  munka  során megfigyelhették  gyermekük hozzáállását, aktivitását,  
bekapcsolódását  a tanórai munka tevékenységeibe. 
A tavaszi szünet elsı napja április 17., utolsó napja április 22. 
Anyák Napja – április 29. kedd, 18 óra. Minden anyukát, nagymamát szeretettel várunk! 

 IZLET    KIRÁNDULÁS   IZLET    KIRÁNDULÁS    IZLET     
KIRÁNDULÁS    IZLET  KIRÁNDULÁS    IZLET  KIRÁNDULÁS 

 
2003. április 30-án testvériskolánkba az ausztriai Malomházára látogatunk a 
gyerekekkel. 
Cijelo dopodne će se skupa igrat filežka,mjenovska i undanska dica. 
A kirándulás a nyelvgyakorlás (horvát, német) és a barátkozás jegyében 
történik. 

RReennddeezzvvéénnyyeekk  
Március 15-én immár harmadik alkalommal rendeztek a fiatalok megemlékezést egy 

színdarab elıadásával az 1848-as események emlékére. 

HHoorrvváátt  eeggyyeessüülleett  
A 2003-ban tervezett fellépések és rendezvények: 

Január 11. Csepregi bál 
Február 8. Undi horvát bál 
Február 28. Pereszteg 
Március 1. Farsang Undon 
Március 22. Tavaszváró fesztivál - Sopron 
Április 20. Húsvéti Folklórfesztivál - Und 
Április 26-27. Čučerje 
Május 3. Biciklitúra (Locsmánd - Sopronhorpács - Und - Zsira) 
Május Nagycenk 
Június 7. Folklórfesztivál - Bük 
Június 29. Horvát napok - Sopron 
Július 10-14. Németország 
Augusztus 2. Pápa 
Szeptember Vinkovačke jeseni 
Október Čunovo 
December Mikulás bál 
December Karácsonyi koncert 
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A tánccsoport vezetıi kérik, hogy akinél elfekvı táncos ruha, csizma, stb. van, legyen szíves 
leadni, hiszen ezek olyan értékek, melyek pótlása nagyon nehéz. Köszönet érte! 

  
FFeellhhíívvááss  

 
Kérünk minden kedves olvasót, hogy akinek bármilyen a községgel, az iskolával, a 

templommal vagy bármivel, ami a községgel kapcsolatos régi információja, története, 
fényképe van, bocsássa rendelkezésünkre. Ígérjük, hogy minden nekünk átadott fényképet, 
írást, egyebet maximálisan egy héten belül visszajuttatunk a tulajdonosához. Ezen kívül 
kérjük az idısebb korosztály képviselıit, hogy aki tud, és van kedve, írja meg a számára 
kedves történeteket a régi idıkrıl. Ezeknek azért örülnénk nagyon, mert feltennénk ıket a 
honlapra is, ahol a következı generációk számára is elérhetı maradna és így a hagyományok, 
emlékek nem felejtıdnének el. Kérjük, akinek van kedve, írjon és juttassa el hozzánk! 
 
Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt érintı híre van és szeretné megjelentetni az 
újságban, szíveskedjen azt a szerkesztıkhöz eljuttatni. 
Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk. 
/Érdeklıdni lehet: 06-70/277-8523 és undkozseg@level.tar.hu vagy személyesen./ 

Köszönettel: Fıszerkesztı 
 
 
 
 
 

KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk::  
  

Czupy Jánosné jegyzı 
Dumovits István – Egyház 

Horváth György – Sport egyesület 
Huljevné Fülöp Mária – Iskola 

Koloszár István – Horvát egyesület 
Unger Viola – Családsegítés 

  
És mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 
 

UUnnddii  LLaappookk  
Idıszakosan megjelenı lap 
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Fıszerkesztı: 
Pintér Tamás 

 
Szerkesztıségi telefon: 

06-70/277-8523 
e-mail: undkozseg@level.tar.hu 

 
Und Község díjtalan, közéleti, 
idıszakosan megjelenı lapja 

 
Kiadja 

Und Község Önkormányzata és 
Képviselıtestülete 

Und Község Honlapja 
www.undkozseg.ini.hu 
undkozseg@level.tar.hu 

 
 


