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SSzzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttjjüükk  kkeeddvveess  oollvvaassóóiinnkkaatt!!  
 

Elıször is engedjék meg, hogy Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Újévet 
Kívánjak Önöknek! 
Und Község Honlapját, mely az Undi Lapok elıdjének, nagytestvérének is tekinthetı, 
októberben megtekintette az 1000-dik látogató – azóta már 1250 feletti látogató számot mutat 
a számlálónk az idei évre. Köszönjük! 
 

Tisztelettel: A Fıszerkesztı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  ttaarrttaalloommbbóóll  
  

 
 
 

„Az élet olyan rövid, és soha nincs idönk 
arra, hogy felvidítsuk azokat, akik egy 

úton járnak velünk. 
Légy gyors a szeretetben! 

Ne késlekedj kedvesnek, szolgálatkésznek és 
jónak lenni!” 

(Henri Frederic Anniel) 

Önkormányzati hírek 
Nyílt levél a tizenéves fiatalokhoz 

Könyvtár 
Egyházi hírek 

Községszépítı egyesület 
Családsegítés 
Egészségügy 

Rendezvények 
Közlekedés az ünnepek alatt 
A bolt ünnepi nyitva tartása 

Receptek 
Felhívás 

Köszönet nyílvánítás 
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ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk  
 

A mőködési kiadások jogcímenkénti részaránya az elmúlt évekhez viszonyítva jelentısen 
nem változott. 
A bérek és közterheinek aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 50%-ra tehetı. 
Karbantartásra, felújításokra szinte évek óta nem jut elegendı, s ez épületeink állagán nagyon 
meglátszik. 
Az oktatásra (óvoda, iskola) fordított összeg aránya az összes kiadáshoz viszonyítva magas, 
közel 50%. 
Az egészségügyre, kultúrára fordított összeg minimális. A nagyobb kiadásokat az 
igazságszolgáltatási feladatok, társulásoknak átadott összegek, csatornahitel törlesztés, 
valamint a község mőködését szolgáló kiadások teszik ki. 
 
Kiadások alakulása 

- körjegyzıség támogatása:    3.092.000 Ft 
- csatorna tıke + kamat:    2.300.000 Ft (1.400.000 Ft 

lakossági befizetés) 
- közterület rendezés:    450.000 Ft + (178.000 főnyíró + 

javítások) 
- településrendezési terv:    2.100.000 Ft 
- közlekedési táblák:         35.000 Ft 
- intézményi és utcanév táblák:      140.000 Ft + (48.000 Ft 

lakatosmunka) 
- templom + köztéri szobrok világítása:     200.000 Ft 
- temetı melletti parkolónál tereprendezés:    130.000 Ft 
- csatorna után igényelt közmőfejlesztési hozzájárulás kifizetése: 260.000 Ft 
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: ~ 200.000 Ft 
- óvoda ablakcsere, redıny, párkányok:     450.000 Ft 
- könyvtárba telefonvonal:         75.000 Ft 
- tanulók tankönyv és iskolakezdési támogatása:    198.000 Ft 
- egyesületek támogatása:  

o tőzoltók:        150.000 Ft 
o sport:        150.000 Ft 
o horvát egyesület:       200.000 Ft 
o községszépítı:         30.000 Ft (rendezvényre) 

Kiadások összesen: 9.865.000 Ft 
Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása 

Optima értékpapír:     6.000.000 Ft 
Gáz állampapír:     2.500.000 Ft 

Vagyon alakulása 
A gépek, berendezések, felszerelések csoportnál vagyonnövekedés mutatkozik. 

Ingatlanok esetében a növekedés: 260.000 Ft-ért telekrészt vásároltunk a temetı mellett. 
Ingatlan értékesítésére nem került sor. 
Az önkormányzat gazdasági társaságban, -vízmő, - 1.635.000 Ft részesedéssel rendelkezik. 

Az önkormányzat két társulás tagja, fenntartó a sopronhorpácsi önkormányzat. A 
körjegyzıségi társulást 1999-ben hoztuk létre, azóta kisebb gondokkal, de jól mőködik. Az 
iskolafenntartó társulás 1990-óta mőködik, mőködésével kapcsolatban probléma nem merült 
fel. 
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Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos belsı ellenırzési feladatokat egy külsı cég 
megbízásával oldjuk meg már évek óta, erre vonatkozóan nem vagyunk tagja társulásnak. 
A közterület rendezési feladatainkat 1 fıvel, megbízásos formában látjuk el. 
Létszámcsökkentést nem hajtottunk végre, eddig is minimális létszámmal mőködtünk. 
A községben kisebbségi önkormányzat mőködik, amely legfıbb feladatának tekinti a nemzeti 
oktatást, valamint a helyi horvát kultúra fenntartását, az ehhez szükséges anyagi feltételek 
biztosítását. 
A kisebbségi önkormányzat segítséget nyújt az óvoda, iskola eszközbeszerzéseiben, a tánc- és 
tamburazenekar kiadásainak fedezéséhez. 
Bevételi források és azok teljesítése 

A központi támogatások szerepe az önkormányzati feladatellátás szempontjából jelentıs, 
hiszen ezek teszik ki a bevételeink legnagyobb részét. 
Az önkormányzat állami finanszírozása 100%-ban teljesült. Az állami támogatás minden 
hónapban a megadott határidıre számlánkra érkezett. 

Bevételi források: 
- központi bevétel:    28.200.000 Ft 
- önkormányzati bevétel:     9.650.000 Ft 
- pályázati bevétel: 

o ÖNHIKI:      1.668.000 Ft 
o BÉRHIKI:      2.543.000 Ft 
o CEDA:         850.000 Ft (rendezési terv készítéséhez) 
o Kisiskolák, óvodák kiegészítı támogatása: 600.000 Ft 

- gázközmővagyon után járó:   7.500.000 Ft 
- kultúrával a nyugat kapujában:       100.000 Ft kulturális célra 

Bevétel összesen: 51.011.000 Ft 
Pályázatok: 

Kisebbségi önkormányzat:    számítógép 
Horvát egyesület:      fénymásoló 
Egyesület mőködésére:    200.000 Ft 
Tőzoltók gépjavítására:    100.000 Ft 
Könyvtárpártoló önkormányzat cím:  267.000 Ft 
Könyvtári állomány gyarapítására:    28.000 Ft 
Játszótér építésre – elutasítva 

 
Felhívás a Lakossághoz! 

 
Kérjük, hogy a hátak elıtti fák ágait– amelyek a járda fölé hajlanak – 2,2 m 

magasságban a tulajdonosok vágják le. 
Ugyancsak kérjük a járda melletti bokrok vágását oly módon, hogy a járda eredeti 

szélessége megmaradjon. 
Itt a tél! Kérjük a faluban a beépítetlen telkekkel rendelkezıket is, hogy a hó és 
síkosság mentesítésre ık is fokozottan ügyeljenek. 

Hulladékszállítás: 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hulladékot a falu határában illegális helyre 

kirakni tilos! Lomtalanítás és konténeres elszállítás várhatóan a tavaszi idıszakban 
lesz. Addig türelmet kérünk! 
A Rekultív Kft. a kukán kívül csak a polgármesteri hivatalban megvásárolható 
zsákban elhelyezett szemetet szállítja el. A zsák ára 180Ft/db. 
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Értesítjük a község lakosságát, hogy átszervezés miatt a településen 2004. jan. 5-tıl a 
hulladékszállítás rendje megváltozik. 

A fenti naptól minden héten szerdán lesz az elszállítás. Kérjük a Tisztelt lakosságot a 
hulladékgyőjtı edényzetek kedd este történı kihelyezésére. 
Az elsı hulladékszállítás 2004. jan. 1. helyett 3-án szombaton lesz. 
Köszönet! 
Köszönetet mondunk mindazoknak akik a közterületek tisztaságát (nem csak a saját 
portájukat) magukénak érzik, gondozzák, virágosítják, tisztán tartják. Köszönet mindazoknak, 
akik a köztéri szobrokhoz virágokat helyeznek le, gyertyát gyújtanak. 

 
Nyílt levél a tizenéves fiatalokhoz!  

 

Tisztelt ifjú barátunk!Tisztelt ifjú barátunk!Tisztelt ifjú barátunk!Tisztelt ifjú barátunk!    
 
Az elmúlt hónapokban számos olyan – jóérzéső embereket sértı dolog történet a faluban, 
amelyeket néhányan közületek követtek el: 
(pl.: buszváró falát bepiszkítani, buszváróba odapiszkítani, a virágokat, bokrokat lerugdalni, 
letörni, egy utcanévtáblát behorpasztani, stb.) 
Ugye hosszú a lajstrom!? Sajnos mindez az undi fiatalok egy szők csoportjának a 
bünlistája. 
Tudnotok kell, hogy mindaz amit tönkretesztek az a tiétek is. A leginkább az a bosszantó, hogy 
néhány neveletlen társatok csak ennyire becsüli szülıfaluját, mások munkáját és semmibe 
vesz egy faluközösséget. Jó lenne ha a tettesek tükörbe néznének, s megkérdeznék önmaguktól kik 
is ık, s mit akarnak? 

Önkormányzat! 
 

KKöönnyyvvttáárr  
 

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

Október 18-tól lehetıség van a könyvtárban az Internet használatára. A használatra 
nem csak a könyvtári nyitva tartás ideje alatt, hanem egyéb idıpontokban is van 
lehetıség elızetes megbeszélés alapján. Ebben az esetben kérjük, hívja a 

06-70/277-8523, 06-20/381-1984 vagy a 06-20/345-0852-es telefonszámok 
valamelyikét. Már fénymásolásért sem kell messzire menni, hiszen ez a lehetıség is adott. 
 

EEggyyhháázzii  hhíírreekk  
 

Miserend 
 
Szerdán este ½ 11-kor: éjféli szentmise, Egyházközség híveinek szándékára 
Karácsonykor ½ 11-kor: Egyházközség híveinek szándékára 

¾ 2-kor Gosztom János édesapáért és férjért - énekes 
István vértanú ünnepén ½ 11-kor: elhunyt édesapáért és férjért Farkas Istvánért és szülıkért 

Farkas Józsefért és Parragh Ágnesért énekes 
¾ 2-kor édesapáért Varga Jánosért ás testvérekért - énekes 

Szombaton ¾ 4-kor: édesapáért‚férjért, gyermekért és testvérért Kiss Jánosért - énekes 
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Szentcsalád vasárnapján ½ 11-kor: elhunyt szülıkért Czipetits Lırincért és Gosztom 
Erzsébetért - énekes 
¾ 2-kor: édesapáért és férjért Gosztom Jánosért - énekes 

 
Karácsony másnapján perselypénzünkkel megajándékozzuk fiataljainkat, akik a templomban 
Unger Violával készülnek fel vasárnapról-vasárnapra énekeikkel. A gitárt mindig 
kölcsönkérik, hogy ettıl mentesek legyenek, karácsonyi ajándékként kapják meg és 
karácsonykor be is mutatják. 
Templom felkészítése az ünnepekre mindazok segítségét várjuk, akik ebben segítséget tudnak 
nyújtani. 

 

KKöözzssééggsszzééppííttıı  eeggyyeessüülleett    
 

A buszmegállóba padokat készítettünk melyeknek a famunkái még befejezésre várnak. 
Eddig 20.000 Ft-ot költött rá az egyesület. 2003-ban a temetıhöz és a Szt. Márton utcába 
ültettünk fákat illetve bokrokat. Ez 20.000 Ft-ba került. 
Ezt a következı években is szeretnénk folytatni, így mind szebbé varázsolni környezetünket.  
Bevételünk: 110.000 Ft 
Kiadás: ~80.000 Ft 

 

CCssaallááddsseeggííttééss  
 

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) 

 
November és december hónapban győjtést szerveztünk, mely a vártnál is jobb eredménnyel zárult. 

K öszönjük, hogy adom ányaikkal segítették a rászorulókat. 

K ellem es ünnepeket kívánunk: 

Családsegítı és G yerm ekjóléti Szolgálat 
 

EEggéésszzssééggüüggyy  
 

Orvosi rendelés szerdától, december 24-28-ig szünetel. 
Orvosi rendelés 29-én és 30-án Sopronhorpácson. 
Ügyelet: Sopron, Lenkei u 1-3. Tel.: 99/312-010 

Fogászat 2004. január 5-ig szünetel. 
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RReennddeezzvvéénnyyeekk  
 

November 15-én a község felavatta elsı díszpolgárát, Dr. 
Habsburg Ottó személyében. 
(A rendezvényrıl és Dr. Habsburg Ottóról bıvebben olvashat a 
www.undkozseg.ini.hu címen.) 
 

A tánc és tamburazenekar közel 50 fellépésen vett részt az 
elmúlt évben, ezzel vitte falunk hírét, nem csak az országon 
belül, hanem Európában is. Gratulálunk nekik és kívánunk 
munkájukhoz erıt és kitartást. 
 

Decemberben ismételten jött a Mikulás. Elıtte 
Adventi vásárt rendeztünk, aminek a bevétele 34.000 Ft lett. 
Ezúton is köszönjük a segítséget. A következı években is szeretnénk hagyományossá tenni az 
adventi készülıdést, amelyen gyöngyfőzés, üvegfestés, dísztárgyak készítése közben együtt 
lehetne a falu apraja-nagyja. 

 

KKöözzlleekkeeddééss  
 

Változások: Iskolai szünnapokon, utolsó járatok esetében  
Buszmenetrendek az ünnepek alatt 
Hétfıtıl tanítási szünet lesz az iskolákban, utána következnek a karácsonyi és az újévi 
ünnepek, mindez megváltoztatja az autóbuszok menetrendjét. Érdemes megjegyezni, 
melyik napokon, milyen rend szerint járnak a buszok. 
A Kisalföld Volán helyközi (vidéki) járatai az alábbiak szerint közlekednek: 
December 22-23., hétfı és kedd: tan szünetes munkanap, vagyis a diákjáratok nem 
közlekednek. 
December 24., szerda: szabadnapi (szombati). 
December 25-26-27-28., csütörtök, péntek, szombat és vasárnap: munkaszünetes napi 
(vasárnapi). 
December 29-30., hétfı és kedd: szabadnapi (szombati). 
December 31., Január 1-2-3., szerda, csütörtök, péntek, szombat: munkaszüneti napi 
(vasárnapi). 
Január 4., munkaszüneti napi, de az esti diákjáratok már közlekednek. 
Január 5-én rendes munkanapi a helyközi buszközlekedés. 
A helyi buszforgalom is változik az év hátralévı részében. Gyırben (s más városokban 
hasonlóan) hétfın és kedden az iskolaszünet miatt a tanulójáratok nem közlekednek. 
December 24-én, szerdán szombati rendszerint járnak a buszok, viszont az utolsó járatok 16 
órakor (egy perccel késıbb már nem) indulnak a decentrumokból. Ezt követıen csütörtökön, 
pénteken, szombaton és vasárnap a helyi járatok Vasárnapi menet rend 
szerint indulnak. December 2., szombati lesz a menetrend, 
szilveszterkor és újévkor (december 31-én és január l-jén) a 
vasárnapi menetrend az érvényes. Január 2-án, pénteken szombati a 
menetrend, utána pedig már a naptárt követi. 
A szilveszter-újév körüli idıszakokban megyénk városaiban lesznek más változások is 
például az utolsó járatok indulásában, ezekrıl a Kisalföld Volán hirdetményben részletesen 
tájékoztatja az utazókat. (Kisalföld) 
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AA  bboolltt  üünnnneeppii  nnyyiittvvaattaarrttáássaa  
 

Dec. 24. 700 - 1230 
Dec. 25-26. Zárva 
Dec 27. 700 - 1030 
Dec. 31. 700 - 1330 
Jan. 1.  Zárva 

 
 

NNééhháánnyy  rreecceepptt  
 

Kotányi főszeres 
 

Hozzávalók: 
8 dkg langyos méz 
5dkg rama 
23 dkg porcukor 
2 egész tojás 
35 dkg liszt 
1 evıkanál Kotányi mézes főszerkeverék 
1 kávés kanál szódabikarbóna 
1 kávéskanál sütıpor 

Elkészítése 
Az összetevıket összegyúrjuk, majd 1-2 
órára hőtıbe tesszük. 
Ha puha, akkor 10 dkg lisztet adunk 
hozzá. 
Sütıpapíron sütjük. 
Lekvárral, csokival díszítjük. 

 
Egyszerő linzer 

 
Hozzávalók: 
200 g liszt 
Fél tasak sütıpor 
100 g cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
Fél citrom leve 
1 tojás 
120 g vaj 
Gyümölcsíz 
Porcukor 

Elkészítése 
Az összetevıket összegyúrjuk. 
Zsírozott tepsin sütjük. 
Lekvárral összeragasztjuk, porcukorba 
megforgatjuk. 

 
Gesztenye kifli 

 
Hozzávalók: 
250 g liszt 
1 dkg élesztı 
1 evıkanál cukor 
100 g vaj 
250 g gesztenye 
Kevés só 
Porcukor 

Elkészítése 
Az összetevıket összegyúrjuk. 
Vékonyra kinyújtjuk, fánkszaggatóval 
kiszaggatjuk és cukros tejjel puhított 
gesztenye masszával megtöltjük. 
Kifliket formálunk belıle. 
Világosra sütjük. 
Porcukorba megforgatjuk. 
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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: a Szerkesztıség elérhetıségein vagy személyesen./ 

 
Köszönettel: Fıszerkesztı 

 
 
 
 
 
 
 

 

KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk::  
 

Czupy Jánosné - jegyzı 
Palatin Gyuláné - Önkormányzat 
Guzmits Ferenc - Polgármester 

Pintér Imréné – Könyvtár 
Unger Viola - Családsegítı 

 
 

És mindenki másnak, aki hozzájárult, 
hogy az újság megjelenhessen. 

 
„A z em bereknek m indenben a tökéletességet kell célu l k itőzniük 

m aguk elé, m ég akkor is, ha m eghaladja  erejüket. H a azt h innék 

valóban, hogy csak oda jutnak el, ahová valójában eljutnak, 

sohasem  indulnának útnak.” /F ontenelle/   

UUnnddii  LLaappookk  
Idıszakosan megjelenı lap 

 
www.undkozseg.ini.hu 

 
1. évfolyam 2. szám 

 
Fıszerkesztı: 
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