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Kedves Olvasók!

Így, hogy elérkezett a harmadik év úgy 
éreztük,  eljött  az  idő,  hogy  Und  Község 
helyi,  időszakosan  megjelenő  lapjaként 
megújuljunk.

A  jövőben  szeretnénk,  ha  minél 
sűrűbben jelenhetne meg az újság, így kérjük 
Önöket, hogy írásokkal, hírekkel, esetlegesen 
képekkel stb. keressenek meg minket.

Mert tenni egyedül nem lehet, csak 
csapatban!

Kedves Undiak!

A győzelem nagy megtiszteltetés és egy új munka kezdete.
Köszönöm ezért a bizalmat a település polgárainak. Nehéz négy esztendő 

volt ez, amelyre rányomta bélyegét a pénztelenség. Keményen dolgoztunk, és 
néhány szép eredményt is sikerült elérnünk. Megtartottuk intézményeinket (az 
iskolát, az óvodát, konyhát. ..).
"A becsületesség a legjobb politika." Egy választást meg lehet nyerni, de el is 
lehet  veszíteni.  Mi  egy  kis  településen  élünk  és  a  választást  követően  is 
szeretnék kimenni úgy az utcára,  hogy mindenki szemébe bátran bele tudjak 
nézni. Ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért 
is,  mert  a  jó  és  tartalmas  élet  (pl.:  sportolás,  tánc,  zene,  hagyományőrzés, 
szabadidős foglalkozás, Internet használat) lehetőségei megvannak nálunk.
Az a feladatunk - nekünk, a település vezetőinek -, hogy hozzátegyük mindazt a 
település életéhez,  amit  ma egy önkormányzat  hozzátehet.  Láthatjuk sokfelé, 
hogy ez néha mennyire kevés. Láthatjuk azt is néhol, hogy ez milyen sok tud 
lenni.
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"Aki csinálni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar csinálni semmit,  
talál rá mentséget."
Nem  tudom,  hogy  miként  változik  meg  az  önkormányzatok  által  betöltött 
szerep,  milyen  lesz  a  törvényi  szabályozás,  és  főként  milyen  anyagi 
lehetőségeink lesznek. Egy biztos: nehéz idők jönnek! Ha előre akarunk jutni, 
mindenkire szükségünk van, össze kell dolgoznunk mindenkivel, aki hajlandó 
együttműködni.
Ezúton is ismételtem megköszönöm az előző képviselő testület minden tagjának 
az  elmúlt  négy évben végzett  munkáját.  Az újonnan megválasztott  tagoknak 
pedig sok sikert kívánok az előttünk álló feladatok elvégzéséhez.

Köszönettel:
Guzmits Ferenc
   polgármester

Felhívás!

Közlekedés:

Lassan  itt  a  tél!  Kérek  minden  ingatlan  tulajdonost,  hogy  a 
gyalogosjárdák hó és síkosság mentesítését fokozottan biztosítsák, 
vonatkozik ez a beépítetlen telkekre is.

Kérem,  hogy  a  járdákra  kilógó  fák  ágait  a  könnyebb  közlekedés 
végett 2,5 m magasságban vágják le. Ugyancsak kérem a járda melletti bokrok 
vágását oly módon, hogy a járda eredeti szélessége meglegyen.

Hulladék:
Felhívom  a  lakosság  figyelmét,  hogy  a  falu  határában  szemetet 
illegális  helyre  lerakni  szigorúan  tilos!  Lomtalanításig  -  ami 
várhatóan e hónapban lesz - kérem mindenki tárolja az ingatlanán.

Az alkalmanként keletkezett többlethulladékot- amely a gyűjtőedény 
űrtartalmát  meghaladja  -  a  hivatalban  megvásárolható  (200  Ft/db) 
műanyagzsákban az edény mellé kihelyezve szállítja el a szolgáltató.
Bontásból,  markolásból,  stb.  keletkező törmeléket,  kérem, jelentsék a  hivatal 
felé, hogy biztosítsuk a megfelelő helyre történő lerakást!
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján a szemétszállítás adók módjára 
behajtható  köztartozás.  A  Rekultív  Kft.  és  az  önkormányzat  megállapodást 
kötött, hogy a szemétszállítási díjat be nem fizetőkkel szemben a díjhátralékot 
bírósági végrehajtó útján érvényesíti.
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Temető:
Kérem  a  temetőbe  látogatókat,  hogy  tartsák  tiszteletben  mások  kegyeleti 
érzéseit. Mivel az utóbbi időben több bejelentés érkezett önkormányzatunkhoz, 
hogy néhány sírról eltűntek dolgok (pl.: virág, váza, cserép). Kérek ezért minden 
lakost,  hogy  a  szomszédos  sírokban  és  a  temető  infrastrukturális 
létesítményeiben kárt ne okozzanak. Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a 
kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyre ne rakjanak le!

Választás 2006

Az alábbiakban közöljük a települési választás és a kisebbségi választás 
eredményeit:
(Forrás: www.valasztas.hu)

Polgármester választás nyertese: Guzmits Ferenc (Független)
Képviselő testület tagjainak száma: 5 fő

Az önkormányzat összetétele :
ifj Balogh László (Független)
ifj Gosztom György (Független)
ifj Gosztom László (Független)
ifj Koloszár István (Független)
Pintér Imréné (Független)

Érvényes szavazatok száma

 Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek)

Kapott érvényes 
szavazat %

1 ifj Gosztom 
László FÜGGETLEN 67 36,22

2 Guzmits Ferenc FÜGGETLEN 118 63,78
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Érvényes szavazatok száma

 Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat %

1 ifj Balogh László FÜGGETLEN 146 20,65

2 ifj Gosztom 
György FÜGGETLEN 144 20,37

3 ifj Gosztom 
László FÜGGETLEN 133 18,81

4 ifj Koloszár István FÜGGETLEN 144 20,37
5 Pintér Imréné FÜGGETLEN 140 19,80

A megválasztott képviselők száma : 5

Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások : HORVÁT
A HORVÁT önkormányzat összetétele :

Gátiné Hanis Annamária (MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE)
Kiss Györgyi (MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE)
Kiss Teréz (MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE)
Koloszár István (MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE)
Molnárné Pintér Csilla (MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE)

Érvényes szavazatok száma

 Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat

%

1 Koloszár István MO-i HORVÁTOK 
SZÖVETSÉGE 86 21,03

2 Kiss Györgyi MO-i HORVÁTOK 
SZÖVETSÉGE 83 20,29

3 Kiss Teréz MO-i HORVÁTOK 
SZÖVETSÉGE 80 19,56

4 Molnárné Pintér 
Csilla

MO-i HORVÁTOK 
SZÖVETSÉGE 79 19,32

5 Gátiné Hanis 
Annamária

MO-i HORVÁTOK 
SZÖVETSÉGE 81 19,80
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Köszönet nyilvánítás

A jót, a szépet nem elég várni, követelni, ezekért még a XXI. században is 
tenni kell!

A polgármester úr felhívással fordult a falu lakosaihoz, hogy aki teheti, segítsen.
Segítsen néhány órányi társadalmi munkával szépíteni falunkat a tó környékén 
és a kiserdő térségében.
Köszönet,  tisztelet  mindazoknak,  akik  nem  sajnálták  idejüket  és  eljöttek  a 
felhívásra. Komoly munkát végeztek.
Külön köszönjük, akik munkagépeiket (motorfűrészeiket) használták.
Név szerint köszönjük a munkáját:
Szántó Kálmán Balogh Lajos Hrebik Péter
Guzmits Gábor Pethő Krisztián Jákli Dávid
Guzmits Ferenc Jákli János Horváth Zsolt
Guzmits Szabina ifj. Balogh Miklós Farkas Ferenc
Gáti Ferenc Horváth Tibor Tolnai Ádám
Lendvai Zsolt Kiss Mihály Dömötör Adrián
Gosztom András Petkovits Pál Bíró Norbert
Gosztom Tamás Balogh János Németh Richárd
Petkovits Ferenc Tóth Miklós Farkas Péter
ifj.Farkas Péter Balogh Miklós /Lédeci u./ Balogh József
ifj.Gosztom György Kulicskó Norbert Balogh Gábor
ifj. Pintér László Farkas Balázs Diczházi István
Ifj.Balogh László Balogh László Balogh Miklós

Ha  véletlenül  valakit  kihagytam volna,  elnézését  kérem,  szóljon  és  pótoljuk 
nyilvános köszönetünket.
Aki pedig nem tudott eljönni, SEBAJ! Lesz még lehetőségük kivenni a részüket 
a falu és környéke szebbé tételéből, ha úgy gondolják.

Diczházi István

Tájékoztató

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Örömmel  tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  Sopron-Fertőd  Kistérség  Többcélú 
Társuláshoz  tartozó  39  településen  kiépítésre  kerül  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás.
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A szolgáltatás lényege:
Olyan  segélyhívó  rendszer,  ami  lehetővé  teszi  a  rászoruló  ember  számára, 
egyetlen gombnyomással a segítségkérést.
Kinek érdemes ilyen készülékkel rendelkeznie?

• Aki, idős és egyedül él;
• Aki, egészségében károsodott;
• Akinek, fontos a biztonság.

Milyen   a   segélyhívó készülék?  
• Egy  gombbal  ellátott  karperec,  ami  a  lakáson  kívül,  200  m-es 

körzetben is működik.
Mi   történik   a   jelzés során?  

• Diszpécserközpont fogadja a hívást;
• Személyautóval  a  gondozó  a  helyszínen  megjelenik,  hogy 

segítséget nyújtson;
• A lakásba a gondozó csak az előre megbeszélt módon fog bejutni.

Mit kell tenni ahhoz, hogy ilyen készülék birtokosa legyen valaki?
• A lakásban analóg telefonvonallal kell rendelkezni, ha nincs ilyen 

jelezni az igényt;
• Jelentkezni a lap alján megjelölt címen;
• Az igénylővel kapcsolatba lépő gondozónak a szükséges adatokat 

átadni.

Jelentkezés: Családsegítő. Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat
Lövő, Fő utca 181.
Tel: (99) 365-480

Sopron-Fertőd 
Kistérség
Többcélú Társulás

Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó 
szervezetről

Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  feladatátvállalás  keretében  történő 
ellátására  a  Megmentő  KHT. az  alábbi  tájékoztatást  adta  a  Kistérségi 
Társulásnak.
A Megmentő KHT. a HelpBox rendszer alkalmazásával látja el a szolgáltatást. 
A  HelpBox egy  segélyhívó  rendszer,  amelyet  elsősorban  egyedülálló,  beteg, 
vagy egyéb okból rászorult idős emberek számára fejlesztették ki. Egy 24 órás 
non-stop diszpécserszolgálattal kiegészített ügyelet.
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A  diszpécserközpontban  kialakított  informatikai  rendszer  a  legmodernebb 
számítástechnikai  hardver-  és  szoftvereszközöket  alkalmazza.  A  rendszer 
lehetővé  teszi  a  segítségkérést  pusztán  egy  gombnyomással.  A  vízhatlan 
jelzőgomb kényelmesen viselhető folyamatosan csuklón, vagy nyakba akasztva. 
A rászorult jelzését követően a HelpBox-on keresztül kétoldalú beszédkapcsolat 
jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a diszpécser szolgálat azonnali segítséget 
nyújtson  a  nap  24  órájában.  A  jelzés  beérkezésekor  a  diszpécser  számára 
megjelenik  a  használó  neve,  címe,  egészségi  állapotára  és  korábbi 
gyógykezelésére  vonatkozó  adatok,  valamint  az  előre  beprogramozott  - 
problémától  függő  -  értesítési  sorrend,  amelyek  segítik  a  kialakult  helyzet 
kezelését.

Ezáltal - a Megmentő KHT. tapasztalatai szerint és a jelzőrendszert működtető 
gondozóhálózatok véleménye alapján is – a riasztások 80-90%-át kitevő, sürgős 
intézkedést  nem  igénylő  riasztásokat  ki  lehet  szűrni.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 
beérkező  hívások  túlnyomó  többségében  nem  kell  a  helyszínre  kiszállni,  a 
gondozott  személy  problémája  más  eszközökkel  (telefonon,  hozzátartozó 
tájékoztatásával vagy a szokásos, nem sürgősségi ellátás keretében) megoldható. 
Ez jelentős élőerős és dologi megtakarítást jelent, amelyek költségigényes tételei 
a  házi  gondozásnak!  Kollégáink  a  riasztás  jellegétől  függően  teszik  meg  a 
szükséges  intézkedéseket,  egészen  a  probléma  megnyugtató  lezárásáig.  Az 
intézkedések lehetnek sürgősségi,  mentő,  vagy orvosi  ügyeleti  kiszállás,  házi 
gondozó, háziorvos, vagy családtag értesítése is.
A HelpBox készülék  hosszú  távon jelentős  segítséget  nyújthat  a  házi  orvosi 
ellátásban  is,  mivel  kiegészítő  eszközök  használatával  alkalmas  érrendszeri 
problémák,  légzőszervi  betegségek,  vagy  cukorbetegség  monitorozására  és 
adminisztrálására a diszpécserközpontból.

Tárgyi és személyi feltételek

1. Segélyhívó berendezés
A Megmentő KHT. biztosítja a rászorultak részére a HelpBox készüléket, ami 
egy asztali,  vagy falra szerelhető készülékből,  illetve egy nyakba akasztható, 
vagy csuklón hordható távirányítóbó1 áll. A távirányító vízhatlan, ütésálló, így a 
rászorultak minden helyzetben magukon tarthatják. A készülék meghibásodás 
esetén a Megmentő KHT. 48 órán belül díjmentesen gondoskodik a készülék 
cseréjéről, amennyiben a meghibásodást nem szándékos rongálás okozta.
A készülék használatához vonalas analóg telefonvonal szükséges. Amennyiben 
a  rászorult  nem  rendelkezik  telefonvonallal,  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtáshoz használt vonal bekötésének díját a Megmentő Kht. átvállalja 
a rászorulttól. Az előfizetési díj ebben az esetben is a rászorultat terheli, azonban 
szükség esetén támogatás igénybevételére van lehetőség.
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2. Diszpécserközpont
A  segélyhívások  a  Megmentő  KHT.  diszpécserközpontjába  futnak  be.  A 
diszpécserközpont  informatikai  rendszere  több  ezer  HelpBox  készülék 
kezelésére alkalmas, amit folyamatosan rendszergazda felügyel. A központban 
24  órában  teljesítenek  szolgálatot  egészségügyi  és  szociális  szakképesítésű 
diszpécserek.  A  jelzés  beérkezésekor  a  rendszer  azonosítja  a  riasztás 
kezdeményezőjét név és lakóhely szerint,  valamint a monitoron megjelenik a 
rászorult  korábbi  egészségügyi  problémáinak,  gyógykezeléseinek  és 
gyógyszerezésének  dokumentációja.  A  készülék  hangkapcsolatot  hoz  létre  a 
diszpécserközpont és a segélyt kérő személy között, amit a rendszerbe épített 
digitális  hangrögzítő  a  hívás  befejezéséig  rögzít,  majd  a  rendszer  tárolja  a 
hanganyagot.  A  készülékbe  épített  speciális  mikrofon  segítségével  a  lakás 
távolabbi  pontjaiból  is  megbízhatóan  tud  kommunikálni  a  rászorult  a 
diszpécserközponttal. Az egészségügyi adatok, és a beszélgetés függvényében a 
diszpécser nagyobb biztonsággal dönthet a megfelelő intézkedésről.

Az intézkedések a következők lehetnek:
• A gondozott megnyugtatása szóban a diszpécserközpontból
• Házi gondozó értesítése
• Orvosi ügyelet értesítése
• Mentőszolgálat küldése
• Rendőrség értesítése
• Tűzoltóság értesítése
• Előre  megadott  személyek  (pl.  családtagok,  vagy  szomszédok) 

értesítése, üzenetek továbbítása.

3. Kivonuló jármű, házi gondozó
A  Megmentő  KHT.  autót  telepít  a  kistérségbe.  Abban  az  esetben  ha  a 
rászorultnak házi  gondozói segítségre van szüksége,  a  gépkocsi  segíti  a  házi 
gondozót a rászorulthoz történő kijutásban.
A gépkocsi műholdas követőrendszerrel felszerelt, így a diszpécserek számára 
követhető a jelenléte, valamint a mozgása dokumentált, későbbi időpontokban is 
visszaellenőrizhető.
Az  autó  folyamatos  mozgásának,  és  elérhetőségének  köszönhetően  le  tudja 
kezelni az egy időben érkező hívásokat is. A szolgáltatás végzéséhez szükséges 
gondozói  hálózatot,  és  annak  felszereltségét  a  Megmentő  KHT.  építi  ki, 
helyismerettel rendelkező munkatársak alkalmazásával.
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4. 4. Ügyeleti helyiség (Szakmai központ)
Az  ügyeleti  helyiségek  felszereltségét  a  Megmentő  KHT.  biztosítja. 
Létrehozásuk  azon  a  településen  történik,  ahol  a  helyi  önkormányzatnak 
lehetősége van helységet biztosítani (szociális vagy egészségügyi intézményben, 
vagy a polgármesteri hivatalban), a kivonulási körzetek figyelembe vételével.

A szolgáltatás díja megegyezik a költségevetési törvényben meghatározott 
mindenkori  állami  normatíva  (alap  és  kiegészítő  normatíva)  összegével. 
Ezen  felül  semmilyen  karbantartási,  vagy  egyéb  költség  nem  terheli  a 
kistérséget, vagy az önkormányzatokat.

eMagyarország pont és TeleHáz UND

A helyi lakosságon kívül több külföldi, illetve más falubeli vendégünk 
is  volt  már.  Vannak  visszatérő  osztrák  vendégeink,  akik  heti 
rendszerességgel itt intézik el levelezésüket és egyéb az Internethez 

kapcsolódó dolgukat.
A község kisebb gyerekei és kamaszai is nagy szeretettel töltik szabadidejüket a 
Teleházban. 
Egyre több felnőtt ismeri fel az ügyintézés ezen módját.

A TeleHáz Legújabb szolgáltatásai

A NAVA-pont
A Nemzeti  Audiovizuális Archívum (NAVA) ez év januárjában kezdte 

meg működését és a NAVA-pontok bővülése közel fél év alatt meghaladta az 
éves  tervet.  A  Nemzeti  Audiovizuális  Archívum  anyagaihoz  külső  elérési 
pontokról  lehet  hozzáférni  a  szerzői  jogvédelem  miatt,  ezek  az  úgynevezett 
NAVA-pontok.  Az  év  eleji  célkitűzés  szerint  mintegy  100  NAVA-pont 
létrehozását  tervezték  az  év  végére,  ezt  azonban  július  elején  sikerült 
meghaladni. Megyénkben is működnek NAVA-pontok, méghozzá a következő 
helyek:  Martincsevics  Károly  Városi  Könyvtár,  Csorna;  Pannonhalmi  Városi 
Könyvtár;  Kisfaludy  Károly  Megyei  Könyvtár,  Győr;  Hunyadi  János 
Gimnázium  és  Szakközépiskola,  Csorna;  Bartók  Béla  Ének-zenei  Általános 
Iskola, Győr; Községi Könyvtár, Und. 
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Európában egyre  több helyen hoznak létre  műsorszolgáltatói  kötelespéldány-
archívumokat.  Franciaországban,  Angliában,  Hollandiában,  Svédországban, 
Norvégiában és Finnországban már működik.

Internet elérés bővítés
A TeleHáz  immáron  2  Internet  eléréssel  is  biztosítja  a  vendégek  számára  a 
kommunikációt.

• VSAT  (24  órás  műholdas  kapcsolat),  technikai  kivitelező  a 
Hungaro  DigiTel  Kft.  Internet  szolgáltató  az  EuroWeb Internet 
Szolgáltató Zrt

• ADSL  (24  órás  szélessávú  vezetékes  kapcsolat),  T-Online 
Magyarország Zrt.

Vezeték nélküli Internet elérés
Teleházunkban  a  környéken  elsőként  használhatják 
vendégeink  notebookjuk  segítségével  a  vezeték  nélküli 
Internetelérés nyújtotta lehetőségeket.

        Távközlés       
Immáron  településünkön  is  elérhetővé  vélt  a  szélessávú  Internet  elérés. 
(Szélessávú  Internet  előnye:  gyors  kapcsolat,  többnyire  fix  havidíjért.)  
Településünkön  WDSL  és  ADSL  kapcsolat  formájában  csatlakozhat  ilyen 
módon az Internethez. Bővebb információért kérjük látogasson el a TeleHázba, 
ahol segítünk a megrendelésben és a beüzemelésben is.

Segítség internetezőknek:
Néhány fontosabb weboldal:
Menetrendek (vonat, autóbusz) www.menetrendek.hu
Kereső: www.startlap.hu
Képeslapküldő: http://www.kepeslap.hu/
OTP: www.otp.hu
Kisalföld: www.kisalfold.hu
Térképek: www.terkepcentrum.hu
Gyerekeknek: www.egyszervolt.hu
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Büszkék lehetünk

Az  Undi  Tűzoltó  Egyesület  2005 
nyarán  megalakította  az  utánpótlás 
ifjúsági  csapatát.  A  megalakulás 
évében  részt  vettek  a  Répce-Kupa 
elnevezésű  tűzoltóversenyen, 
melyen  az  előkelő  III.  helyezést 
érték  el.  2006.  augusztus  26-án 
ismét részt vettek a versenyen, ahol 
most az I. helyen végeztek, mellyel 
elnyerték  a  vándorserleget.  E 
verseny  2  versenyszámból  állt: 
staféta  futásból  és  kismotor 
fecskendő  szerelésből.  Stafétán 
elért  eredményük  57  mp,  míg 
kismotorból  59  mp,  így  összetett 
eredményük  116  mp.  A  csapat 
tagjai:  Jákli  Dávid,  Németh 
Richárd,  Gosztom  Bálint,  Horváth 

Zsolt,  Tolnai Ádám, Koloszár Márk, Dömötör Adrián, Lendvai Milán, Pintér 
Balázs, Bíró Norbert. Felkészítőjük: Balogh László.

Ügyfélkapu-Nyomtatványok, űrlapok

Az  Ügyfélkapu  segítségével  bárki  saját  számítógépéről  egyszeri 
belépéssel  érhet  el  számos  elektronikus  közigazgatási  szolgáltatást  a 
Kormányzati     Portálon  . 

Az  ügyfélkapu  létesítéséhez  szükséges  regisztráció  iránti  kérelmet 
személyesen írásban, a Regisztrációs Adatlap előzetes kitöltésével, vagy szóban 
lehet előterjeszteni a regisztráló szervnél, azaz bármely okmányirodában, illetve 
a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalban. Írásban 
történő előterjesztéshez a Regisztrációs Adatlap a központi rendszer honlapjáról 
(www.magyarorszag.hu) kinyomtatható, így azt az ügyfél előzetesen kitöltheti. 

A kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlap elektronikus kitöltése 
esetén a regisztráció csak a kérelmező személyes megjelenése és azonosítása 
után történhet meg. Regisztráció után a választott felhasználói nevéhez az Ön 
által  megadott  e-mail  címére  elküldik  egyszer  használatos  kódját.  Az  első 
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bejelentkezéskor  a  Kormányzati  Portálon  aktiválva 
(www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) jön létre személyes ügyfélkapuja.

Aktiválás  után  használhatja  a  szolgáltatásokat,  amelyeket  az  Ügyfélkapu 
internetes  oldalán  talál.  Az  Ügyfélkapun  megtalálhatók  az  okmányirodában 
intézhető ügyek, illetve az azokhoz benyújtható dokumentumok.

Általános Iskola

Népismereti óra a locsmándi falumúzeumban

2006. szeptember 7-én az undi alsótagozatos iskola tanulói megtekintették 
a szomszédos Locsmánd község falumúzeumát. 

Gyalogosan közelítettük meg a határátkelőtől a kiállítást.  Utunk szépen 
rendezett utcákon és eredeti építészeti stílusukat őrző házak mellet vezetett. 

Gneisz  Éva  -az  intézmény  egyik  alapítója  és  kezelője  -  lelkesen  és 
szakértelemmel mutatta be a gyerekeknek őseink lakóházát a szobától a pincéig. 

Történelmileg fontos és érdekes eseményeket is mesélt a látogatóknak. A 
látogatás létrehozását Farkas Ferenc undi nyugdíjas mérnök kezdeményezte, aki 
ma is fontosnak tartja az ősök életének bemutatását a ma ifjúságának.

 Mivel  iskolánk  alapvető  feladatai  közé  tartozik  tanítványaink 
identitásának megőrzése, örömmel vállalkoztunk a kirándulásra. 

Önazonosságunk  megtartása  csak  a  múlt  megismerése,  megőrzése, 
fejlesztése  által  lehetséges.  Hazafelé  megízleltük  Rudi  bácsi  finom  valódi 
almalevét,  amelyet  saját  almáiból  készített  és  kínált  nekünk.  Hasznos  és 
kellemes volt ez a délelőtt.

Huljevné Fülöp Mária ig.
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Madárszárnyon évszakokon át”

2006.  október  12-én  rendhagyó  magyar  órát  tartottunk  a  községi 
Kultúrotthonban. 
Rendhagyó  volt,  mert 
sopronhorpácsi  és  zsirai 
általános  iskolások  is 
részesei  voltak  az  undi 
alsósoknak  és 
óvodásoknak  szervezett 
interaktív  találkozón. 
Rendhagyó  volt,  mert  a 
verseket  maga  a  költő 
Tóthárpád  Ferenc adta 
elő .
 A  „Madárszárnyon 
évszakokon  át”  című 

verscsokor  bepillantást  adott  a  madarak  sokszínű  életébe,  a  versformák  és 
verssorok  rímelő,  dallamos  formavilágába,  de  legfőképpen  a  gyerekek 
egymásközti és a  költészethez  viszonyuló érzelemvilágába.
Hasznos és kellemes volt a találkozó! Huljevné Fülöp Mária ig.

A költő honlapján olvashatók versei:
http://totharpad.freeweb.hu/eletrajz.html
Versei közül néhány ízelítőül:

AZ ESŐ ÉS A FELHŐGYEREK 
Rosszalkodik, könnye pereg, 
hisztizik egy felhőgyerek. 
Nem sírhatott jó ideje, 
attól fájhat kicsi feje. 
Ölbe kapja édesanyja, 
égzengéssel vigasztalja. 
Esőfelhők tornyosulnak, 
hegyek fölé felvonulnak. 
Szétröppennek vad villámok, 
s vízzel telik meg az árok. 
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KÁCSA, KÁCSA… 
(fütyülő réce) 
  

Kácsa, kácsa, kácsamadár 
Mért húzod a szárnyad? 
Rejtőzködj el, hogy a vadász 
Ne menjen utánad! 

Bújj a nádas legmélyére, 
Hová szél sem üzen, 
Legfeljebb egy színes tollad 
Maradjon a vízen! 

Színes tollad, selymes tollad 
Bár senki sem kérte, 
Hancúrozó kisgyermekek 
Veszekednek érte. 

http://totharpad.freeweb.hu/eletrajz.html
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Boldog most a felhőgyerek, 
esőcseppek közt hempereg. 

NÉZZÉTEK CSAK, GYEREKEK! 
(házi veréb) 
  

Nézzétek csak, gyerekek! 
Ott azok a verebek, 
Ha süt a nap, naponta 
Lubickolnak a porba’. 

Ha arra jár valaki, 
S az út porát felveri, 
Megrezzen, de mindahány 
Pletykálkodni visszaszáll. 

Ám az eső, ha esik, 
És az árok megtelik, 
Az egész út csupa sár: 
Elrepül a sok madár. 

Mi marad? A pocsolya, 
Ebihalnak uszoda, 
S fröcskölődő gyerekek. 
Kacagnak a verebek! 

A költő nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is ír verseket. Egyik ezek közül 
mindenkiben ébreszthet érzéseket:

A SÍRNÁL   

Édesanyám! Megint láttalak az éjjel. 
Ágyam szélén ültél egy falat kenyérrel. 

Törtél egy darabot, hozzá szőlőt adtál, 
s amikor búcsúztál, csendben megáldottál. 

És most itt, előtted, immár reményt vesztve 
találgatom csak, hogy mit rejt még az este, 

s ha majd éjbe fordul, megnyugvásom lesz-e, 
görcseim béklyója kissé elereszt-e? 
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LÚD, LÚD… 
(nyári lúd) 

                                              Lúd, lúd, nyári lúd 
                                              Fészket rakni készül. 
                                      Nagy lesz a család, 
                              Ha majd kiegészül. 
                      Sás közt, víz felett 
                Elringat a hűs berek. 
        Nád leng, integet, 
Megbúvik egy kis sziget. 
Éber nyári lúd 
        Kémleli a kék eget. 
                Négy kis lúdgyerek 
                        Anyja után lépeget. 
                                Lúd, lúd, lúdrajok 
                                        Nagy út előtt állnak. 
                                               Égen s ég alatt 
                                                    Azért kiabálnak
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De jó volna újra hozzád odabújni, 
ringató öledben újra elaludni, 

újra hallani azt, ahogyan marasztalsz, 
féltő szeretettel életre vigasztalsz! 

Mécsest gyújtok, lángja néha meg-megriad. 
Édesanyám! Ugye tudod, hogy rád gondol 
                       fiad?! 

Szent Márton-kápolna

2006. szeptember 10-én tábori mise keretében szentelték fel és adták át 
az idegenbe szakadt undi jótevő, Jambrits Márton (74) és testvére, Janka által 
létrehozott Szent Márton-kápolnát.

Jambrits  Márton  1952-ben  hagyta  el  az 
országot.  Kanadában  telepedett  le,  családja 
egzisztenciáját  kertépítéssel,  kertészeti 
munkával alapozta meg. Most tizenegyedik 
alkalommal  látogatta  meg  testvéreit, 
rokonait, barátait. Legutóbbi ittlétekor fogant 
meg  benne  a  gondolat,  hogy  az  utókor 
számára  emlékhelyet  -  kápolnát  -  állítson 
szülőfalujában.  Mivel  a  község  XVII. 
századi  kőtemplomának  és  az  1750-ben 
épült  mai  templomának  is  a  védőszentje 
Szent  Márton  -  lévén ő  is  Márton  -  ,  úgy 
határozott,  hogy  Szent  Márton  szobrát 
helyezik  el  a  kis  épületben.  A  helyi 
önkormányzat  örömmel  járult  hozzá,  hogy 
területén,  szép  természeti  környezetben,  az 

országút mellett épüljön fel az emlékhely, amelyet undi építész, ifj. Gosztom 
László tervezett. A szentmargitbányai kőből készült, közel kétméteres szobor 
Apró Attila szombathelyi szobrászművész alkotása. A kápolnát - emlékhelyet - 
az undi plébános,  Dumovits István szentelte fel  és áldotta meg. A vasárnapi 
tábori misén az undi tamburazenekar is közreműködött.

CD felvétel

A Veseli Gradišćanci kultúrcsoport tamburazenekara és énekkara október 
első  hétvégéjén  CD  felvételre  gyűlt  össze  az  undi  templomban.  A  CD-n 
gradistyei  és  horvátországi  karácsonyi  énekek  szerepelnek  majd.  A 
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tamburazenekart Balogh Tiborné, az énekkart Balogh Szabina készítette fel. A 
szervezésben  nagy  szerepet  vállalt  ifj.  Koloszár  István.  A  felvételt  Horváth 
Csaba, a Croatica kht. vezetője tette lehetővé. A bemutatóra november 25-én 
kerül  sor  a  kultúrotthonban.  A  műsoron  fellépnek  az  iskolások  betlehemi 
játékukkal, a középiskolás táncosok egy karácsonyi tánccal, valamint a nézők 
ízelítőt  kaphatnak a  CD-n szereplő  énekekből.  A bemutatón  nemcsak a  CD, 
hanem a kultúrcsoport 2007-es naptárjának megvásárlására is lehetőség nyílik, 
melynek megvalósítása ifj. Koloszár István ötlete volt: A naptáron szerepelnek 
az  óvodás-,  iskolás-,  középiskolás  táncosok,  a  tamburazenekar,  valamint  a 
felnőtt tánccsoport népviseletei (undi, arató, Split, Szlavónia, Zagorje, Posavina, 
Turopolje, Prigorje). A fényképeket Mayrus Wilfried készítette. Köszönet érte, 
és mindazoknak, akik tettek valamit a megvalósítás célja érdekében!

Köszönetet mondunk:

Guzmits Ferenc – polgármester
Unger Viola

Huljevné Fülöp Mária
Diczházi István

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

„Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul 
kitűzniük maguk elé, még akkor is, ha meghaladja 

erejüket. Ha azt hinnék valóban, hogy csak oda jutnak el, 
ahová valójában eljutnak, sohasem indulnának útnak.” 

/Fontenelle/

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt 
érintő  híre,  közlendője  van  és  szeretné 
megjelentetni  az  újságban,  szíveskedjen 
azt a szerkesztőkhöz eljuttatni.
Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk.
/Érdeklődni  lehet:  +36-20/381-1984  és 
undkozseg@inftech.hu vagy személyesen./

Köszönettel: a Főszerkesztő

Undi LapokUndi Lapok
Időszakosan megjelenő lap

3. évfolyam 1. szám

Főszerkesztő:
Pintér Tamás

Szerkesztőségi telefon:
+36-20/381-1984

E-mail: 
undkozseg@inftech.hu

Und Község díjtalan, 
közéleti, időszakosan 

megjelenő lapja

Kiadja:

Községi Önkormányzat 
&&

eMagyarország pont 
és és Teleház UND UND

&&
Und Község Honlapja

www.undkozseg.inftech.hu
undkozseg@inftech.hu
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