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SSzzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttjjüükk  kkeeddvveess  oollvvaassóóiinnkkaatt!!  

Elıször is engedjék meg, hogy így az év végi ünnepekhez közeledve 
NAGYON BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁNJAK ÖNÖKNEK! 

Tisztelettel: A Szerkesztık 
 

Ádvent, az egyházi év kezdeteÁdvent, az egyházi év kezdeteÁdvent, az egyházi év kezdeteÁdvent, az egyházi év kezdete    

 

 

 

Ádvent elsı vasárnapjával kezdıdik az 

egyházi esztendı. A soron következı 

négy hét egyben a várakozás idıszaka 

is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, 

Jézus születésére. 

2008. november 30. - december 21. 

Az ádvent a latin Adventus 

Domini, az Úr eljövetele kifejezésbıl 

származik. A hagyományt valószínőleg 

– a római liturgiától eltérı – gallikán 

szertartásrend honosította meg a 4. 

században: a hívık vízkeresztkor 

keresztelkedtek, a megelızı három hét 

pedig a felkészülésrıl szólt. Az 5. 

században az ádventi idıszak karácsony 

elé került, kezdetben hat héten át tartott, 

majd késıbb a négy hétre csökkent. 

Számos keresztény ünnephez hasonlóan 

advent kezdete minden évben más 

idıpontra esik. 

Ádvent elsı vasárnapja -  

2008. november 30. 

Idıpontja évrıl évre változik, Szent 

András napjához (november 30.) 

legközelebb esı vasárnapon 

ünnepeljük. Színe a lila: a templomi 

terítı lila, a szertartáson a pap lila 

miseruhát vagy stólát visel, illetve az 

adventi koszorún elsınek meggyulladó 

gyertya színe is lila. 
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Ádvent második vasárnapja 2008 

december 7. 

Színe hasonlóképpen a lila. Az 

ádvent mellett a nagyböjti idıszaknak 

is lila az ünnepi színe az egyházi 

liturgiában. Számos helyen a 

karácsonyt megelızı hetekben a lilát 

kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet 

megkülönböztessék egymástól. 

Ádvent harmadik vasárnapja -  

2008. december 14.  

Gaudete (örvendjetek!) vasárnap 

kiemelkedik a többi közül, ádvent 

második felének kezdetét jelzi. Színe a 

rózsaszín, amely az örömöt 

szimbolizálja. 

Ádvent negyedik vasárnapja - 

2008. december 21. 

 Színe a bőnbánatot kifejezı lila. Az 

adventi koszorún mind a négy gyertya 

egyszerre ég ezen a napon. 

Karácsonyi fohász 

Gyarló emberek vagyunk Mennyei Atyánk, 

Megbocsátó szíveddel Tekints most Miránk! 

Ellened vétünk mikor észre sem vesszük, 

Azt hisszük, csupán a dolgunkat tesszük. 

Karácsony ünnepére készülvén kérjük, 

Bocsásd meg minékünk elkövetett vétkünk. 

 

Krisztust váró idık, adventi nappalok, 

Nyugodt lesz szívem, ha feloldozást kapok. 

Betlehem fényei mutassanak utat, 

Díszítsék újra fel kicsi jászolodat. 

Szent fiad érkezik, ünnepi nagy csoda, 

Vezérli bölcseket ragyogó csillaga. 
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Szeretet ünnepén lássuk meg Krisztusunk, 

Áldd meg a gyermeked, Felséges Nagy Urunk! 

Karácsony ünnepén, béküljön meg szívünk, 

Ezen a nagy napon tegyük össze kezünk. 

Mondjunk el egy imát, halkuljon el szavunk, 

Hisz újra születik szeretett Krisztusunk. 

Gratulálunk! 
 

 Dumovics István esperes úr a 

nyáron, Peresznyén átadott 

magyarországi keresztény múzeum 

avatásakor magas rangú kitüntetést 

vehetett át. 

A miniszterelnök Úr javaslatára 

Sólyom László köztársasági elnök Úr 

Magyar Köztársasági Arany 

Érdemkereszt kitüntetést adományozott Részére. A magas kitüntetést Kiss 

Péter kancellária miniszter adta át. E kitüntetı címet az eddigi hitéleti és 

közösségi munkáért, a horvátságért végzett odaadó tevékenységéért kapta.  

Und település minden lakója nevében mi is nagy örömmel és tisztelettel 

gratulálunk Plébános Úrnak e magas kitüntetéshez. További munkájához 

kívánunk neki nagyon jó erıt, egészséget és kérjük, hogy ezután is hően 

szolgálja egyházát és szőkebb közösségét. 



www.und.hu UNDI LAPOK 6. évfolyam 2. szám 
 

4 

 

Und község önkormányzatának 2008. évi költségvetési 

beszámolója 
 

Év végéhez közeledve immáron 

hagyományos módon itt, az Undi Lapok 

hasábjain szeretnék tájékoztatást adni 

önkormányzatunk idei munkájáról. Teszem 

ezt mindazért, mert így legalább mindenki 

elsı kézbıl informálódhat és nincsenek 

semmiféle félrehallások.  

Számadást mindenki készít, legyen 

család, vállalkozó vagy gazdálkodó. 

Összegzi mit is sikerült elérnie a mögötte 

álló esztendıben, mit és hogyan kellett 

volna esetleg másként tenni. Így van ez 

önkormányzatunk esetében is. 

Rendhagyó módon elıször egy 

fájdalmas és szomorú eseménnyel 

kezdeném a beszámolómat. Az idei 

esztendıre olyan alacsonyra fogyott az 

intézményeinkbe járó gyerekek létszáma, 

hogy a képviselıtestület nem tudott már 

más döntést hozni, mint az óvodai és 

iskolai intézmények megszüntetését. Ezzel 

együtt pedig a helyi konyha mőködtetése is 

lehetetlenné vált. A gyerekeken és a 

kötelezı étkezıkön túl sajnos csak 10-15 

vendégétkezı vette igénybe a szolgáltatást. 

A pedagógusok járandóságait kifizettük, 

szeptembertıl Sopronhorpácson tanítanak, 

igaz egyenlıre csak részmunkaidıben. A 

konyhai alkalmazottak sorsa is 

megnyugtatóan rendezıdött, mindketten 

nyugdíjasok. A polgármesteri hivatal 

mőködésében is változások álltak be az 

intézmények megszőnése kapcsán. A 

nyitva tartás a kijelölt napokon van, s az 

ügyfélfogadást is ekkor biztosítjuk.       

Az önkormányzati törvénybıl 

adódóan legfontosabb feladatunk a 

település közszolgáltatásának, 

intézményeinek zavartalan és biztonságos 

mőködtetése. Mindezek teljesítéséhez a 

személyi és tárgyi feltételek adottak. 

Önkormányzati feladataink nagy részét 

különbözı társulások révén oldjuk meg. E 

társulások mőködését az állam 

nagymértékben támogatja, de a települések 

anyagi önereje is szükséges hozzá. Így 

tudjuk biztosítani az egyes ellátások 

megfelelı színvonalát és törvényi 

kötelezettségeinket is. 

Az önkormányzati feladatainkat 

most már több éve körjegyzıségi 

társulásban, az óvodai és iskolai oktatást 

iskola fenntartói társulásban 

Sopronhorpáccsal látjuk el.  

A családsegítı, gyermekjóléti és 

támogató szolgáltatási feladatainkat a lövıi 
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székhelyő Alpokalja Kistérségi Társulás 

tagjaként biztosítjuk.  

A területfejlesztési, közoktatási, 

kulturális, belsıellenırzési stb. 

feladatainkat a Sopron- Fertıd Kistérség 

Többcélú Társulás tagjaként oldjuk meg. 

Az idei évben nyerte el kistérségünk az 

Alpokalja- Ikvamente Leader közösség 

címet. Ennek is tagjai vagyunk a 

kisebbségi önkormányzattal és a civil 

egyesületekkel együtt. E közösségen belül 

próbálunk pénzekhez jutni az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program 

pályázati kiírásain. 

Mind a helyi, mind a körjegyzıségi 

ügyintézést gyorsan és hatékonyan látjuk 

el, ehhez a személyi feltételek adottak, a 

legmodernebb tárgyi eszközök pedig 

biztosítva vannak. 

Önkormányzatunk az intézmények 

megszüntetése miatt és a szociális jellegő 

gondok megoldására /gyógyszerbeszerzés, 

orvosi rendelésre szállítás, ebédszállítás 

megoldása, stb. / falugondnoki busz 

beszerzésére pályázott. Pályázatunk sikeres 

volt, így várhatóan 2009 második felében 

beindulhat ez a szolgáltatás. Pályázatot 

nyújtottunk még be az iskola épületének 

hasznosítására. Integrált közösségi és 

szolgáltató tér kialakítására lehetett 

pályázni, terveink szerint itt oldanánk meg 

a település szociális, közösségi, képzési, 

informatikai, egészségügyi stb. feladatait. 

A pályázat befogadásra került, bízunk a 

pozitív döntésben.   

A kultúrotthonba a meglévı már 

eléggé leamortizálódott székek helyett 

újakat vásároltunk. Ehhez a kisebbségi 

önkormányzat biztosított 230. 000 Ft-ot, a 

megyei önkormányzat alelnökétıl Firtl 

Mátyás Úrtól kaptunk erre a célra 75. 000 

Ft-ot. 

Költségvetési bevételeink egyrészt 

az állami normatív támogatásokból, 

másrészt a saját bevételeinkbıl és egyéb 

bevételekbıl állnak össze. 

2008. évi bevételeink: 

- állami támogatás:  

           - normatív támogatás:               9. 537. 000 Ft 

           - központosított támogatás:                   640. 000 Ft 

           - normatív kötött felhasználású tám.:                            942. 000 Ft 

           - CÉDE :                                                                        300. 000 Ft 

           - Összesen:                                                              11. 389. 000 Ft  

                                  

- saját bevételek: 

- intézményi mőködési:                                            2. 672. 000 Ft 
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- helyi adók:                                                              1. 640. 000 Ft 

 - átengedett központi adók:                                    13. 877. 000 Ft 

 - Összesen:                                                            18. 189. 000 Ft  

 

 - felhalmozási /értékpapír/ bevétel:                         2. 050. 000 Ft 

 - véglegesen átvett pénzeszköz:                               2 .540. 000 Ft  

 - elızı évi pénzmaradvány:                                     3. 094. 000 Ft  

 

Pályázati bevételek:  

        -ÖNHIKI:                                                                      7. 464. 000 Ft  

        - falugondnoki busz beszerzésre:                                  6. 315. 000 Ft 

       - Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Hivatal: 

           /kultúrotthon külsı felújítására/:                                1. 000. 000 Ft 

       - Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól  

                / tőzoltószertár építésére/:                                         200. 000 Ft 

       - Gy-M-S megyei Önkormányzattól: 

            - tőzoltó egy. /gépjármő felújításra/                                40. 000 Ft 

            - sport egy. /eszköz beszerzésre/                                     25. 000 Ft 

            - Gáj tó /pihenı park kialakításra/                                100. 000 Ft 

Összesen:                                                                           15. 144. 000 Ft 

 

Kiadásaink: 

   - körjegyzıség mőködésére:                                    3. 500. 000 Ft 

   - szennyvíz csatorna tıketörlesztés:                        2. 500. 000 Ft 

   - Gáj tó tereprendezése/ áthúzódó kifizetés/:           1. 254. 000 Ft  

   - kultúrotthon belsı felújítása:                                 4. 517. 000 Ft 

   - tőzoltószertár építésére:                                         2. 800. 000 Ft 

   - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:            180. 000 Ft 

   - nyugdíjasok szemétszállítási díjkedvezménye:            386. 000 Ft 

   - ügyvédi munkadíj:                                                                 96. 000 Ft 

   - tanulók tankönyv és iskolakezdési támogatása:          200. 000 Ft 

   - üzemorvosi, családsegítı és gyermekjóléti 

      ügyeleti rendszerhez, orvosi ügyelet:                         173. 000 Ft 
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    - társulások tagdíja:                                                                 80. 000 Ft 

    - Und-Nikitsch kerékpárút engedély tervhosszabbítása:      100. 000 Ft   

    - Belterületi út felújítás tervezési díja:                                  120. 000 Ft 

    - hulladék szállítás, lomtalanítás:                            124. 000 Ft 

    - intézmények vagyonbiztosítása:                                           90. 000 Ft  

    - pályázat készítés:                                                                  60. 000 Ft 

    - óvoda értékbecslıi díja:                                                         60 000 Ft 

    - temetési segély:                                                                  120. 000 Ft 

 
Civil egyesületeink az idei esztendıben is nagyon sokat dolgoztak, a 

hagyományápolás terén, a kulturális rendezvények lebonyolításában, a sport és a tőzoltó 

versenyeken. Köszönet mindenkinek a hozzáállásáért, a lelkesedéséért és az önzetlenségéért. 

Idén nagyon rövid idı alatt felépítettük az új tőzoltószertárt. A tervezı mérnök, a 

mesteremberek, a tőzoltók és más segítık meghallgatták kérésünket és anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat. Nagyon jó példája ez az összefogásnak. 

Köszönet ezért mindenkinek. 

Közterületeink, temetınk tisztaságára, gondozottságára nagy hangsúlyt fektetünk. A 

hozzánk látogatók is csak pozitívan és elismerıen szólnak falunk gondozottságáról, 

tisztaságáról. Az idei évtıl Lendvai Zsolt és fia Milán látják el ezeket a feladatokat. Köszönet 

a hozzáállásukért és lelkes munkájukért.  

Összegezve idei munkánkat, úgy látom egyre többen vagyunk azok, akik szívükön 

viselik kis falunk sorsát, hogy még élhetıbbé és szebbé  tegyük. Anyagi lehetıségeinkhez 

mérten ehhez mindent megtettünk. De ne legyünk és nem is lehetünk elégedettek. A további 

fejlıdést a sok jó szándékú ember támogatása és munkája nagyban megkönnyítheti. Ehhez 

kérem mindenki segítségét. 

Az év vége felé közeledve kívánok Und falu minden lakójának kegyelmekben gazdag, 

szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, jövıre pedig sikerekben és eredményekben gazdag 

boldog új esztendıt. 

 

                                                                                                            Guzmits Ferenc 

                                                                                                               polgármester           
A téli idıszakra ajánlott magatartási szabályok:  

Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következı lépéseket tegye meg: 



www.und.hu UNDI LAPOK 6. évfolyam 2. szám 
 

8 

• Folyamatosan figyelje a híradásokat.  

• Készítsen elı hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.  

• A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.  

• Készítsen elı meleg ruhákat.  

• Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek és a víz 

elárassza a házat.  

A hóvihar alatt: 

• Maradjon a lakásában, húzza le a redınyöket, csukja be a spalettákat.  

• Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.  

• Ne végezzen megerıltetı fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges 

baleset esetén a hóesés intenzitásától függıen lehet, hogy a mentık sem tudják 

megközelíteni a házat.  

• Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.  

• Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, fıleg egyedül.  

• Ha ki kell mennie az épületbıl, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne 

hagyja semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erıs szél együtt hamar 

fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen sapkát (a legtöbb testhımérséklet a fedetlen 

fejen át távozik).  

• Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a 

segítségére sietnek majd, és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.  

Otthonunkban:  

Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:  

• Hagyományos tüzelıberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös 

figyelemmel kell lenni a tőzmegelızésre, füstelvezetésre.  

• Azokat a PB gázzal üzemelı főtıkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe 

kötve, vagy az égéstermékek szabadba történı kivezetése más módon nem megoldott, 

soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a főtési 

fokozattól függıen legalább egy-másfélóránként szellıztetni kell a helyiséget, 

ellenkezı esetben a felgyülemlı égéstermékek mérgezést okozhatnak.  

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a főtıkészülék 

elzárócsapját!  
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• Legyenek otthon alapvetı gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemı van a családban, 

számára tápszerek.  

• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben 

résztvevıknek van szüksége.  

Utazáshoz:  

•  Szélsıséges idıjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha 

nagyobb távolságra kell eljutni!  

•  Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérı társsal tegye, és csak abban az 

esetben, ha meggyızıdött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás 

feltételei is biztosítottak.  

•  Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, 

felsıruházata lehetıleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.  

•  Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjármőve 

megfelelı mőszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez 

szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás 

esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.  

•  Indulás elıtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, 

meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendı élelmiszert.  

•  Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok 

múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is 

képes legyen folytatni útját.  

•  Amennyiben hosszabb idıt (néhány órát) kénytelen álló gépjármővében 

tartózkodni, a motor járatásával főtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-

tizenöt percenként szellıztetni. Az álló jármő utasterébe ugyanis kipufogó gázok 

szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.  

•  Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítı 

hatása után csökkenti a fizikai teljesítıképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, 

illetve csökkenti a helyzetfelismerı- és ítélıképességet, amely ilyen helyzetben 

életveszélyes lehet 
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Teréz anya: Himnusz az élethez 

Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan! 

Az Élet szépség - csodáld meg! 

Az Élet boldogság - ízleld! 

Az Élet álom - tedd valósággá! 

Az Élet kihívás - fogadd el! 

Az Élet kötelesség - teljesítsd! 

Az Élet játék - játszd! 

Az Élet érték - vigyázz rá! 

Az Élet vagyon - használd fel! 

Az Élet szeretet - add át magad! 

Az Élet titok - fejtsd meg! 

Az Élet ígéret - teljesítsd! 

Az Élet szomorúság - gyızd le! 

Az Élet dal - énekeld! 

Az Élet küzdelem - harcold meg! 

Az Élet kaland - vállald! 

Az Élet jutalom - érdemeld ki! 

Az Élet élet - éljed! 
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Pályázat falugondnoki állás betöltésére 
 

Und Község Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot hirdet falugondnoki 

feladatok ellátására. A falugondnoki állás közalkalmazotti munkaviszonynak számít.  

A képviselı testület a falugondnok alkalmazásával kapcsolatos pályázati 

feltételeket az alábbiak szerint határozza meg: 

• Minimum 8 általános iskolai végzettség 

• Helyben lakás 

• Kisbusz vezetésére alkalmas érvényes, minimum B kategóriás 

jogosítvány 

• Erkölcsi bizonyítvány 

• Falugondnoki, bentlakásos tanfolyam elvégzésének vállalása 

• Kötetlen munkaidı vállalása 

• Bérezés a közalkalmazotti besorolás szerint 

•  Írásbeli pályázati anyag készítése 

• Az állás várhatóan betöltehetı 2009. április 1. 

  

A képviselı testület a pályázat benyújtásának határidejét: 

2008 . december  31-ben határozza meg. 

A pályázatot  Und Község polgármesterének kell címezni:  

9464 Und, Fülesi u. 5. 

A pályázatokra rá kell írni, hogy:  Falugondnoki pályázat. 

  A pályázatok elbírálására a pályázat benyújtására megállapított határidıt követı 

elsı képviselı-testületi ülésen kerül sor. 

A képviselı testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati lehetıségrıl a 

lakosságot a helyben szokásos módon, a hirdetıtáblákra való kifüggesztéssel 

tájékoztassa, illetve a pályázatnak a közig.állás elnevezéső internetes portálon való 

megjelentetésérıl gondoskodjon. 
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Kell-e nekünk óvoda és kisiskola? 

 
A válaszom röviden: Igen! 

 
De szeretném egy kissé körbejárni ezt a témát, s akkor talán érthetıbbé 

válik a címben feltett kérdésre adott válasz. 

Sokévnyi gyerekzsivaj után szeptembertıl csend lett az undi óvodában és 

iskolában. Az önkormányzat 18 éven át mindent megtett annak érdekében, hogy 

gyerekeink helyben tanuljanak.  Jelentıs saját forrást biztosítottunk az oktatásra, 

de a szőkülı anyagi lehetıségek és a gyereklétszám drasztikus csökkenése miatt 

a képviselıtestület számára elkerülhetetlen volt ezt a döntést meghozni.  

De miként is jutottunk el idáig? A probléma gyökere elsısorban a drámai 

népességfogyásban rejlik. Undon az elmúlt öt évben összesen hat gyerek 

született. Másodsorban pedig az oktatási törvény, az állami finanszírozás, 

valamint e kérdés legfelsı szinten való kezelésének visszásságaira tehetı. Mint a 

közoktatási törvény módosításából kitőnik csak azok a kis iskolák maradhatnak 

életben, ahol nyolc évfolyamon zajlik az oktatás. Amelyik intézmény hetedik és 

nyolcadik osztályában nincs legalább tizenöt diák, az elveszti önállóságát és 

társulásban kell mőködnie tovább. Emellett a tanulói normatívákat is 

csökkentette az oktatási tárca, melynek következtében a csoportalapú 

finanszírozás mellett döntöttek az eddigi úgynevezett „fejkvóta” helyett.  

A legegyszerőbb megoldás talán az oktatási törvényben elıírt kötelezı 

tanulói létszám csökkentése lenne, valamint az oktatás „visszaállamosítása”, 

azaz állami feladat volna a közoktatás. Ez azt jelentené, hogy a pedagógusok 

állami alkalmazottak lennének, az oktatás teljes anyagi fedezetét pedig az állam 

fizetné. Az is fontos ebben a helyzetben, hogy minden településnek mások-

mások a sajátosságai, az adottságai és az anyagi lehetıségei. Egy szakmai 

folyóiratban olvastam valahol, hogy „egy település népességmegtartó képessége 

akkor javul, ha a képességmegtartó népessége növekszik”. Ez a találó mondás 
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ránk teljesen ráillik. Az országot járva, figyelve a médiákat láthatjuk, hogy sok 

helyen milyen megviselt állapotban vannak az iskolaépületek. Persze nem 

minden a külsı, ahogy nálunk sem az volt. Ugyanis az ilyen külsı mögött 

komoly szakmai munka folyt a legmodernebb felszereléssel ellátva, akárcsak 

nálunk.  Mindezek mellett s mindezeken túl viszont az a legfontosabb, hogy 

valamennyi intézkedés a gyerekek érdekében történjen. Ha már nem oldható 

meg helyben az oktatás, akkor lehetıleg a lakóhelyhez minél közelebb társulási 

vagy tagintézményi formában. Fontos az is, hogy mindez minél kisebb teherrel 

legyen elérhetı és a gyerek a lehetı legjobb minıségő szolgáltatást kapja. Az 

egyik ilyen elengedhetetlen feladat az iskolabuszok mőködtetése, a kisgyerekek 

tömegközlekedésbıl való kiemelése.     

Az óvodák és kisiskolák megszőnése nem szabadna, hogy csak és 

kizárólag a települési önkormányzat belügye legyen.  Az államnak mindenkor 

politikamentesen és a hosszútávú érdekeket figyelembevevı döntéseket , többek 

között családpolitikai döntéseket  kellene hoznia.   

A párbeszédek, a viták nemcsak politikai, hanem szakmai fórumokon is 

zajlanak, de úgy érzem a rendszerváltozás óta eltelt tizennyolc év után ez nem is 

halogatható tovább. Szeptember elsején tehát Undon nem volt tanévnyitó az 

óvodában és az iskolában. Nem lesznek gyerekzsivajtól hangosak az 

intézmények. Kicsit csendesebb lesz a falu délelıttönként. Nehéz ezt megélni 

egy polgármesternek, egy önkormányzati képviselınek, szülınek, 

pedagógusnak.  

De azt mindannyiunknak be kell látnunk, hogy gyerek nélkül nincs 

óvoda, nincs iskola és elıbb utóbb nincs templom sem, s lassan elfogy a falu 

is. Fiatalok, fiatal szülık tegyetek róla, hogy ez ne így legyen!  

                                                                          

    

                     GF 
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Köszönetnyilvánítás! 

Az közelmúlt szélsıséges 

idıjárása miatt egyre többször 

emelkedett meg a vízszint a Pós 

patakban. De amilyen a július 23-i 

nagy mennyiségő esı után jött 

hirtelen áradás volt, az szinte 

félelmet keltett. Az önkéntes 

tőzoltók a körbehívásra szinte 

egyként és azonnal összejöttek, hogy 

megelızzék és megakadályozzák az 

esetlegesen kialakuló veszélyt. 

Homokzsákokat mertünk és raktuk a 

patak jobb oldalára, magasítva a 

terepet, hogy így védjük az ott 

lakókat és értékeiket. Nagy és 

fárasztó munka volt, közel négy 

köbméter homokot bezsákolni s 

elhelyezni védvonalban. A 

tőzoltókon kívül többen önként 

jöttek és segítettek a munkában. 

Éjjel tíz óra után látható volt, hogy 

ha nem kap utánpótlást a víz, akkor 

kezelhetı lesz a helyzet, s nem kell 

külsı segítséget hívnunk. 

Mindenesetre az éjszakára 

figyelıszolgálatot állítottunk fel, 

hogy szükség esetén azonnal 

intézkedni lehessen.  

Éjfél után aztán már beállt az 

apadás és reggelre már csak az elızı 

esti nagy munka nyomai voltak 

láthatóak.  

Itt szeretném megköszönni a 

GSD Agrárprodukt Kft vezetıjének, 

hogy biztosított gépet és 

homokzsákot a mentéshez. 

Köszönöm azoknak az 

önkénteseknek a segítségét, akik 

félretették esti munkájukat, s azonnal 

jöttek, illetve azoknak akik bármiféle 

segítséget nyújtottak. Köszönet a 

tőzoltóknak, hogy átérezve a 

veszélyt összefogva és fáradtságot 

nem ismerve tették dolgukat. 

Köszönet a korty italokért és a meleg 

teáért. Ilyenkor látszik igazán, hogy 

milyen szükség van a településen az 

önkéntes tőzoltó egyesületre. 

Ugyanis lehet, hogy hosszú ideig 

nem történik katasztrófa, nem lesz 

vészhelyzet, de amikor megtörténik 

a baj, akkor van kire, kikre 

támaszkodni. 
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Közérdekő közlemények 

- Önkormányzat: 

     A helyi polgármesteri hivatal 

mőködésében, ügyfélfogadásában 

is változások álltak be. Az eddigi 

mindennapos nyitva tartás 

helyett, úgynevezett fogadónapi 

ügyintézést vezettünk be. 

Vonatkozik ez a sopronhorpácsi 

körjegyzıségre is. Az idıpontok 

kifüggesztésre kerültek. E 

változásnak az a legfıbb oka, 

hogy megszőntek a helyi 

intézmények, így az 

adminisztráció is kevesebb. A 

másik ok pedig az, hogy a 

körjegyzıség egy dolgozója 

nyugdíjba vonult és így 

takarékossági szempontból 

helyére nem vettünk fel új 

dolgozót. Akinek sürgıs és 

halaszthatatlan ügyben kell 

intézkednie, azt a sopronhorpácsi 

körjegyzıségen intézheti el.   

- Közétkeztetés:  

         Mivel 

szeptember 1-tıl 

nincs közoktatás a 

településen, Und 

község 

önkormányzatának 

képviselı testülete 

úgy döntött, hogy a 

konyhát sem tudja 

tovább mőködtetni. 

De az eddigi 10-15 

vendégétkezı napi 

meleg ebéd 

ellátását továbbra 

is biztosítjuk a 

sopronhorpácsi 

vendéglıbıl. 

Kérjük, hogy az 

esetleges új 

igénylık a 

hivatalban jelezzék 

igényüket.   

- Hiba bejelentések:   

         Számos esetben fordult elı, hogy hiba esetén, legyen az kábel TV, 

villany stb. a polgármesteri hivatalt hívta a tulajdonos. Ilyen esetben mindig a 

szolgáltatót kell hívni, a konkrét hiba bemondásával, mert azzal vannak 

szolgáltatói szerzıdésben. A hivatalhoz történt bejelentés még nem jelent 

gyors elintézést, s ráadásul nem is tudjuk a hiba jellegét, mértékét. A 
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szolgáltatók hibabejelentı vonala általában kék számos, azaz ingyenes vagy 

legalábbis helyi tarifával hívható.  

• a kábel TV hibabejelentı száma: 506-253 

• E-on hibabejelentı száma: 06-80-533-533 

• E-on ügyfélszolgálat vezetékes vonalról: 06-40-220-220 

• E-on ügyfélszolgálat mobilról: 06-20-459-9666 

A szolgáltatók egyébként a hibabejelentések hívószámait a havi számlákon is 

szerepeltetik. 

- Temetkezés:  

    A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. Törvény 

rendelkezik arról, hogy: A sír vagy sírbolt felnyitását a temetı fekvése 

szerinti ÁNTSZ Intézet engedélyezheti.  

A sír vagy sírbolt felnyitását a sírhely felett rendelkezı kérheti. A 

felnyitást csak a temetkezési szolgáltatási tevékenységre jogosult szolgáltató 

végezheti, de csak akkor, ha ezt az ÁNTSZ illetékes intézete elızetesen 

engedélyezte. Az engedély kiadásához az Önkormányzatnak igazolnia kell a 

sírhely feletti rendelkezési jogosultságot és a rendeletben rögzített használati 

idıt, mely nem lehet kevesebb 25 évnél. Akinek a késıbbiekben ilyen irányú 

temetkezési szándékai lennének kérjük, hogy elıtte érdeklıdjön a 

Polgármesteri Hivatalban.  

/ Itt jegyezném meg, hogy egy ilyen temetkezés eléggé hosszadalmas eljárású 

és még eljárási illetéket is le kell róni. /  

    

- Lomtalanítás, szemét és hulladékszállítás: 

   A településen a következı évtıl szeretnénk megoldani a lombhulladék és a 

fa gally központi összegyőjtését és elszállítását. Ennek feltételeirıl, díjáról és 

lehetıségérıl még tárgyalások folynak a Rekultív Kft-vel.  
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- Közlekedés:  

Újra itt a tél! Kérünk 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. 

- Felhívás:  

Településünkön az utóbbi idıben elszaporodott a kóbor kutyák száma. 

Tisztelettel kérjük a kutyatartó gazdákat, hogy nagyobb figyelemmel 

legyenek kedvenceik tartási körülményeire. Ugyanis a hivatalba számos 

bejelentés érkezett az elmúlt idıben ebben az ügyben. Önkormányzatunknak 

nem célja a kutyatartó gazdák büntetése, de szeretnénk megelızni egy 

esetleges tragédiát. A híradásokban számtalan ilyen esettel találkozhatunk. 

Kérjük tehát a gazdákat, hogy megfelelıen gondoskodjanak kedvenceik 

tartásáról, legyen az kistestő, vagy akár nagytestő állat. Ellenkezı esetben 

kénytelenek leszünk a törvényben elıírt szankciókat alkalmazni.    

 

Köszönetnyilvánítás: 

Az undi Tőzoltó egyesület tisztelettel megköszöni mindazon 

személyeknek a támogatását, akik anyagilag segítették az új tőzoltó szertár 

megépítését. 

Az elızı Undi lapokban az önkéntes tőzoltó egyesület egy kéréssel 

fordult a helyi lakosokhoz, anyagi támogatást kérve a szertár felépítéséhez. 

Sokan voltak, akik meghallgatták kérésünket és eddig 78.000 Ft jött össze. 

Ha még volna olyan egyén vagy család, aki szívesen adna erre a célra, a 

polgármesteri hivatalban kérhetı befizetési csekk.  
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Önkormányzati hírek 

 

Az önkormányzat és a Rekultív Kft megállapodása nyomán lehetıség van 

az 1 és 2 fıs háztartásokban a kismérető – 60 literes- győjtıedény használatára. 

Aki még eddig nem jelentette ez irányú igényét kérjük mielıbb tegye meg 

hivatalunk felé. Az önkormányzati támogatottak körét, tehát a nyugdíjasokat 

ezután a 60 literes győjtıedény ürítési díjával támogatjuk. Akik továbbra is a 

nagymérető kukát igénylik, nekik a teljes díjat kell fizetniük a szolgáltatónak. 

A települési szilárd hulladék elszállítás új díjtétele:  

− A 110 literes győjtıedény ürítési díja: 248 Ft/ürítés + áfa, azaz 298 

Ft/ürítés.  

− A 60 literes győjtıedény ürítési díja: 135 Ft/ürítés + áfa, azaz 162Ft.   

Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés új díjtétele: 

-   Az ivóvíz és a csatornahasználat alapdíja mindkét esetben külön-külön 

     290 Ft + áfa, azaz 348 Ft. 

− Az ivóvíz szolgáltatás díja 245, 10 Ft/m3 + áfa, azaz 294, 12 Ft.  

− A csatornaszolgáltatás díja 247, 60 Ft/m3 + áfa azaz 297, 12 Ft. 

Így az ivóvíz és a szennyvízelvezetés díja összesen 591, 24  Ft/m3. 

 

Und Község Önkormányzat Képviselıtestülete  

2008. december 22-én 

 hétfın délután 17 órakor  

tartja meg szokásos évi közmeghallgatását  

a helyi kultúrotthonban.  

Tisztelettel várunk mindenkit. 
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POZIVNICAPOZIVNICAPOZIVNICAPOZIVNICA    
 

Undanska Hrvatska Manjinska Samouprava 

Vas poziva 

na adventski koncertadventski koncertadventski koncertadventski koncert    
14.14.14.14.----og decemberaog decemberaog decemberaog decembera    

u 14:30u 14:30u 14:30u 14:30    

u u u u undanskom undanskom undanskom undanskom kulturnom domukulturnom domukulturnom domukulturnom domu    
    
    
Nastupa:Nastupa:Nastupa:Nastupa:    

� Pjevački zbor iz Kisega 
� Ženska klapa „Golubice” iz Koljnofa 
� Školski tancoši iz Unde 
�Undanski tamburaški orkestar 

 
 

Nakon koncerta svakoga srdačno čekamo 
na kolača i zakipljeno vino!    
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
Az undi Horvát Kisebbségi Önkormányzat meghívja 

Önöket  

a December 14a December 14a December 14a December 14----én délután 1430 én délután 1430 én délután 1430 én délután 1430 ––––kor kezdıdı kor kezdıdı kor kezdıdı kor kezdıdı     

AdventAdventAdventAdventi koncerti koncerti koncerti koncertjérejérejérejére    
az undi kultúrotthaz undi kultúrotthaz undi kultúrotthaz undi kultúrotthonbaonbaonbaonba    

Gyır Gyır Gyır Gyır –––– Sopron Megyei Horvát Testületi Kisebbségi  Sopron Megyei Horvát Testületi Kisebbségi  Sopron Megyei Horvát Testületi Kisebbségi  Sopron Megyei Horvát Testületi Kisebbségi 
Önkormányzat 2007 Önkormányzat 2007 Önkormányzat 2007 Önkormányzat 2007 ––––ben Kisebbségek Napjánben Kisebbségek Napjánben Kisebbségek Napjánben Kisebbségek Napján    

ZA GRADIZA GRADIZA GRADIZA GRADIŠCANSKE HRVATECANSKE HRVATECANSKE HRVATECANSKE HRVATE    
díjat alapítottdíjat alapítottdíjat alapítottdíjat alapított, idén a díjakat az adventi mősor , idén a díjakat az adventi mősor , idén a díjakat az adventi mősor , idén a díjakat az adventi mősor 

keretében adják át.keretében adják át.keretében adják át.keretében adják át.    
A gyerekek felelevenítik a lucázási A gyerekek felelevenítik a lucázási A gyerekek felelevenítik a lucázási A gyerekek felelevenítik a lucázási 

népszokást is.népszokást is.népszokást is.népszokást is.    
Fellépnek:Fellépnek:Fellépnek:Fellépnek:    

� Kıszegi Horvát Énekkar 
� „Golubice” nıi kórus Kópházáról 
� Undi iskolás táncosok 
�Undi tamburazenekar 

 
 

A koncert után mindenkit szeretettel várunk egy kis 
kaláccsal, teával ill. forralt borral!    
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Ötletek a karácsonyi sütéshez: 
 LinzerLinzerLinzerLinzer    

Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 33 dkg margarin,  
13 dkg porcukor, 1 db tojás, kevés sütıpor. 
Elkészítés: 
Az anyagokat összegyúrjuk, vékonyra nyújtjuk, és 
linzerszaggatóval kiszaggatjuk. Ezután megsütjük, 
ha kihőlt lekvárral összeragasztjuk. 

 

Vaníliás kifliVaníliás kifliVaníliás kifliVaníliás kifli    
Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 33 dkg margarin, 26 dkg darált dió, 
20 dkg porcukor 
Elkészítés: 
Az anyagokat összegyúrjuk, kisujjnyi vastagságúra 
sodorjuk, és 5-6cm csíkokra vágjuk, és kiflit 
formálunk belıle. Ezután a megsütjük és 
langyosan vaníliás porcukorba, fogatjuk 

 Húsdarálós kekHúsdarálós kekHúsdarálós kekHúsdarálós kekszszszsz    
Hozzávalók  
4 egész tojás, 25 dkg vaj v. margarin, 25 dkg 
porcukor, 2 cs. vaníliás cukor, 1 citrom leve, 80 
dkg liszt, 1 sütıpor mokkáskanál szódabikarbóna 
és 1 cs. Sütıpor 
Elkészítés: 
A tojást a margarinnal, porcukorral, és a vaníliás 
cukorral habosra keverjük, hozzákeverjük az 1 
citrom levét, a lisztet, 1 mokkáskanál 
szódabikarbónát és 1 cs. sütıport gyúrunk hozzá, 
ha szükséges kevés tejet. Egy kicsit hideg helyen 
pihentetjük és kekszformával ellátott húsdarálón, 
ledaráljuk. Ezután sütjük. 

 Kókuszos Kókuszos Kókuszos Kókuszos húsdarálós kekszhúsdarálós kekszhúsdarálós kekszhúsdarálós keksz    
Hozzávalók: 
 4 egész tojás, 25 dkg vaj v. margarin, 25 dkg 
porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 30 dkg 
kókuszreszelék, 60 dkg liszt, 1 cs. Sütıpor 
Elkészítés: 
A tojást a margarinnal, porcukorral, és a vaníliás 
cukorral habosra keverjük, hozzákeverjük az 1 
citrom levét, a kókuszreszeléket, a lisztet, a 
sütıport, 1 mokkáskanál szódabikarbónát gyúrunk 
hozzá, és ha szükséges kevés tejet. Egy kicsit 
hideg helyen pihentetjük és kekszformával ellátott 
húsdarálón, ledaráljuk. Ezután sütjük. 
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ÚMVP pályázatok 
Mikrovállalkozások, turisztika, falufejlesztés, vidéki örökség 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

vidékfejlesztéshez kapcsolódó programjaira nyújthatják be pályázataikat 

az érdeklıdık.  

 

Október 18-tól lehet pályázni az ÚMVP vidékfejlesztési tengelye, az úgynevezett hármas 

tengely programjaira, amelyben a mikrovállalkozások fejlesztése, a turisztikai tevékenységek 

ösztönzése, a falumegújítás és - fejlesztés, továbbá a vidéki örökség megırzése jogcím 

szerepel.  

A programok finanszírozására összességében mintegy 140-150 milliárd forint áll 

rendelkezésre. 

 

Egy éve 2007.dec. 21 –én volt a SHENGEN-i csatlakozás  

 

Egy évvel ezelıtt ezt írtuk: „A legtöbb ünnep, átadás, avatás alkalmából mondjuk azt, hogy 
nagy nap ez a mai, vagy rendkívüli nap ez a mai. A mai nap valóban egy RENDKÍVÜLI 
NAP, csupa nagybetővel írva…. 
Az UND-NIKITSCH / FÜLES / közötti út ezután az év bármely szakában és a nap 
bármely idıszakában használható. Csupán a személyazonosságot igazoló okirattal kell, 
hogy rendelkezzünk. A 14 év alatti gyerekek továbbra is csak útlevéllel közlekedhetnek 
az Unió határain belül. 

Guzmits Ferenc 
         Polgármester” 

Az azóta eltelt idıszak igazolta, hogy szükség van arra az útra, amelyen ma már nagyon sokan 
közlekedünk, akár ausztriai vagy magyar úticélunk van 

 
„A határnyitás” Az elsı kocsisor NIKITSCH /FÜLES/ felé 
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EEggéésszzssééggüüggyy  
Ügyelet: Sopron, Lenkei u 1-3. Tel.: 99/312-010 
Gyógyszertár: Tel.: 365 -511/4 
Mentı (Lövı): 365 – 180 

 

KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk::  
Guzmits Ferenc – polgármesternek 

  
és mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 
 
„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az, ha nem teszünk 

semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”  
(Sydney Smith)  

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt érintı híre, 
közlendıje van és szeretné megjelentetni az újságban, 
szíveskedjen azt a szerkesztıkhöz eljuttatni, vagy a 
honlap hírküldési lehetıségét használni. 
Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk. 
/Érdeklıdni lehet: +36-20/381-1984 és 
undkozseg@inftech.hu vagy személyesen./ 

 
Köszönettel: a Fıszerkesztı 

  

UUnnddii  LLaappookk  
Idıszakosan megjelenı lap 

6. évfolyam 2. szám 
 

Fıszerkesztı: 
Pintér Tamás 

Szerkesztıségi telefon: 
+36-20/381-1984 

 
E-mail: undkozseg@inftech.hu 

 
Und Község közéleti, 

idıszakosan megjelenı lapja 
(Háztartásonként 1 szám ingyenes 

minden további szám 100Ft) 
 

Kiadja:  
 

Községi Önkormányzat  
&&   

eMagyarország pont  ééss  
Teleház  UUNNDD 

&&   
Und Község Honlapja 

www.und.hu 
undkozseg@inftech.hu 

 
NAGYON BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNOK ÖNÖKNEK! 
Tisztelettel: A Fıszerkesztı 

 


