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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 
 

2009 karácsonyára 
Karácsony közeleg. Ez az az ünnep, amelyet évszázadok óta nagy vágyakozással 

várunk minden esztendıben és ünneplünk mindannyian, mi keresztények és a hitüket másként 

megélık, kicsik és nagyok, fiatalok és idısek egyaránt. 

Mert bár minden karácsony más és más, hiszen mást hoz a gyermeknek és mást a 

felnıttnek, mást a fiatalnak és mást az idısnek, mást a családapának és mást a fiatal 

legénynek, mégis – vagy talán éppen ezért – a karácsony csoda, közös élményünk. Közös 

élményünk, olyannyira, hogy ha megkérnének bennünket, fessük le egyenként, milyen is az 

igazi karácsony, meglepıdnénk az eredményen. Hiszen nagyjából mindannyian ugyanarra 

gondolnánk: melegséget árasztó szobára, meghitt hangulatra, bensıséges gyertyafényre, 

bizalmat sugárzó otthonra, befogadó szeretetre. 

Vajon miért van ez? Vajon nem azért-e, mert összeköt bennünket valamilyen titkos 

erı, valamilyen fogantatásunk pillanatában mindannyiunkba beleültetett vágy? Vajon nem 

azért-e, mert mindannyian ugyanarra várunk ilyenkor, karácsonykor, hiába különbözünk 

annyira, hiába állunk távol egymástól akár éveink számát, akár élethelyzetünket vagy 

végzettségünket, szakmánkat tekintve? 

„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék 

valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok elıtt. 

Nézelıdöm. Semmiféle tárgy nem kell már. Mégis valamit várok még. Annyi karácsony múlt 

el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még 

mindig itt állok, ıszülı fejjel tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem tudna 

már beváltani; s még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok.”-írja Márai 

Sándor 
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Valóban, ebben rejlik a titok: amit mindannyian várunk, amire mindannyian vágyunk, 

az a szeretet. Ezért is gondolunk ugyanarra a karácsony szó hallatán. És ezért is olyan élénkek 

az emlékeink a régi karácsonyokról, ilyenkor megnyílik a mi szívünk is, érzékenyebbek, 

befogadóbbak vagyunk, mint bármikor máskor. 

A közelmúltban egy nyolcvanöt éves idıs bácsival beszélgettem, és ı mesélte nekem, 

hogy milyen érdekes: hiába telnek az évek, múlnak az évtizedek, mégis, ha a gyerekkori 

karácsonyokra gondol, ugyanaz az öröm, izgalom keríti hatalmába, mint hétéves fiúcska 

korában. A csikorgó hideg most is a csontjáig hatol, ahogy a forró kályha duruzsolása is ott 

van a fülében, miként az utánozhatatlan körtebefıtt hideg íze is a szájában, amit a nagymama 

hozott fel a pincébıl, ezzel hőtve le az izgalom lázában égı unokákat. És ugyanazt a mély 

szomorúságot érzi, ha arra a Szentestére gondol, amikor édesapja a gazdasági válság közepén 

– a harmincas évek egyik gyászos karácsonyán – nem lehetett velük, mert munkát ment 

keresni külföldre. Még ma is belefájdul a szíve, ha arra gondol, hogy a kevéske tőzifát 

édesanyja főrészelte fel, és alig tudtak egy kis tüzet gyújtani, hogy megmelegedhessenek. Ez 

volt az ajándék azon az éjszakán, többre nem futotta, és a család édesapa nélkül, a kályha 

mellett egymáshoz bújva is vacogott. 

Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egészen sötét, akár csillogó, mi újra és újra itt 

állunk, lassan deresedı fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel: s még mindig várunk 

valamire. Várunk a szeretetre, amelyet Isten táplált belénk egykor mélyen, egészen mélyen. A 

lényünkhöz tartozik, és szomorúak vagyunk, ha hiányzik az életünkbıl. 

A szomorúság mindig hiány, a boldogság pedig a bıség. 

Ezért aztán legyen az idei karácsony mindenkinek nagyon bıséges, igazán szívbıl 

jövı ajándék, s talán akkor pótol valamit abból a szeretetbıl, ami a hétköznapok rohanó 

világában a legjobban hiányzik.  

Mindannyiuknak áldott karácsonyt és reményteli új esztendıt kívánok! 

Guzmits Ferenc 

Polgármester 



www.und.hu UNDI LAPOK 7. évfolyam 2. szám 
 

3 

Tájékoztató Und község önkormányzatának  

2009. évi munkájáról 
 

Rohan az idı, már megint eltelt egy év, s ismét itt, az Undi Lapok hasábjain szeretnék 

tájékoztatást adni önkormányzatunk 2009. évi dolgairól. Számadást készít mindenki, összegzi 

mit is sikerült elérnie a mögötte álló esztendıben, mit és hogyan kellett volna esetleg másként 

tenni. Leltározunk a közéletben is, mi az, ami a polgármesteri hivatal munkáját elvégezhetıvé 

és eredményessé tette, mit és hol lehetne még javítani. 

Az önkormányzati törvénybıl adódóan legfontosabb feladatunk a település 

közszolgáltatásának, intézményeinek zavartalan és biztonságos mőködtetése. Mindezek 

teljesítéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. Az önkormányzati feladatainkat 

körjegyzıségi társulásban intézzük. Heti három alkalommal Undon tartunk ügyfélfogadást, a 

többi napon pedig Sopronhorpácson. Mind a helyi, mind a körjegyzıségi ügyintézést így 

gyorsan és hatékonyan látjuk el, ehhez a személyi feltételek adottak, a legmodernebb tárgyi 

eszközök pedig biztosítva vannak. 

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 óvodai és iskolai oktatást, iskola fenntartói társulásban Sopronhorpáccsal látjuk el. 

Gyerekeinket iskolabusszal és az undi falugondnoki busszal szállítjuk az intézményekbe, az 

elmúlt idıszak tapasztalatai és visszajelzései alapján biztonságosan és a szülık 

megelégedésére. 

Az Alpokalja Kistérségi Társulás tagjaként biztosítjuk a családsegítı és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatainkat. Itt szeretném megjegyezni, hogy az idei évben még mőködött az 

Alvici Péter nevő jelzırendszeres szolgálat, de a kormány, jövıre már nem biztosít normatívát 

ehhez a szolgáltatáshoz. Jövıre a szolgáltatás mőködtetéséhez pályázatot kell benyújtani.  

A területfejlesztési, közoktatási, stb. feladatainkat a Sopron- Fertıd Kistérség 

Többcélú Társulás tagjaként oldjuk meg. Az Alpokalja- Ikvamente- Leader közösség 

tagjaként próbálunk 2013-ig pénzekhez jutni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

pályázati kiírásain. Az idei kiírásokon 5 címen nyújtottunk be pályázatot. 
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A falugondnoki állás betöltésével és a kisbusz beállításával a szociális jellegő ügyeket 

/gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre szállítás, ebédszállítás megoldása, stb./ tudjuk és 

próbáljuk megoldani. Falugondnokunk Drázsnyák Róbert nagyon aktívan vette ki részét, nem 

csak a számára elıírt feladatokból, hanem a közösségi rendezvények lebonyolításában is aktív 

szerepet töltött be. 

2008-ban pályázatot nyújtottunk be az iskola épületének hasznosítására. Idén 

elnyertük az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet, amely cím biztosította azt, hogy 

most már konkrét pénzügyi és szakmai tervet nyújthattunk be 50 millió forint költségvetéssel 

a település szociális, közösségi, képzési, informatikai, egészségügyi stb. feladatainak egy 

helyen történı ellátására. A pályázat befogadásra került, bízunk a pozitív döntésben. 

Az idei évben egy nagy mértékő beruházást hajtottunk végre. Augusztusban a Petıfi 

utca pormentesítését oldottuk meg, aszfaltréteget kapott, az ott lakók nagy örömére. A 

gyerekek rendkívül gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez és görkorcsolya pályaként 

vették birtokba.  

Több mint 15 éves pereskedés után az idén lezárult az óvoda épületének 

tulajdonjogáért folyó per tárgyalása. Az önkormányzat élt az elıvásárlás jogával és 2.852.000 

Ft- ért megvásároltuk az ingatlanrészt, a továbbiakban pedig szeretnénk értékesíteni.  
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Most pedig a pénzügyeinkrıl a teljesség igénye nélkül: 

 

2009. évi bevételeink: 

 

Állami támogatás 9.000.000 Ft 

Sajátos bevételek 16.500.000 Ft 

Átvett pénzeszközök 8.700.000 Ft 

Saját bevételek 300.000 Ft 

Egyéb 4.000.000 Ft 

Összesen: 38.500.000 Ft 

 

Pályázati bevételek:  

 

Falugondnoki buszra 6.315.000 Ft 

Kultúrotthon külsı felújítására 1.000.000 Ft 

Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól (tőzoltószertár építésére) 100.000 Ft 

Gy-M-S megyei Ökormányzattól:   

• Tőzoltó egyesület (mőködési költségekre) 50.000 Ft 

• Sport egyesület (eszköz beszerzésre) 25.000 Ft 

• Motoros főkaszák beszerzésére 300.000 Ft 

• Határtalan együttélés rendezvényre 30.000 Ft 

• Falugondnoki busz mőködtetéséhez 300.000 Ft 

• Gáj tó (pihenıpark kialakítása) 100.000 Ft 

Összesen: 8.220.000 Ft 

 

Kiadásaink: 

 

Körjegyzıség mőködésére 2.500.000 Ft 

Falugondnoki buszra felvett hitel visszafizetése 6.821.000 Ft 

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 200.000 Ft 

Nyugdíjasok szemétszállítási díjkedvezménye 386.000 Ft  
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Közmő hozzájárulások kifizetése 214.000 Ft 

Ügyvédi munkadíj 50.000 Ft 

Kistérségi szolgálathoz 36.000 Ft 

A helyi egyházközség mőködéséhez 50.000 Ft 

Ügyeleti rendszerhez, orvosi ügyelet 88.000 Ft 

Társulások tagdíja 100.000 Ft 

Petıfi utca aszfaltozása 6.000.000 Ft 

Hulladékszállítás, lomtalanítás 124.000 Ft 

Intézmények vagyonbiztosítása 90.000 Ft 

Pályázat készítés, tervek készítése 800.000 Ft 

Óvoda tulajdonjogi díja 2.852.000 Ft 

Temetési segély 80.000 Ft 

Szülési segély 30.000 Ft       

Állami többlettámogatás visszafizetés 889.000 Ft 

Összesen: 21.310.000 Ft 

Rendezvények 

Az idei esztendıben önkormányzati szervezéssel, de nagy közösségi segítséggel több 

rendezvényt bonyolítottunk le. Elsıként a már hagyományos falu farsangot tartottuk meg, 

nagy sikerrel és közel 250.000 Ft-os bevétellel. Augusztus végén szerveztük meg a 

„Határtalan Együttélés” elnevezéső rendezvényünket. Ezen a falunapon tartottunk 

horgászversenyt, különféle ügyességi vetélkedıket, kézmőves bemutatót, vásárt, stb. 

Vendégül láttuk a falu lakóit egy tál ingyenes gulyásra, valamint meghívtuk a szomszédos 

ausztriai Nikitsch, Kr Minihof és Kr.Geresdorf lakóit is. Sajnos a faluból 

viszonylag kevesen jöttek el, az ausztriai településekrıl közel 200-an voltak itt, kerékpárral, 

gyalog vagy autóval. Októberben a három osztrák település kezdeményezésére és a régi 

„csempész út” kitáblázásával tartottuk meg a Mjenovo – Und közötti gyalogtúra napot. 

Ausztriában már nagy hagyománya van az ilyen típusú rendezvényeknek, amelyek még 

ráadásul a turisztikai egyesület bevételét is gyarapítják. Ausztriából 225 fı regisztrált 

gyalogos jött Undra, mi csak 21-en vállaltuk az oda – vissza, összesen 15 km-es távot. 

Mindenesetre nagy élmény volt. Egyébként ez a rendezvény teljesen önköltséges volt. 

.Civil egyesületeink az idei esztendıben is nagyon aktívak voltak és sokat dolgoztak, a 

hagyományápolás terén, a gyermek és kulturális rendezvények lebonyolításában, a sport és a 
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tőzoltó versenyeken. Köszönet mindenkinek a hozzáállásáért, a lelkesedéséért és az 

önzetlenségéért. 

Nagy hangsúlyt fektetünk közterületeink és temetınk rendjére és gondozottságára. 

Fokozatosan szépül a Gáj tó és közvetlen környezete is. Most már nem csak a horgászok 

kedvelt helye lett, hanem egyre többen jönnek ide egy rövid sétára, vagy csak a halakat 

nézegetni és etetni. Amennyiben pályázati elképzeléseink valóra válnának, egy színvonalas 

kis szabadidı parkot alakítanánk itt ki. Örülünk, és büszkék is vagyunk a pozitív 

visszhangokra, de az is igaz, hogy ez nem kevés anyagi áldozatba kerül. 

Úgy vélem nagyon sok dologgal megbirkóztunk, de mint a fentiekben említettem még 

a java hátra van. Egy mondás szerint „semminek nincs vége addig, amíg be nem fejezıdött”. 

Aki ismeri terveinket, az tudja, olyan célokat tőztünk ki magunk elé, amelyek folyamatos 

figyelmet igényelnek. A legfontosabb cél az, hogy az itt lakók jól érezzék magukat falunkban. 

Tudjanak undiként örülni, s vonzóvá tenni közösségünket az ide települık számára is, hogy 

így akár még tovább növekedhessen a falu lélekszáma. 

.GuzmitsFerenc 

polgármester  

2010. évi terveink 

A 2010. évi költségvetési tervezetben az elsıdleges cél a mőködıképesség biztosítása 

és az önkormányzat fizetıképességének megırzése. 

A központi támogatások várható csökkenése az ideinél is nagyobb terhet ró majd ránk. A 

mőködéshez kapcsolódó támogatások csökkenése miatt kisebb lesz a mozgásterünk is. A 

normatív támogatások összege, a lakosságszám arányos támogatások összege, az oktatási, a 

szociális és gyermekjóléti támogatások összege még nem ismert, de itt is csökkenéssel kell 

számolnunk. A helyi adóknál az idei évet vesszük figyelembe. Az építményadó és a 

gépjármőadó összege várhatóan az idei mértékő lesz. Az iparőzési adót jövıre az APEH szedi 

be, ígéretek szerint idıben és teljes mértékben kifizetésre kerül ez az adónem. Viszont nem 

tudjuk mekkora hatással volt a vállalkozásokra a gazdasági válság, mekkora mértékő lehet az 

elızı évekhez képest a bevételeik csökkenése. 

A felhalmozási bevételeknél kell számolnunk az esetleges ingatlanértékesítésekkel /pl. óvoda 

eladás/. 

A fejlesztésekben jövıre kiemelt szerepe lehet a pályázati forrásoknak. 
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Mivel idén a képviselıtestület több /5db/ pályázati részvételrıl döntött, s ez által jelentıs 

mértékő pályázati forrás érkezhet a településre, ezért az önerı biztosítása is kiemelt cél kell, 

hogy legyen.  

Az önrész mértéke a legjobb esetben várhatóan: 6.500.000 Ft. 

Ehhez jön még az IKSZT beruházás önrésze /iskolaépület felújítása/: 12.000.000 Ft. Ebben az 

esetben egy több évre szóló beruházással számolunk. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdálkodás folytonossága érdekében a továbbiakban is 

folyószámlahitel felvételére van szükség. Az intézményeink megszőnése miatt csökkent a 

hitel összege, de így is nélkülözhetetlen a mőködéshez. 

Mivel a 2010-es évben még nagyon sok a bizonytalansági tényezı, így a bevételek és a 

kiadások tervezése is nagyon kockázatos.  

 

Rendezvények, hagyományok 2009-ben  

Január Királyozás, Konrád csapat elıadása, Idısek köszöntése 

Február Horvát bál, falufarsang 

Március Március 15. ünnepély,  

Április Húsvéti kiállítás 

Május Horvátzsidány-Pinkovac zarándoklat 

Június Gyermeknap, pünkösdölés, Szépségverseny Szentlırincen 

Július Répce kupa, Papír és vasgyőjtés, magyar folklórest, 

Augusztus Megyei Nemzetiségi Nap Gyırben, Zarándoklat 

Szeptember Falunap, Dumovits István esperes Úrnak, 35 éves papi 

szolgálata kapcsán Und Község Díszpolgára címet 

adományoztunk 

Október Tánc és tamburazenekar 35 éves jubileuma 

November Megyei horvátnap Sopronhorpácson 

December Mikulás, Adventi készülıdés és vásár, Színház, lucázás, 

betlehemezés 

A rendezvényekrıl képes beszámolók a und.network.hu/ oldalon találhatók. 
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Közérdekő közlemények 

• Önkormányzat: 

A helyi polgármesteri hivatal mőködésében, ügyfélfogadásában 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. Akinek sürgıs és halaszthatatlan ügyben kell intézkednie, azt 

a sopronhorpácsi körjegyzıségen intézheti el.   

• Közétkeztetés:  

A vendégétkezık napi ebéd ellátását a sopronhorpácsi vendéglıbıl biztosítjuk a 

falugondnoki busszal. Akinek ilyen irányú igénye lenne, kérjük, jelezze a hivatalban  

• 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 ismerjük a hiba jellegét, 

mértékét. A szolgáltatók hibabejelentı vonala általában ingyenes vagy legalábbis helyi 

tarifával hívható.  

o A kábel TV hibabejelentı száma:  06-99-506-253 

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

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

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

A szolgáltatók egyébként a hibabejelentések hívószámait a havi számlákon is 

szerepeltetik. 

• Temetı: 

Az ısz folyamán a temetıi kerítés körül kipucoltattuk a benövı bokrokat, tavasszal pedig 

szeretnénk az elsı ütemben a Lédeci utca felé nézı oldalt 1,8-2 méter magasságú 

tujasorral beültetni. Mivel szintén közösségi ügyrıl van szó, ezúton is kérnénk minden 

családot, hogy lehetıség szerint 1db tuja megvételével - ami kb. 2.000 Ft/db - támogassa 

elképzeléseinket. 
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• Lomtalanítás, szemét és hulladékszállítás: 

A településen a következı évtıl szeretnénk megoldani a lombhulladék és a fagallyak 

központi összegyőjtését és elszállítását. Ugyanígy a mielıbbi szelektív hulladékgyőjtés 

elısegítése érdekében a szolgáltató kidolgozta a házhoz menı zsákos győjtés díjtételeit is. 

Mivel ezek bevezetése elkerülhetetlen lesz a közeljövıben, a módozatokról még 

tárgyalások folynak a Rekultív Kft-vel.  

Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a hulladék a megfelelı helyre a lerakóba 

kerüljön, de mindig akad olyan ember, aki illegálisan /Gáj mellé, erdısávba, árokba, 

külterületre/ helyezi el az éppen gondot jelentı szemetet. Kérjük ıket, hogy a jövıben 

tartózkodjanak ettıl, különben kénytelenek leszünk szabálysértési bírságot kiszabni rájuk. 

Az önkormányzat és a Rekultív Kft megállapodása nyomán lehetıséget biztosítottunk az 1 

és 2 fıs háztartásokban a kismérető – 60 literes- győjtıedény használatára. Aki még eddig 

nem élt ezzel a lehetıséggel, kérjük jelezze a hivatal felé ez irányú igényét. A 

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

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

• 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:  

Folyamatosan probléma falunkban a kóbor kutyák száma. Tisztelettel kérjük a kutyatartó 

gazdákat, hogy nagyobb figyelemmel legyenek kedvenceik tartási körülményeire. 

Ugyanis a hivatalba számos bejelentés érkezett ebben az ügyben. Önkormányzatunknak 

nem célja a kutyatartó gazdák büntetése, de szeretnénk megelızni az esetleges tragédiákat 

és az anyagi károkat. 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. 



www.und.hu UNDI LAPOK 7. évfolyam 2. szám 
 

11 

 

A települési szilárd hulladék elszállítás 2010. évi díjtétele:  

• A 110 literes győjtıedény ürítési díja: 288 Ft/ürítés + áfa, azaz 360 Ft/ürítés.  

• A 60 literes győjtıedény ürítési díja: 157 Ft/ürítés + áfa, azaz 196 Ft/ürítés. 

 

Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés 2010. évi díjtétele: 

• Az ivóvíz és a csatornahasználat alapdíja mindkét esetben külön-külön 300 Ft + áfa, 

azaz 375 Ft. 

• Az ivóvíz szolgáltatás díja 255, 10 Ft/m3 + áfa, azaz 318.90 Ft/m3. 

• A csatornaszolgáltatás díja 257, 70 Ft/m3 + áfa, azaz 322.10 Ft/m3. 

• Így az ivóvíz és a szennyvízelvezetés díja összesen 641 Ft/m3. 

 

Und Község Önkormányzat Képviselıtestülete 2009. december 18-án pénteken délután 17 

órakor  tartotta meg szokásos évi közmeghallgatását a helyi kultúrotthonban. 

 

Gratulálunk! 
 

Und község Önkormányzata Dumovits István 

esperes Úrnak, szeptemberben 35 éves papi 

szolgálata kapcsán Und Község Díszpolgára 

címet adományozott. A kitüntetı címet ünnepi 

szentmise keretében adtuk át. 

Und település minden lakója nevében e 

helyrıl is tisztelettel gratulálunk Plébános 

Úrnak a kitüntetéshez. További munkájához 

kívánunk neki továbbra is jó erıt, egészséget 

és kérjük, hogy ezután is hően szolgálja 

egyházát és szőkebb közösségét. 
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2010. január 16-án, szombaton 

délután 3 órakor a helyi 

kultúrotthonban tartjuk meg a 

hagyományos nyugdíjas találkozót. 

Minden nyugdíjast tisztelettel hívunk 

és szeretettel várunk! 

 
Internet 

A településünk 2000 ıszén, azaz több mint 9 éve jelent meg elıször a világhálón. 
2007. október 30-tól a mostani und.hu címen érhetı el. 
Honlapunkat 2009-ben december 22-ig 19.083 egyedi látogató összesen 127.144-szer 
tekintette meg. 
 

1342

1181 1224
901

1181

1991
2140

2298 2185 2247

1328

1065

0

500

1000

1500

2000

2500

január március május július szeptember november

Egyedi látógatónk megoszlása 2009-ben

 
 
Galériáink 2008. július 15-óta a kisalfold.hu által felajánlott und.kisalfold.hu oldalon érhetıek 
el, ahol a kisalfold.hu-val való együttmőködésünk keretében korlátlan tárhely áll 
rendelkezésünkre. Galériáinkban jelenleg 7.904 kép, 187 videó található. Az und klubban 219 
tagunk van, akik egyénileg is bıvíthetik galériáinkat. 
2009. június óta honlapunk egy új szolgáltatással a VirtualUND-al gazdagodott, melynek 
lényege, hogy virtuális sétát tehet bárki a településünkön. Helyi vállalkozók ingyenesen 
helyeztethetik el reklámjukat ezen a felületen. Bıvebb információ az info@inftech.hu címen 
és a 20/381-1984-es telefonszámon. 
A honlapunk 2009. augusztus 4-tıl a magyar mellett horvát, német és angol nyelven is 
elérhetı. 
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A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép. 
Nem is sárba, latyakba, ropog a hó alatta. 

Hegyek hátán zöld fenyı, kis madárnak pihenı, 
Búcsúzik a madártól, ızikétıl elpártol. 

Elszegıdik, beáll csak a karácsony fájának, 
Derét-havát lerázza, áll csillogva, szikrázva. 

Ahány csengı csendüljön, ahány gyerek örüljön, 
Ahány gyertya, mind égjen karácsonyi szépségben. 

 

Pásztorok, pásztorok örvendezve  
Sietnek Jézushoz Betlehembe;  

Köszöntést mondanak a kisdednek,  
Ki váltságot hozott az embernek. 

Angyalok szózata minket is hív,  
Értse meg ezt tehát minden hő szív;  

A kisded Jézuskát mi is áldjuk,  
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk. 

Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,  
Aki ma váltságot hoztál nékünk.  
Meghoztad az igaz hit világát,  

Megnyitád szent Atyád mennyországát. 

Dicsıség, imádás az Atyának,  
Érettünk született szent Fiának,  
És a vigasztaló Szentléleknek,  

Szentháromságban az egy Istennek. 

 

Ó, gyönyörőszép, titokzatos éj!  
Égszemő gyermek, csöpp rózsalevél. 

Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul 
szent karácsony éjjel. 

Ó, fogyhatatlan csodálator ér! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. 

Benne, lásd: az édes Úr téged szomjaz, rád borul, 
egy világgal ér fel.  

A dalok meghallgathatók a http://dalokversek.hu/dalok/dalkaracs.htm oldalon, 

ugyanitt a kották is megtalálhatók.
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Ötletek a karácsonyi sütéshez 

 

 

 

Mézeskalács 
Elkészítés:  
76 dkg lisztet, 34 dkg porcukrot, 2 púpos kiskanál 
szódabikarbónát, 1 zacskó mézeskalács főszerkeveréket 
(de lehet ırölt fahéjjal, 10 szem porrá tört szegfőszeggel 
is helyettesíteni) Hozzáadunk 5 dkg margarint, 4 egész 
tojást, 4 evıkanál mézet és az egészet jól 
összedolgozzuk. 
A tésztát kis pihentetés után kb. 3 mm vastagra 
nyújtjuk. A süteményeket kiszúró formákkal szaggatjuk 
ki. Megkenjük felvert tojással, kizsírozott és lisztezett 
tepsiben, közepesen meleg sütıben világos barnára 
sütjük. 
A díszítéshez használt diót, mandulát, mogyorót, 
mazsolát sütés elıtt rátehetjük a tésztára, a drazsé és 
cukorféleségek cukormázzal történı felragasztását, 
illetve cukormázas díszítést a sütés után végezzük el. 
Cukormáz: 
 1 tojás fehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk 
hozzá kb. 12-15 dkg porcukrot és igen jól keverjük ki. 
(Legalább 20-30 percig kell keverni!!!) 
Ha elkészült, elképzelhetı, hogy 1 napig még kicsit 
kemény, de ha nem spóroljuk belıle ki a 
szódabikarbónát, másnapra a levegı 
páratartalmánál fogva meg fog puhulni. 
Több hónapig eláll. 
 Tárolás: fémdobozban.  

 

Diós bejgli  
Hozzávalók: A tésztához: 60 dkg liszt, 30 dkg fıtt áttört 
burgonya, 25 dkg  margarin, 20 dkg cukor, csipetnyi só, 
1 dl tejföl, 1 dl meleg tejben futtatott 1 dkg élesztı 
A töltelékhez: 60 dkg dió, 45 dkg cukor (melyet citrom- 
vagy narancshéjjal, mazsolával, vaníliás cukorral, 
rummal ízesíthetünk) 
Elkészítés: A tésztához az összes hozzávalót 
összegyúrjuk, majd három adagra osztjuk. A töltelékhez 
a cukrot kevés vízben felfızzük, összekeverjük az 
ízesítıkkel, és 3 részre osztva megtöltjük vele a tésztát. 
Kizsírozott tepsibe tesszük, tojássárgával megkenjük, fél 
órát hideg helyen szikkasztjuk, majd másodszor is 
bekenjük tojássárgával. Elımelegített sütıben 180 fokon 
45 percig sütjük.  
 

Még több karácsonyi recept található a  
http://www.noioldalak.hu/karacsonyisutemenyek/ 
és a http://sutemenyek.lapozz.hu/ oldalon. 
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Raffaello golyók 
Elkészítési idı: 15 perc + 1 óra hőlés + 30 perc 
Hány darabra szóljon a recept?: Hozzávalók (kb  darabhoz)  
A golyókhoz: 
 g sovány tejpor 
 ml víz 
 g olvasztott vaj 
 g porcukor 
 g kókuszreszelék 
kb  szem hántolt, pirított mandulaszem 
A panírozáshoz:kókuszreszelék 
Elkészítés 
1. A vizet és a cukrot feltesszük fıni.  

 
2. Közben egy tálban összekeverjük a tejport a kókuszreszelékkel. 

 
3. Mikor forr a víz, levesszük a tőzhelyrıl, és folyamatos keverés mellett 
hozzáadjuk a kókuszreszelékes tejport, valamint hozzáöntjük az olvasztott 
vajat. Simára keverjük a masszát. 

 
4. A kész masszát hagyjuk kihőlni. Ha kihőlt, golyókat formázunk a 
masszából, melybe hántolt, pörkölt mandulaszemeket teszünk. 

 
5. Végül a golyókat kókuszreszelékbe forgatjuk, és már kínálhatjuk is. 
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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, am it elkövethetünk, az, ha nem  teszünk 

sem m it, m ert 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 

7. 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 

 


