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Csorba Gyızı: Hó-hívogató 

 
De jó volna ha volna 

ha hó hullna halomba 
ha már fő sincs levél se 

betakarna a tél mindent fehérbe 
Kétkarácsony utolján 

ünnepnapok kihunytán 
fakó végén az évnek 

de jólesne kevés derő a szívnek 
Hét álló nap havazna? 
Ha tenné is mi haszna? 

A hó alól csak-újra 
az a csúf sár a hó alól kibújna 

Kevés derő mi lenne? 
Szépségtapasz a sebre 

Alatta mint elıtte 
ami sajgott úgysem engesztelıdne 

Azért mégis ha így is 
ha ez csöppet segít is 
de jó volna ha volna 

ha a friss hó falut-várost bevonna. 
 

Mindazokat, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a 
szívünkben. 

/Alexander Dumas/ 
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Halottak napja után 
 
Mindenszentek és halottak napján benépesült a temetınk, s a virággal borított sírokat 
körülállták a helyiek és a távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívta ıket a szülıföld, az 
ısök, a családtagok sírja. 
 
A gyertyák a halottakért égtek, mert a tőz megtisztulást hoz. Mindenszentek ünnepén, a 
halottak napja elıestéjén a sírok fénybe öltöztek. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki meghalt 
az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét. 
 
A mindenszentek napja az összes szent ünnepe, a halottak napja pedig minden eltávozottunk 
emléknapja. 
 
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma könnyektıl a hangos zokogásig utat törhet 
magának az emlékezés, a fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha csak 
megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai: 
 
 
 
 

 
Ó hányszor kell a sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk, 

Dobjuk el a tettetı álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk. 

 
/Ady: Halottak napján / 

 
 
 
 

Önkormányzati tájékoztató 
 

Az önkormányzati választások eredménye: 
 

Polgármester: Guzmits Ferenc 
Képviselı: Ifj. Gosztom György 

Koloszár István 
Pintér Imréné 
Szabó Péter 

A képviselıi eskütétel az október 7-én megtartott alakuló ülésen megtörtént. 
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Und község önkormányzatának 2010. évi költségvetési tájékoztatója 

Az elızı lapszámban részletes tájékoztatást adtam már az elmúlt négy esztendı munkájáról, 

így most csak az idei évrıl szólnék kivonatosan. 

Számadást készítünk, összegezzük mit is sikerült elérnünk a mögöttünk álló 

esztendıben, mit és hogyan kellett volna esetleg másként tenni. 

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 az anyagi önerıt szükséges hozzátennünk. 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 pedig intézményi mőködési társulásban Sopronhorpáccsal látjuk el. 

A családsegítı, gyermekjóléti és támogató szolgáltatási feladatainkat a lövıi székhelyő 

Alpokalja Kistérségi Társulás tagjaként biztosítjuk. 

A területfejlesztési, közoktatási, kulturális, belsıellenırzési stb. feladatainkat a 

Sopron- Fertıd Kistérség Többcélú Társulás tagjaként oldjuk meg. Tagjai vagyunk az 

Alpokalja- Ikvamente Leader közösségnek a kisebbségi önkormányzattal és a civil 

egyesületekkel együtt. E társuláson belül nyertünk komoly pénzeket 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 / gyerekek intézménybe szállítása, gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre 

szállítás, közösségi feladatellátásra stb. / falugondnokot alkalmaz, és kisbuszt mőködtet. 

Pályázatot nyújtottunk be az iskola épületének megfelelı 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 sikeres 

lett, most folyik a kivitelezés közbeszerzési eljárása, várhatóan a tavasszal elkezdıdik a 

kivitelezıi munka. 

Költségvetési bevételeink egyrészt az állami normatív támogatásokból, másrészt a 

saját bevételeinkbıl és egyéb bevételekbıl állnak össze. 
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2010 évi bevételeink: 

- állami támogatás: 

 - normatív támogatás:      7.859.000 Ft 

 - átengedett központi adók:    14.518.000 Ft 

- saját bevételek: 

- helyi adók:      1.780.000.Ft 

- elızı évi pénzmaradvány:        500.000 Ft 

- átvett pénzeszköz:         900.000 Ft 

Összesen:       25.757.000 Ft 

Pályázati bevételek: 

- IkSZT-re:      37.443.310 Ft 

- Sport és szabadidı megfelelı eltöltésére:    2.000.000 Ft 

- Kulturális rendezvényekre:                                      2.000.000 Ft 

- Helytörténeti múzeum kialakítására:    2.163.360.Ft 

- Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól  

 / mőködési költségekre /:         200.000 Ft 

- Gy-M-S megyei Önkormányzattól: 

- tőzoltó egy. /mőködési költségekre/         20.000 Ft 

Összesen:       43.826.670 Ft 

Fıbb kiadásaink: 

- körjegyzıség mőködésére:     3.661.000 Ft 

- Petıfi u. útfelújításából áthúzódó kiadás:   2.000.000 Ft 

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:     180.000 Ft 

- nyugdíjasok szemétszállítási díjkedvezménye:     380.000 Ft 

- üzemorvosi, családsegítı és gyermekjóléti 

      ügyeleti rendszerhez, orvosi ügyelet:      173.000 Ft 

    - társulások tagdíja:                                                                 80.000 Ft 

    - közgyógy igazolvány:                                                         100.000 Ft 

    - hulladékgazdálkodási társulásnak:                                       58.000 Ft 

    - intézmények vagyonbiztosítása:                                           90.000 Ft 

    - pályázat készítés:                                                                346. 000 Ft 

    - temetési segély:                                                                    60.000 Ft 

    - közvilágítás bıvítése:                                                          160.000 Ft 

    - magánszemély földhivatali eljárási díja:                             120.000Ft 
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Mindezeken túl kifizetésre kerültek a települési és intézményi mőködési díjak /energia, 

biztosítás, közmő, településrendezés stb./, valamint a bér és bérjellegő elszámolások. 

Idei mőködésünkben is a takarékos gazdálkodás volt a cél, s csak a legszükségesebb 

kiadásokat realizáltuk. 

 

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. 

Közterületeink, temetınk tisztaságára, gondozottságára továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk. A hozzánk látogatók is csak pozitívan és elismerıen szólnak falunk 

gondozottságáról, tisztaságáról. Ezt a munkát Drázsnyák Róbert és Lendvai Zsolt látják el. 

Köszönet a hozzáállásukért és lelkes munkájukért. 

Ha összegeznem kell idei munkánkat, megállapíthatom, hogy lehetıségeink szerint 

mindent megtettünk településünk mőködése, fejlesztése és minden lakója érdekében. De ne 

legyünk és továbbra sem lehetünk elégedettek. A további fejlıdést a sok jó szándékú ember 

támogatása és munkája nagyban megkönnyítheti. Ehhez kérem továbbra is az Önök 

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 

 

 

Meghívó 
 

Und község Önkormányzatának képviselıtestülete 2010.12.21-án kedden 

16.30-kor közmeghallgatást /falugyőlést/ tart. A közmeghallgatásra ezennel 

minden lakost tisztelettel hívok és szeretettel várok. 

                                                                                                   Guzmits Ferenc      

                                                                                                      Polgármester 
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Az Önkormányzat 2011. évi tervei 
 

A kötelezıen ellátandó feladatok mellett megkezdjük és a tervek szerint be is fejezzük a volt 

iskolaépület felújítását. 

Már biztos, hogy a tavasz folyamán elkezdhetjük a sport és szabadidı megfelelı eltöltése 

címen megnyert pályázatunk kivitelezését, a sportöltözı felújítását és mellette egy lábtengó 

pálya kialakítását. 

Szintén egy megnyert pályázatból szándékozunk kialakítani a valamikori kántorlakás 

épületrészében egy helytörténeti kiállítást, múzeumot. Ez a felújítás az iskolaépület 

felújításával egy idıben történne. 

Mindezek a megnyert pályázatokból történı fejlesztések anyagilag komoly megterhelést 

jelentenek önkormányzatunknak, ugyanis a fejlesztések elıfinanszírozásúak. Az önrész az 

önkormányzat esetében 25%, az egyesületek esetében 0%. 

 
Miért kellenek mindezek a fejlesztések? 
 
Bizonyára sokan feltették ezt a kérdést. 

Megpróbálom megválaszolni, s kezdeném mindjárt az elızményekkel. Az Európai Uniós 

csatlakozásunkat követıen mindannyiunk számára világossá vált, hogy csak 2007-2013 

között lehet pl: településfejlesztésekre, gazdaságfejlesztésekre, vállalkozásfejlesztésekre stb. 

pályázni uniós forrásból. Mindezeket figyelembe véve döntött Önkormányzatunk a fejlesztési 

pályázatok beadásáról. Magyarra fordítva, arról van szó, hogy most lehet komoly pénzeket 

megszerezni különbözı támogatási forrásokból. Mert aki nem próbálkozik, az nem is lehet 

nyertes, elviszik a pénzt mások. Az is igaz, hogy mindezek saját önerıt is feltételeznek. 2013 

után többet Leader címen, vagy EMVA stb. címen nem juthatunk ilyen anyagi forrásokhoz. 

 

Mit is szeretnénk a volt iskolaépület felújításával? 
 
Undon 2008 óta nincs általános iskolai oktatás, azóta a település központjában álló épület 

gyakorlatilag részben kihasználhatatlan. Az épület elavult, korszerőtlen, az átépítése és 

felújítása indokolt. Az eltelt évtizedek alatt nagyon rossz állapotba került mind a lapos mind a 

magastetı fedés. A hıtechnikai, a gazdaságtalan főtéstechnikai, a rossz szigetelési problémák 

miatt is elkerülhetetlen a felújítás. Esztétikai szempontból is kifogásolható a faluközpont 

egyik meghatározó épülete. 
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A fejlesztés célja a helyben és a térségben élık minıségi közösségi programjainak szervezett 

megvalósítása, ezekhez a szükséges eszközök az infrastruktúra biztosítása. Akik igénylik, 

legyenek helyben lakók, vállalkozók, turisták megfelelı információkhoz, pályázati 

segítséghez, szakmai információkhoz juthatnak gyorsan, a közháló végpont mőködtetésével. 

Tervezzük készségfejlesztı, hagyományápoló, szakmai képzések, szakkörök indítását is. 

Ehhez bevonnánk a térség különbözı szakembereit. Szeretnénk sokkal aktívabbá tenni a 

fiatalokat és a nyugdíjas korosztályt is. 

Ehhez a fejlesztés során az épületet a funkciójához teljesen átalakítjuk. 

Itt kap helyet a könyvtár, a teleház, az egyesületek irodái, információs helyiségek. 

Továbbra is itt kapna helyet az orvosi, egészségügyi ellátás. Ennek a kialakítására is a mai 

igényeknek és elıírásoknak megfelelıen kerülne sor. 

Az épület mozgáskorlátozottak számára akadálymentessé téve lesz kialakítva.  

Úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel nem csak egy korszerő közösségi épületet alakítunk 

ki, nemcsak a településképet javítjuk, nem csak néhány érdeklıdı igényét szolgáljuk ki, 

hanem tovább javul és erısödik a közösségi élet. Javul mindenki felé a szolgáltatások 

lehetısége, ezek színvonala, nı a település vonzereje, remélhetıleg javul a turizmus is. 

 
A sportközpont fejlesztése: 
 
Célunk a település sporttevékenységének fokozása, kibıvítése, a sport népszerősítése, a 

fiatalok minél nagyobb számú bevonása a sporttevékenységekbe és az utánpótlás nevelése. 

Szeretnénk minél több sportrendezvényt, sportversenyt szervezni, lehetıséget biztosítani a 

szabadidı megfelelı / fıleg mozgáshoz kötött/ eltöltéséhez. 

A fejlesztés során a sportöltözı új nyílászárókat, hıszigetelést és csapadékvíz elleni 

szigetelést kap. A meglévı vizesblokkokat teljes egészében kicseréljük. A sportpálya körül 

padokat helyezünk el. A sportélet színesítésére és a szabadidı megfelelı eltöltésének céljából 

egy lábtengó pálya kerül kialakításra, ahol egy kosárlabdapalánk is felállításra kerül. Ezzel is 

szeretnénk kibıvíteni a sportlétesítményt igénybe vevık számát. 

Így a horgásztó mellett egy kis sportcentrum is kialakításra kerülne, mind a helybeliek, mind 

pedig az ide látogatók számára egyaránt. 

 
Nemzetiségi tájház kialakítása: 
 
A fejlesztés során egy horvát nemzetiségi tájház kerül kialakításra. Az épületet a gyıri 

püspökség 30 évre bérbe adta az undi horvát egyesületnek, közösségi célú használatra. Az 

épületben jelenleg a kábel TV központ és a tőzoltó egyesület használ egy-egy helyiséget. A 
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volt kántorlakás állapota annyira leromlott, hogy hosszútávon életveszélyessé válhat. 

Szándékaink szerint a két szoba közül az egyik egy 19. századi korhő belsı kialakítást kapna. 

A másik szobában pedig vitrineket helyeznénk el és Und történetének dokumentációit 

ıriznénk bennük. A konyha kialakításához is a kor megfelelı eszközeit használnánk fel. 

Célunk az, hogy a tájházban a népi emlékekkel berendezett lakásbelsıket alakítsunk ki, mely 

bemutatja hagyományainkat, korhő eszközeinket és berendezéseinket megırizve mindezeket a 

jövı generációja számára. 

A tájház, kialakításával- mivel a központban található - a településkép meghatározó része 

lehet, színesítheti a községet. 

Rendelkezünk egy, már meglévı győjteménnyel a 19. századi paraszti élet tradicionális 

eszközeivel, használati tárgyakkal, gazdasági eszközökkel. De ez még messze nem teljes 

körő. 

Mivel a már meglévı tradicionális eszközeinket tovább kívánjuk bıvíteni, így a fejlesztéshez 

szükséges a további néprajzi emlékek felkutatása. 

 

Kérés anyaggyőjtésre! 
 
Kérünk mindenkit, de fıleg a régi házak tulajdonosait, az idıs embereket, hogy a 

környezetükben fellelhetı, de már nélkülözhetı használati tárgyakat, eszközöket, írásokat, 

képeket, fényképeket, berendezési tárgyakat stb. ajánlják fel e nemes célra. Az elıttünk álló 

tél és tavasz folyamán felkeresünk minden házat és személyesen is tájékoztatnánk mindenkit 

elképzeléseinkrıl. Amennyiben hozzájárulnak, körbenéznénk a portákon az esetleges 

használható tárgyak kiválasztásában. Kérjük Önöket, hogy a hosszú téli estéken nézzék át a 

régi félretett fényképeket, régi levelezéseket, írásokat, képeket stb. így már 

megkönnyíthetnénk a keresést. A felajánlott tárgyakat megjelölnénk a felajánló nevével is. 

Bízunk benne, hogy még nem tőntek el a közelmúlt dolgai, s bízunk benne, hogy nagyon 

sokan lesznek segítségünkre e nemes cél megvalósításában. 
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Eladó ingatlan: 
 
Und Fı u 10. sz. alatti, a község központjában 2913 m2-es telken, 110 m2 alapterülető, 

téglaépítéső, fele részben alápincézett, összközmőves, felújításra szoruló lakóház. Az udvarán 

több nagymérető platánfa áll. Az ingatlan a méreteinél fogva akár két különálló helyrajzi 

számú ingatlanra is megosztható. 

Kérjük mindazokat, akiket érdekelne, vagy van olyasvalaki/k/rıl tudomásuk /akár vidékrıl ill. 

külföldrıl/, akik érdeklıdnek ingatlan vásárlásáról, további információkért keressék a 

Polgármestert. 

Elérhetıségek: 

Tel: 06-99-533-116 vagy 06-20-464-0108  Email: undhivatal@ t-online.hu 

Információk  
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfı: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-15.00 

 
 
 

Elérhetıségek: 
Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 
E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Web: www.und.hu 
 

A sopronhorpácsi körjegyzıség ügyfélfogadási rendje: 
Minden nap: 8.00-16.00 

Elérhetıségek: 
Körjegyzı: Czupy Jánosné: 06-99-533-801 

Pénzügyi fıelıadó: Knór Lajosné: 06-99-533-804 
Pénzügyi fıelıadó: Palatin Gyuláné: 06-99-533-803  

Ügyintézı: Holler Kinga 
E-mail cím: shorpjegyzo@rlan.hu 

Fax: 06-99-533-807 
 

A körzeti megbízott rendır: Soós Gyula 
Elérhetısége: 06-20-572-3355 

 
A falugazdász: Csigóné Czeglédi Irma 

ügyfélfogadási ideje: 
Minden második hétfı: 14.00-16.00 

 
A háziorvos helyi rendelési ideje: 

Szerda: 15.00-17.00  
 

Istentiszteletek rendje: 
Katolikus szentmise minden vasárnap: 1030 horvát 

    1345 magyar 
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Közétkeztetés: 
 
Undon június óta mőködtet konyhát a Gasztro Centrum Kft. 

Az ebéd ára 530,- Ft, s hétfıtıl szombatig igényelhetı. 

Az aktuális étlap megnézhetı Und község honlapján (www.und.hu vagy közvetlenül 

www.und.hu/ebed ), a faluban több helyen kihelyezve vagy a helyszínen. 

 
Hiba bejelentések: 
 

• a kábel TV hibabejelentı száma: 1724 

• 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. 

 
Felhívás: 
- A Rekultív Kft értesítette Önkormányzatunkat, hogy a falu két pontján kihelyezett 

szelektív edényekbe rendszeresen vegyesen dobálják be a hulladékot. Személyesen is 

meggyızıdtem arról, hogy sajnos való igaz az észrevétel. Kérjük, tehát mindazokat, akik 

ezekbe az edényekbe hulladékot raknak, hogy csak a feliratozásnak megfelelı hulladékot 

rakják bele. Amennyiben a kuka esetleg már megtelt, kérjük akkor se dobáljuk bele össze-

vissza, hanem várjuk meg az ürítést és utána helyezzük el benne a hulladékot. 

- Sajnos az utóbbi idıben újra megjelentek településünk környékén az illegális 

szemétkupacok. Legyen az levélhulladék, fafőrészelésbıl adódó maradványok, háztartási 

hulladék, törmelék, veszélyes hulladék stb. Úgy látom, hogy egyre több emberben fel sem 

merül az, hogy a közvetlen környezetét szennyezi, illetve károsítja. Önkormányzatunk 

mindent megtesz közvetlen környezetünk tisztaságáért, éppen ezért elvárjuk mindezt a 

település minden lakójától is korosztályi megkülönbözetés nélkül. 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falu határában szemetet illegális helyre 

lerakni szigorúan tilos! Az alkalmanként keletkezett többlet hulladékot – amely a győjtıedény 

őrtartalmát meghaladja – a hivatalban megvásárolható (300 Ft/db) mőanyagzsákban az edény 

mellé kihelyezve szállítja el a szolgáltató. 
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TISZTELT kutyatulajdonosok!  
 

Mint elızı lapszámainkban is jeleztem már, településünkön sajnos vannak néhányan, akik 

semmibe veszik a közösségi normákat, az együttélés szabályait. 

Állandó problémát okoznak a településen a szabadon kóborló ebek. Már többen jelezték 

szóban, hogy a település belterületén kóbor kutyákkal lehet találkozni. Mindezzel 

akadályozzák a gyerekek és felnıttek szabad és biztonságos mozgását, veszélyt jelentenek 

mindenkire. 

A kutyák szabadon engedésével növekedett a veszélye a kutyatámadásoknak, a baleseteknek, 

kutya-harapásoknak. 

A szabadon kóborló kutyák ráadásul piszkítják a magán- és közterületet egyaránt, tönkre 

teszik a növényzetet, virágokat. 

Ezúton kérem az eb-tulajdonosokat, hogy a tulajdonukban lévı ebek megfelelı tartásáról 

gondoskodni szíveskedjenek, megfelelı kerítés biztosításával vagy láncra kötésével. 

Kérem, közösen lépjünk fel a szabályt sértıkkel szemben, érjük el végre, hogy községünkben, 

ne legyenek felügyelet nélkül az ebek. Az tartson csak kutyát, aki szereti is az állatokat és 

képes is gondoskodni róluk megfelelıen. 

 

Tájékoztatom az eb-tulajdonosokat, hogy az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 

28.) Kormány rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése a következıket tartalmazza: 

„3.§ (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetıleg kóborolni hagyja, 

b) természeti vagy védett természeti területen, illetıleg vadászterületen – a vadászkutya 

kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdı területére vagy a játszótérre beenged, illetıleg 

bevisz, 

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 

harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı  táblát, 

harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.” 

Ismételten felhívom a tulajdonosok figyelmét az ebek megfelelı tartására, ellenkezı esetben 

az eb tulajdonosára szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, függetlenül attól is, hogy az 

okozott-e sérülést vagy sem, okozott-e kárt vagy sem. 
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Közlekedés: 

 
Lassan megérkezik a tél, egyre csapadékosabb és hidegebb lesz az idıjárás. Felhívjuk 

mindenki figyelmét, hogy a fagyok beálltával és hóesés esetén a csúszásmentesítésrıl 

valamint a közlekedı utak hó mentesítésérıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

Kérünk tehát mindenkit, hogy egy esetleges balesetet megelızendı, figyeljen a hó 

eltakarításra és síkosság mentesítésére. 

Eseménynaptár: 
 
November 11-én templomunk búcsúnapján Brieber László aranymisés esperes plébános Úr 

jött hozzánk hirdetni Isten igéjét, és aranymisés áldásban részesíteni minket. 1937. jún. 13. 

született Tapolcán, a gyıri bencéseknél járt középiskolába, a Hittudományi Fıiskolát 

Veszprémben kezdte, majd Esztergomban fejezte be. Családi kötelékei Undhoz kötik, hiszen 

édesapja itt született. Veszprémben szentelték pappá 1960. jún. 25.-én. Idén július 12-én 

Balatonszentgyörgyön, többek közt undi rokonai körében adott hálát, a papságért, 

mindazokért a kegyelmekért, amelyeket Isten adományozott neki, az igehirdetésekért, a 

szentség kiszolgáltatásokért és a közösségért végzett tevékenységéért. 

Kívánunk e helyrıl is további munkájához nagyon jó egészséget, erıt és hitet, kérjük ehhez 

mindannyian a Jó Isten áldását! 

 

Rendezvények, hagyományok 2010-ben  

Január Királyozás, Idısek köszöntése 

Február Zsidányiak színházi elıadása Horvát bál, falufarsang 

Március Március 15. ünnepély,  

Április Húsvéti kiállítás 

Május Falunap-gyereknap, Májusfa állítás, Pünkösdölés 

Június Fesztivál Undon, Foci 

Július Répce kupa, ,Foci 

Augusztus Foci, fellépések 

Szeptember Foci, fellépések 

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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Advent- a megérkezés 

Mindenki fejében az a gondolat motoszkál, mivel is lephetné meg barátait, szerezhetne 

örömet szeretteinek az ünnepen. 

Persze a karácsony méltó megünneplésének elengedhetetlen része az advent, az ünnepet 

megelızı négy hét. Az advent varázsos hangulatát, a karácsonyi várakozást a régmúlt 

mitológiája alakította ki. Abban az idıben az emberek még hittek a boszorkányokban, gonosz 

lelkekben, varázslókban, mindenféle régi istenekben, éppen ezért használtak misztikus 

dolgokat. Koszorút fontak vesszıbıl, főzfából és fenyıágakból, amelyet arany vagy piros 

színő szalaggal díszítettek. 

Minden egyes szín, forma sajátos jelentést hordozott. A zöld a termés színe volt, a piros az 

életé, az arany és a sárga pedig a fényé. A kör alakú forma az örökkévalóság jelképe, a 

varázserıé, ami soha el nem múlhat. 

 

Ádvent elsı vasárnapja 
 
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. 

 

 

Ádvent második vasárnapja 
 
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. 
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Ádvent harmadik vasárnapja 
 
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második felének kezdetét 

jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. 

 
Ádvent negyedik vasárnapja 
 
Színe a bőnbánatot kifejezı lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen 

a napon. 

 
Karácsony 2010 
 
Ajándék? Közös vacsora a családdal? Jézus születése? Vagy maga a szeretet? Ilyenkor a 

fahéj, szegfőszeg és forralt bor illata fon körül mindent, a fények nyugalmat és valami 

megmagyarázhatatlan belsı örömöt sugároznak. Csakúgy, mint az arcok, ebben a melengetı 

hangulatban. 

Mitıl különleges a karácsony? 

Kiskorunktól fogva ugyanazt a valamit jelenti, de talán sohasem gondolkodtunk rajta, mit. És 

talán most sem sikerül. De mindannyian tudjuk, ezen a napon valami különleges történt, ami 

az embereket kétezer év után is emlékezteti a reményre és a megváltásra – és a megváltás 

reményére: a Kis Jézus megszületett. Biztosan vannak, akik nem hisznek benne, de mint 

egész életében, Jézus most is önzetlen: a szeretetbıl nekik is kijár. Talán azért tőnik a 

karácsony a legszívmelengetıbb ünnepnek, mert odakint hideg van. De hát akkor miért 

várunk vágyakozva fehér karácsonyt? Hiszen a hó hideg, de tiszta. A Biblia szerint a 

megváltás Jézus születésével kezdıdött. Talán elég tisztának, méltónak szeretnénk érezni 

magunkat az ünnephez. Vagy egyszerően csak szeretnénk arra ébredni, hogy az este még 

saras utat, és az ablakpárkányt csillogó, fehér takaró borítja. És milyen szép a természet a 

hópaplan alatt! Bizonyára sokan és sokat gondolkoztak már azon, hogy miért rendkívüli 

ünnep a karácsony. Függetlenül attól, hogy hiszünk a Megváltó létezésében, vagy sem, 

szüleink, nagyszüleink, elıdeink hagyománya szerint tiszteljük a karácsonyban az Önzetlen, 

Feltétlen, Igaz Szeretet ünnepét. És ezzel, ha csak egy napra is, minden évben megváltunk 

másokat, és hagyjuk magunkat megváltani a magány érzése alól. 
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Karácsony este 

Talán így karácsony közeledtével nem árt ezt a kis történetet elolvasni és elgondolkodni 

azon milyen fontos is a szeretet. 

 

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, 

fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. 

Nem ismerte ıket. 

Így szólt: "Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. 

Kérlek benneteket, gyertek be, és egyetek valamit!" 

A ház ura itthon van? - kérdezték. 

Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon. 

Akkor nem mehetünk be - felelték. 

Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.  

"Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be ıket!"  

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket. 

Együtt nem mehetünk be a házba - felelték. 

Miért nem? - kérdezte az asszony. 

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az ı neve: Jólét." - mutatott egyik barátjára, 

majd a másikra mutatva azt mondta: ı a Siker, és én vagyok a Szeretet. 

Majd így folytatta: "Most menj vissza a házba, 

és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni."  

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. 

A férj megörült. "Ez nagyszerő!" - mondta.  

"Ebben az esetben hívjuk be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!" 

A felesége nem értett vele egyet. "Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?" 
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A menyük eddig csak hallgatta ıket, és most elıállt saját javaslatával: 

"Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel." 

Hallgassunk a menyünkre! - mondta a férj a feleségének. 

"Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!"  

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: 

Melykıtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk!  

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettı szintén felállt, és követték társukat. 

Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert: Én csak Szeretetet hívtam, ti miért 
jöttök?  

Az öregek egyszerre válaszoltak: 

"Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettınek kint kellett volna maradnia. 

De mivel Szeretetet hívtad, ahova ı megy, oda mi is vele tartunk." 

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is! 

--- o --- o ---- 

KÍVÁNOM mindenkinek  

- Ahol fájdalom van, kívánok békét és könyörületet. 

- Ahol kétségek vannak, kívánok megújult önbizalmat a képességekben, 

hogy leküzdhessék.  

- Ahol fáradtság, kimerültség van, kívánok megértést, türelmet és megújult erıt. 

- Ahol félelem van, kívánok szeretetet és bátorságot. 
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Kertünk-udvarunk  
2010 –ben az Év madara a fecske volt, 2011 –ben a széncinege lesz! 
 
Készítsünk madáretetıt! Etessük a madarakat! 

 

Hamarosan egyre hidegebbre fordul az idı, s elıbb-utóbb beköszönthetnek a tartós fagyok is. 

Bár még novembert írunk, de már megjelentek az elsı cinkecsapatok, és a párkányra 

kihelyezett avas dióbelet gyorsan eltüntetik, a kertben maradt napraforgó tányérjából pedig 

ügyesen, egymást váltva lopkodják ki a szemeket. A határban nagy csapatokban mozognak és 

keresnek ennivalót a tengelicek 

és zöldikék, de már 

megjelentek az elsı fenyırigók 

is. A téli mínuszok éppen csak 

megmutatták magukat, de itt az 

ideje, hogy elıvegyük az elızı 

évi madáretetıket, és rendbe 

tegyük ıket. Ha kell, 

készítsünk még idıben újat, 

mielıtt leesik az elsı hó. 

Találékony az ember, hogy 

mibıl készíthet madáretetıt. 

(Mőanyag üdítıs flakon, PVC 

csı, méretes konzervdoboz, 

apró szemő hagymaháló, 

virágcserép, lopótök, és még 

sorolhatnám. Legismertebbek a 

fából készültek, amelyek tartósak és esztétikusak is. Azonban kis ügyességgel és 

elképzeléssel az elıbb felsoroltakból is egyszerően készíthetünk nemcsak praktikus, hanem 

esztétikus és tájba illı e bármibıl is készül, fontos szem elıtt tartani, tartós legyen és masszív. 

Nem ázhat el benne az eleség, és arra is gondolnunk kell, hogy rendszeres idıközönként fel 

kell töltenünk eleséggel. Emiatt pedig könnyen kezelhetınek kell lennie. Mindaddig, amíg 

nem esik a hó, lehet az ablakpárkányon is etetni. A madarak hamar megszokják a mozgást, és 

odaszállnak táplálkozni. De ha esik, akkor már könnyen megázik a mag, vagy befújja a szél a 

havat, s így a madárkák nehezebben jutnak hozzá az élelemhez. A sózatlan szalonnát, a 

megmaradt tepertıt a fák, bokrok ágaira kötözhetjük: ezeket nem kell az etetı belsejébe 

betenni. Arra figyeljünk, hogy ne a macskák csillapítsák éhségüket. 
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Mőanyag flakon 
 
Ha egy nagyobb mérető pl. 5 literes) üdítı vagy desztillált vizes (NEM olyat, amelyben 

szélvédımosó, fagyálló volt!!!) flakonról leszedjük a papírcímkéjét, eltesszük a csavaros 

kupakját, akkor egy megfelelı önetetı készíthetı. Az edény aljára rögzítsünk egy alacsony 

peremő tálkát vagy falapot. A tálka közelében vágjunk ki éles késsel, tapétavágóval 3-4 apró 

nyílást, amelyen a flakonba töltött napraforgómag könnyen ki tud folyni. Feltöltés után 

visszacsavarjuk a kupakot, a flakon nyakán, a kupak alatti megerısített részen átfúrjuk, a 

lukon drótot átfőzve már fel is akaszthatjuk egy közeli fa ágára. Tapasztalatom szerint egy 

feltöltéssel kb. 1 hétre elegendı mag fér el ebben a típusú etetıben. Nagy elınye, hogy látjuk, 

mennyi eleség van még benne, s védve van az idıjárástól is. Bátran díszítsük ki: sáslevelet, 

tuja- és fenyıágat drótozhatunk a nyak köré, így már nemcsak praktikus, de szép is lesz! 

 

Etetı fából 
 
Több munkával és kellı tervezéssel több évre szóló madáretetıt készíthetünk fából. Akár 

dúcetetı, ablaketetı vagy éppen függeszthetı etetı elkészítése a célunk, figyelnünk kell arra, 

hogy a tetı deszkái elegendı hosszúságúak legyenek, hogy minél nehezebben fújhasson bele 

a szél. Az sem jó, ha a gerlék, verebek beülnek az etetıbe, s nem engedik a többi madarat 

táplálkozni. Általában az etetıket úgy készítsük el, hogy az abban tárolt magvakat a madarak 

könnyen elhordhassák, de ne telepedhessenek meg benne. A talajra hulló magvakat a 

magevık majd felszedegetik, az sem fog kárba veszni. Az oldalainál üveg helyett 

használhatunk plexilapokat, ami kevésbé törékeny. Elláthatjuk felnyitható tetıvel is, 

megkönnyítve az utántöltését, de készíthetünk egy csıszerő „kéményt” is, amelyen át 

beönthetjük a magokat. Végül érdemes lekenni lenolajkencével vagy valamilyen fapáccal, 

hogy minél tartósabb legyen. Fontos tudni: Ha egyszer elkezdünk etetni, nem hagyhatjuk 

abba, csak ha már beköszönt a jó idı, mert az a madarak pusztulásához vezethet. 
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İszvégi, kora téli munkák a kertben 
Most, lombhullás után jobban látjuk a fák hibáit, betegségeit, mint amikor zöld levelek 

takarják. A beteg ágakat tıbıl vágjuk le, de ha a fa törzsének kérge nagy darabokban válik le 

és alatta a szú jellegzetes rágását látjuk, akkor legjobb ha a fát kivágjuk. Célszerő helyette újat 

ültetni. A gyümölcsfák, bokrok ültetésekor válasszunk megfelelı távolságot a késıbbi korona 

alakítás miatt. 

A dísznövények hagymáit, gumóit szedjük fel és tegyük nem túl meleg, de fagymentes helyre.  

A muskátli, a leander teleltetésére a legjobb az 5-10 fokos világos pince, lépcsıház és ne 

feledkezzünk meg a 2-3 hetenkénti gyenge öntözésrıl. A teleltetés során sajnos elıfordul, 

hogy növényeinket megtámadják a levéltetvek, vagy atkák. Ezek ellen legjobb felszívódó 

rovarölıszeres beöntözéssel védekeznünk. Ilyen szerek az Actara vagy a Mospilan, melyet 10 

liter öntözıvízbe keverve tudunk kijuttatni a növényeink földjébe. Két hét múlva 

megismételve a kezelést, növényeinket biztonsággal megvédhetjük a kórokozóktól. A gombás 

fertızések ellen pedig szellıztetéssel és ritkább öntözéssel tudunk védekezni. 

Sajnos az ısz beköszöntével rengeteg lomb borítja kertünket, udvarunkat. Sokan ezt az 

értékes tápanyagot elégetik vagy megszabadulnak tıle. Pedig megfelelı technikával 

hasznosíthatnánk is. A komposztálással még a diófaleveleket is felhasználhatjuk, ha egyéb 

növényi hulladékkal és háztartási hulladékkal keverjük. Ha nem szándékozunk komposztálni, 

akkor a földbeforgatás, beásás is jó módszer.  

TŐZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK, HOGY LE NE ÉGJEN A HÁZATOK!  
 
Tisztelt undi lakosok! 

Itt van a december. Advent elsı vasárnapján az adventi koszorún meggyújtottuk az elsı 

gyertyát. Azután sorban gyújtjuk a gyertyákat. A közelgı ünnepek, a gyertyagyújtás idıszaka 

indokolja, hogy felhívjam a figyelmüket néhány fontos dologra. Az égı gyertya, ha nem 

vagyunk eléggé elıvigyázatosak, koszorútüzet okozhat. A tőz továbbterjed és meggyújthatja a 

közelben levı éghetı anyagokat. A kis tőzbıl komoly, nagy tőz keletkezhet, elég, ha csak pár 

percre távoznak a helyiségbıl. Az utolsó gyertyagyújtás után itt a Karácsony, ami szintén 

indokolja, hogy óvatosak legyünk. Vigyázzunk, nehogy karácsonyfatüzet okozzunk. 

Ügyeljünk rá, hogy a csillagszóró ne teljesen a fa ágáig tekerjük fel, mármint az izzó részét, 

mert meggyújthatja a karácsonyfát. Az elektromos izzósorok, vezetékek zárlatosak is 

lehetnek. A felrakás elıtt vizsgáljuk át, hogy a vezeték nincs-e megtörve, nem sérült-e? Csak 

úgy lehetünk biztosak benne, hogy nem okoz tüzet. Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az égı 

gyertyát, izzósort, csillagszórót. Ha elmegyünk otthonról, oltsuk el a gyertyát, húzzuk ki az 

izzósort, a díszvilágítást. Így megelızhetjük a lakástüzet. Nagyon fontos még, hogy a 
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gyerekek csak a felnıttek jelenlétében legyenek az égı gyertya, csillagszóró közelében! 

Minden undi lakosnak tőzmentes, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményes, Boldog Új Esztendıt kívánok. 

 

 

Ötletek a karácsonyi sütéshez: 
 L inzerL inzerL inzerL inzer     

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. 

 

V aníliás k ifliV aníliás k ifliV aníliás k ifliV aníliás k ifli     
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 

 H úsdarálós kekH úsdarálós kekH úsdarálós kekH úsdarálós kek szszszsz     
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. 
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Az ıszi- téli vitaminpótlásról 
Az immunrendszerünk télen számos támadásnak van kitéve. Megfelelı vitamin utánpótlással 

kivédhetjük a téli betegségeket, erısíthetjük a szervezetünk védekezı képességét. A 

fokhagyma hatása kiváló a gombák, baktériumok és vírusok ellen. A káposzta szintén kiváló 

vitaminforrás, gazdag K-és C-vitamin tartalma immunerısítı és gyulladáscsökkentı hatású. A 

narancs, a citrom, a banán és a kiwi igazi C-vitamin bombának számít. Napi egy- egy darab 

elfogyasztása nagyon jó hatással van szervezetünkre és ráadásul sok tápanyagot is 

tartalmaznak. A citrom kiváló szer szinte bármire, étrend kiegészítı, főszer, saláta öntet vagy 

alkoholos ital kiegészítı. A banán sok káliumot és keményítıt is tartalmaz és ráadásul 

könnyen emészthetı. 

Tızegáfonya 

Az egyik legjobb természetes gyógymód felfázás ellen a tızegáfonya. Kapszula, folyadék 

vagy nyers formában enyhíti a tüneteket, s segít megelızni is a betegségek. Az egyik 

hatóanyaga megakadályozza, hogy megtelepedjenek az E.coli baktériumok a húgyhólyag 

falán, amelyek felelısek a felfázásért. 

C-vitamin  

Ha naponta beszedünk 1000 mg C-vitamint, az savas kémhatásúvá teszi a vizeletet, ami 

pedig meggátolja, hogy elszaporodjanak a baktériumok. Ha már sajnálatos módon kialakult a 

felfázás, az antibiotikum mellé nem biztos, hogy jó ötlet szedni, mert a fokozott 

vitamintöbblettel lehet, hogy többet ártanánk, mint amennyit használna. Ezt mindenképpen 

beszéljük meg az orvosunkkal. 

Csalántea 

A másik nagyon jó gyógynövény, amely hatékony a felfázás ellen. Szerezzük be 

gyógynövényboltban a szárított csalánlevelet, s fogyasszuk teaként. Forrázzunk le egy 

maroknyi levelet fél liter vízzel, majd 15 percig hagyjuk állni. Ízesítsük az így készült teát 

mézzel és citrommal. Gazdag ásványi sókban és vitaminokban. 

Forrófürd ı 

Vegyünk egy forró fürdıt, amibe szárított kamillát vagy cickafarkot szórunk. Mind a kettı 

nagyon jó gyulladáscsökkentı. Üljünk benne tíz percig. Nem tisztázott a mechanizmusa, de 

enyhíti a fájdalmakat a tapasztalatok szerint. 

Sok folyadék 

Nagyon rossz megoldás, ha nem iszunk folyadékot felfázás esetén, mert azt hisszük, hogy 

akkor kevesebbet kell majd ürítenünk. Sokkal fájdalmasabb lesz, ha nem lesz mit kiürítenünk. 

Ráadásul a sok folyadék átmossa a veséinket, s hamar eltávolítja a baktériumokat. 
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Néhány tipp karácsonyra 
Variációk forralt borra . 

Egyre hidegebbek és sötétebbek az esték, ahogy lassan araszolunk az év vége felé. Különféle, 

házilag is könnyen elkészíthetı illatos, gyümölcsös forralt borokkal azonban felmelegíthetjük 

didergı testünket-lelkünket, és garantáltan nem fogunk szomorkodni! 

 

Forralt bor rummal 

Hozzávalók 12 

személyre: 1 narancs, 1 

citrom, 1,5 l vörös bor, 

10 db szegfőszeg, 2 

darab fahéj, 1 vanília rúd, 8 db kardamom 

mag, 30 dkg cukor, 2,5 dl rum 

Elıkészítés: A narancsot, citromot 

megmossuk és vékony szeletekre vágjuk. 

Elkészítés: Nagy lábasba öntjük a bort, beletesszük a főszereket, a citromot, a narancsot, a 

cukrot és felforraljuk. A felforralt borhoz öntjük a rumot, és flambírozzuk, - azaz - 

meggyújtjuk. Amikor a láng elaludt, azonnal szervírozzuk, a főszereket és a gyümölcsöt nem 

tesszük a poharakba. 

Forralt bor aszalt gyümölcsökkel 
Hozzávalók 6 személyre: 1 narancs, 3 szegfőszeg, 2 darabka fahéj, 1 kk. reszelt gyömbér, 5 
dkg mazsola, 5 dkg vegyes aszalt gyümölcs, 1 l vörösbor, 15 dkg kockacukor, 1 kis pohárka 
rum 
Elıkészítés: A narancsot meghámozzuk (a fehér belsejét kikaparjuk!), kis darabka héjat 
félreteszünk, a gyümölcshúst vékony karikákra vágjuk. A főszereket és a félretett narancshéjat 
sőrő vászondarabkába kötjük, és benedvesítjük. A mazsolát és az aszalt gyümölcsöket 
megmossuk. 
Elkészítés: A bort zománcozott vagy rozsdamentes lábasba öntjük, hozzáadjuk a kockacukrot 
és a főszereket. Lassú tőzön felforraljuk, míg a tetején fehér hab keletkezik (kanállal 
leszedjük). Hozzáöntjük a rumot, beletesszük az aszalt gyümölcsöt, a mazsolát, jól 
összekeverjük, és meleg helyen állni hagyjuk, hogy az ízek jól összeérjenek (kb. 20 perc). 
Eltávolítjuk a főszeres csomagocskát, a poharak aljára egy-egy szelet narancsot teszünk, és 
ráöntjük az aszalt gyümölcsös forró italt. 
Fahéjas forralt bor 

Hozzávalók: 3 dl vörösbor, 3 dl fehérbor, 3 dl víz, 12 dkg cukor, fahéj, szegfőszeg, 0,5-1 

citrom leve, a díszítéshez citromkarikák. 

Elkészítés: A vörös- és a fehérbort összeöntjük. A vizet a fahéjjal és a szegfőszeggel 

felforraljuk, beleszórjuk a cukrot. Amikor elolvadt a cukor, hozzáadjuk a bort, és gızölgésig 

hevítjük. Elzárjuk, majd hozzákeverjük a citrom levét. 

Gyümölcsös forralt bor 

Hozzávalók: 1 liter vörösbor, 8 szem szegfőszeg, 6 dkg mazsola, 5 dkg aszalt alma, szilva és 

/vagy meggy, 1 alma, 0,5 citrom, 5 dkg cukor, fahéj 

Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, majd felforraljuk. Almakarikákkal forrón kínáljuk.
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Sikerek vagy kudarcok? - Év végi számadás 

Közeledik az év vége. Rohanunk, kapkodunk, néha azt sem tudjuk, hol áll a fejünk? Pedig a 

tél a tervezgetés, a pihenés, a befelé fordulás ideje. 

Lehet, hogy nem szeretjük a hideg délutánokat és a sötét estéket, ez az idıszak mégis 

alkalmas arra, hogy meggyújtsunk egy szál gyertyát és egy bögre teával a kezünkben kicsit 

lecsendesedjünk. Közeledik az év vége, ilyenkor egy kis számadást végezhetünk az év 

történéseirıl. Átgondolhatjuk, milyen jó és rossz dolgok történtek velünk, milyen sikereink 

vagy kudarcaink voltak, kik segítettek minket az elmúlt idıszakban. Kiket bántottunk meg, 

vagy kik bántottak meg bennünket. Engedjük el a sérelmeket! Rengeteg idıt eltölthetünk 

azzal, hogy dédelgetjük régi sérelmeinket. A régi sérelmek gyengítik az embert és nagyon sok 

energiát vonnak el a fontos dolgoktól. Ezért a múlt dolgain nem szabad túl sokat rágódni. Ami 

elmúlt, jó szívvel engedjük el, és hisszük, hogy valami sokkal jobb jön helyette. Higgyük el, 

sokszor azért érnek véget a dolgok, hogy helyet adjanak valami újnak. Jobb, ha elfogadjuk, 

hogy mindig lesznek olyanok, akik megbántanak és olyanok is, akik nagyon szeretnek és 

segítenek bennünket. Ha bezárkózunk, megússzuk ugyan a csalódásokat, de az emberi 

kapcsolatoknak vagy épp a szerelemnek sem adunk esélyt. Az elfogadás, a megbocsátás és a 

szeretet felruháznak olyan erıvel, amelynek segítségével boldog, békés és elégedett életet 

teremthetünk magadnak. Rajtunk múlik, hogy boldog és sikeres életet éljünk! Az emberi 

elme, a lélek fantasztikus dolgokra képes. Ha jól használjuk a gondolatainkat, teljesen meg 

tud változni az életünk. Egy biztos, hogy minden fejben dıl el. A mi választásunk, hogy 

akarunk-e egészségesek lenni, akarunk-e jó munkahelyet, akarunk-e gazdagok lenni, kell-e 

nekünk egy jó párkapcsolat. Bizonyára ismerünk olyan embereket, akiknek az egész élete egy 

dráma. Vannak, akik mindig betegek, vagy baleset éri ıket, vagy akik állandóan anyagi 

problémákkal küzdenek, és egyetlen munkahely sem felel meg nekik hosszú távon. Ezek 

mind negatív viselkedésminták, talán a szüleiktıl lesték el ıket. De ismerhetünk olyan 

embereket is, akik jókor vannak jó helyen, akik mindig egészségesek, akik mindig a 

megfelelı emberekkel találkoznak. Mi pedig azon törjük a fejünket, hogy hogyan csinálják 

mindezt. Azt gondoljuk, pusztán szerencséjük van. De megfelelı idıben a megfelelı helyen 

lenni – ez egy belsı program. Ennek a belsı programnak a kialakítása a legfontosabb. 

 



www.und.hu UNDI LAPOK 8. évfolyam 2. szám 

 

 24 

Bízzunk magunkban! 

Mindegy, mit gondolunk magunkról, a világ bebizonyítja, hogy igazunk van. Ha jól érzzük 

magunkat a bırünkben, mindenki ránk mosolyog. Ha reménytelen esetnek tartjuk magunkat, 

olyan helyzeteket teremtünk, olyan emberekkel találkozunk, akik visszaigazolják 

szerencsétlenségünket. Tudatosítsuk magunkban az értékeinket. Olyan sokszor bíráljuk és 

kritizáljuk magunkat. Túl sok ember hiszi azt, ha nem olyan okos, intelligens, sportos, szép, 

gazdag, mint egyesek, akkor nem érdemli meg, hogy szeressék és tiszteljék. Túl ritkán 

koncentrálunk arra, ami igazán szép és értékes bennünk. Kezdjük ezzel. Higgyük el, 

megérdemeljük, hogy szeressenek és tiszteljenek, egyszerően csak azért, mert létezünk. 

Tőzzünk ki reális célokat! 

A boldog élet megvalósulását gátolhatja még az is, hogy sokszor nem is tudjuk, mit 

szeretnénk igazán. Azt nagyon gyorsan ki tudjuk mondani, hogy mit nem akarunk: nem 

akarok beteg lenni, nem akarok szegény lenni, nem akarok egyedül lenni. De azt, hogy 

pontosan mire vágyunk, már sokkal nehezebb megfogalmazni. Az agyunk egyébként úgy 

mőködik, mint egy mágnes. Azt vonzza be, amilyen gondolat a fejünkben van. Ha pontosan 

tudjuk, hogy mit szeretnénk, meg tudjuk tenni. Fogalmazzuk meg a céljainkat, a vágyainkat 

és „adjuk meg az árát”! Nem elég csak reménykedni, a magunk teljesítményét is oda kell 

rakni. Például, ha idegen nyelvtudást akarunk, nem ússzuk meg a nyelvtanulást. Ha jó 

munkahelyet akarunk, kezdjük el azzal, hogy szétküldjük az önéletrajzunkat. Aztán bízzunk 

magunkban, bízzunk abban, hogy megérdemeljük a sikert. Ha egyszer ráérzünk annak az 

ízére, hogy irányítani tudjuk az életünket, soha többé nem engedjük ki a gyeplıt a kezünkbıl. 

Fontos tehát, hogy figyeljünk oda magunkra és a vágyainkra. Gondolkodjunk pozitívan, 

élvezzük az élet nyújtotta élményeket! Tőzzünk ki célokat, készítsünk terveket a 

megvalósításukra. Vágjunk bele, közben rendületlenül bízzunk saját képességeinkben! És ha 

mégsem olyan az életünk, amilyennek szeretnénk, legyen erınk változtatni rajta. 

ANYAKÖNYVI HÍREK  

2010-ben eddig születés nem volt 

Házasságkötés: 

• Guzmits Szabina és Farkas Balázs 
• Guzmits Gábor és Balogh Lívia 

Elhalálozás: 

• Gosztom András 
• Frischmann Izidorné 
• Pintér Imre 
• Derdák Mária 
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Érdekesség 

Biztos nyerés 

Nyilván sokan hallottak arról, hogy idırıl idıre a szerencsejátékosok számára, különbözı 
"biztosan nyerı" szisztémákat árulnak. Ezek természetesen nem mőködnek, hiszen ha 
ismerjük a valószínőség számítást, és a kaszinók szabályait, legfeljebb javítani lehet az 
esélyeken, de biztosra menni nem lehet… Hiszen ha mőködnének, ki lenne az a bolond, aki 
eladná ıket, ahelyett, hogy alkalmazva ne maga gazdagodna meg. Ennek ellenére (igaz, hogy 
csak elméletben…), létezik egy olyan módszer, amivel biztosan nyerni lehetne!!! 

A "trükk" igazán egyszerő. Olyan játékot kell választani, ahol a nyert összeg duplája annak, 
amit feltettünk. Ilyen, pl. ha a ruletten színre teszünk, de lehet bármi más, lényeg, hogy a 
dupláját nyerjük. 

Az (elméletben mőködı!), biztosan nyerı szisztéma a következı: kezdjük egy zsetonnal. Ha 
nyerünk, dupláját kapjuk vissza, és a hozamunk egy zseton nyereség. Ha vesztünk, tegyük föl 
az elızı tét dupláját (2 zsetont). Ha most nyerünk 4 zsetont kapunk, és eddig 1+2=3 zsetont 
tettünk fel, tehát a nyereségünk ismét 1 zseton. Ha veszítenénk, ismét duplázzuk meg az 
utolsó tétünket (tehát most 4 zsetont fogunk feltenni). Ha ezúttal nyerünk, 8 zsetont kapunk és 
ez eddig 1+2+4=7 zsetonunkba került). 

Nyugodtan levezethetjük általánosan is, a lényeg az, hogy ha ezzel a módszerrel (azaz bukás 
esetén az utolsó tét állandó duplázásával, nyerés esetében pedig az azonnali újra kezdéssel, 
természetesen 1 zsetonnal) garantált a nyerésünk. Ez a garantált hozam 1 azaz egy zseton. Ez 
nem tőnik soknak, de sok kicsi sokra megy, és ez BIZTOS! 

Mielıtt azonban arra gondolnánk, hogy eljött az ideje a könnyő és gyors meggazdagodásnak, 
és berohannánk az elsı kaszinóba, mert itt a biztosan nyerı szisztéma a kezünkben, nézzük, 
hogy miért van az, hogy CSAK ELMÉLETBEN mőködik ez a módszer! 

Elıször is nem tudnánk finanszírozni. Nem véletlen, hogy a zsetonok értéke magas… Lehet, 
hogy most arra gondolunk, hogy "mindössze" duplázni kell és ez nem sok, de számoljunk 
nyugodtan utána, hogy mekkora összeg lenne ez, ha mondjuk egymás után 10- szer 
veszítenénk, de lehet, hogy 20 -szor fogunk veszíteni, nem tudhatjuk elıre. 

Most biztosan többen arra gondolnak, hogy barátaikkal összedobják a pénzt, és nem gond a 
finanszírozás. 

Van még egy rossz hír. Ezt a módszert nem csak mi ismerjük, hanem a kaszinók is, ezért van 
limitálva a maximálisan feltehetı összeg. Tehát ezzel elıbb utóbb megtörik a biztos nyerés 
láncolatát, és addig irgalmatlan összeget fogunk BIZTOSAN ELVESZÍTENI, mert a limit 
elérése után már nem duplázhatunk tovább!!! 
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Elkészítés: 
A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztıt 
felfuttatjuk benne. A lisztet tálba szitáljuk, a margarint felolvasztjuk. A liszthez 
elıször az élesztıs tejet és a 2 tojássárgáját keverjük hozzá, majd a margarint és 
a csipet sót, illetve a reszelt citromhéjat. A tésztát jól összedolgozzuk: 
viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, 
ameddig elkészítjük a töltelékeket. 
A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10 dkg 
kristálycukorral és 1-1 dl tejjel. Az 1 csomag vaníliáscukrot szintén kétfelé 
osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és 
reszelt citromhéjat is. 
A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi mérető téglalapokat nyújtunk belıle. A 
tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd 
óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés 
közben még kelnek. A bejglik tetejét megkenjük az 1 tojás sárgájával, amihez 1 
kanál tejet is keverhetünk, hogy még szebb színe legyen. 200 fokos sütıben kb. 
50 perc alatt szép aranybarnára sütjük. 

Karácsonyi bejgli 

Hozzávalók 2 rúd bejglihez: 
A tésztához: 

• 50 kg liszt 

• 5 dkg sütımargarin 
• 5 dkg porcukor 
• 2+1 tojás sárgája 
• 2 dl tej 
• 2 dkg élesztı 
• csipet só 
• reszelt ciromhéj ízlés szerint 

A töltelékhez: 

• 25 dkg darált dió 
• 25 dkg darált mák 
• 20 dkg kristálycukor 
• 2 dl tej 
• 10 dkg mazsola 
• 1 csomag vaníliás cukor 
• reszelt ciromhéj ízlés szerint 
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EEggéésszzssééggüüggyy  
Ügyelet: Sopron, Lenkei u 1-3. Tel.: 99/312-010 
Gyógyszertár: Tel.: 365 -511/4 
Mentı 104; ill .(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 

8. 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 

 
N A G YO N  B O L D O G  K A R Á C SO N YI Ü N N E P E K E T N A G YO N  B O L D O G  K A R Á C SO N YI Ü N N E P E K E T N A G YO N  B O L D O G  K A R Á C SO N YI Ü N N E P E K E T N A G YO N  B O L D O G  K A R Á C SO N YI Ü N N E P E K E T     

É S  B É K É S B O L D O G  Ú J É V E T K ÍV Á N O K  Ö N Ö K N E K !É S B É K É S B O L D O G  Ú J É V E T K ÍV Á N O K  Ö N Ö K N E K !É S B É K É S B O L D O G  Ú J É V E T K ÍV Á N O K  Ö N Ö K N E K !É S B É K É S B O L D O G  Ú J É V E T K ÍV Á N O K  Ö N Ö K N E K !    
Tisztelettel: A Fıszerkesztı 

 


