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ŐŐsszzbbee  ccssaavvaarrooddootttt  aa  tteerrmméésszzeett  ffeejjee  
 

A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé 
távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az 
északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában 
már szeptember elején beköszönt. A krizantém az ősz szimbóluma, a temetők halottak napi 
dísze nálunk. 

 

CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy::  AAzz  őősszz  
 

Már a víg szüretnek örül minden ember, 
     Mellyel örvendeztet bennünket szeptember, 

Októbert ekképpen bíztatja előre, 
     Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre. 

Setétül a gohér a piros vesszőkön, 
     Barna színt vér vissza a többi szőlőkön; 

Amelyeknek általvilágló kristályja 
     Nézőjét már édes nektárral kínálja. 

Rajtok királyságot mutogatni akar 
     A véres bársonyba kevélykedő bakar. 

A sárgálló almák s a piros körtvélyek 
     Legörbedt anyjoknak emlőjén kevélyek. 

Elterültek fájok alatt a berkenyék, 
     A kövér noszpolyák, a borzas gesztenyék. 

Megterhelte az ősz a fáknak ágait, 
     Vastagon ráfűzvén gazdag áldásait. 

Csak az a baj, hogy már hívesek a szelek, 
     Néha egy kis hideg és dér is jár velek. 
Mert már a Mértéket hogy Fébus elérte, 
     A napot az éjjel egyenlőnek mérte. 

Már hát elérkezett a víg október is, 
     Mely után sóhajtott Bakhus ezerszer is. 
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körül 

     A szüretelőknek víg tábora örül. 
Melybe hordogatja a megért szőllőket, 

     Víg tánccal s lármával nyomja benne őket. 
Kellemes zúgással omlanak cseppjei, 
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     Jó kedvvel biztatnak zavaros levei. 
A sajtó örvendő lármával csikorog, 

     Oldalán a piros nektár zúgva csorog. 
A lucskos parasztok szurtos képpel járnak, 

     Neki, neki mennek e teli zsajtárnak. 
Az ideit szűri, issza a tavalyit, 

     Jövő esztendőre tartja majd a mait. 
Az új bornak örül, de ótól kurjongat, 

     Mert marka is teli kulacsokat kongat. 
Tántorgó lábával s reszkető karjával 

     Mégis sok hordókat tölt édes mustjával, 

S míg a zúgó léhón lefelé foly a must, 
     Azalatt a hordó mellett iszik víg tust. 
Haragszik a gyermek Bakhus a hordóba, 
     Míg egyrészét ki nem szedik a lopóba. 

Mérgébe tajtékját túrja a szájára, 
     Kiüti fenekét, s elfut utóljára. 

Rips, raps, a szőllők már puszta támasz megett 
     Gyászolnak, hajdani díszek mind oda lett. 

Sok mustos kólika, sok hasrágás, salva 
     Venia, a tőkék mellé van plántálva. 

Itt van már november didergő hónapja, 
     Hideg szele a fák ágait megcsapja, 
Meghalva elhullnak a sárga levelek, 

     Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek. 
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza 

     A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza. 
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel, 

     A fázékony Auster havat is hány széjjel. 
A borongós égnek sűrű felhőzése 

     Házba zárt szívünknek kedvetlenedése. 
Jer, barátom! minden unalmat űzzünk el 
     Az új boron vidám beszélgetésünkkel. 
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BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  AA  NNÉÉGGYY  ÉÉVVEESS  MMUUNNKKÁÁNNKKRRÓÓLL  
 

Und község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006-2010. közötti időben 
végzett tevékenységének értékelése 

 
Október 3.-val a rendszerváltozás óta eltelt 5. választási ciklus végéhez érkezünk. Ezúton 
szeretnék beszámolni az elmúlt négy évben elvégzett munkánkról. 
Eddig is rendszeresen az Undi Lapok hasábjain és az évente megtartott közmeghallgatáson 
adtam tájékoztatást. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a a települési önkormányzat 
feladatát az alábbiakban határozza meg: 
 
„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető 
fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság 
és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi 
feladatairól; a közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, 
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; közösségi tér biztosítása; 
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítése. 
A települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi 
lehetőségeitől függően – mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.” 
 
A fent említett feladatokat számba véve az elmúlt 4 évben az alábbiakat hajtottuk végre: 
 
1. Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem: 

Önkormányzatunknak jóváhagyott településrendezési terve van, amennyiben az abban 
meghatározottaktól eltérő vállalkozói vagy beruházói igény érkezne, a kéréseket 
megvizsgálva, azt a település érdekeit figyelembevételével megváltoztathatjuk, illetve 
pontosíthatjuk a tervet.  
 

2. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés: 
Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatást a Soproni Vízmű Társulat látja el. A 
szennyvízelvezetésre még rá nem kötött lakások környezetterhelési díjjal 
szankcionálhatók.   
A csapadékvíz elvezetés főleg a Fő utca páratlan oldalán még megoldásra vár, a Pós patak 
medertisztítása megtörtént, a mellékutcai árkok tisztítására az elkövetkező években 
mindenképp sort kell keríteni. 

 
3. Köztemető fenntartása: 

A temető ravatalozója teljesen felújított, a koporsóhűtő működik. A köztemető rendben 
tartását folyamatosan végezzük. Kivágásra került 1 db korhadt fenyőfa, a kaszálás, a 
fűnyírás rendszeres. A tavasz folyamán 160 db tuját telepítettünk a kerítés mentén, sövény 
céllal. 
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4. Helyi közutak és közterületek fenntartása: 
A Petőfi utcát 2009-ben szilárd burkolattal láttuk el, így most már a belterületi útjaink és 
járdáink a Szent Márton utca egyik oldalának kivételével szilárd burkolattal ellátottak. 
Mindezek ellenére azonban az utak és a járdák nagy része is teljes felújításra szorul. Ez a 
következő évek egyik feladata kell, hogy legyen. 
A települést a határúttal összekötő mellékút építési engedéllyel rendelkezik kerékpáros út 
megépítésére, a megvalósításához pályázati lehetőségre várunk. 

 
5. Köztisztaság és településtisztaság: 

Alkalmi munkavállalói szerződésben egy fő személlyel és a falugondnokkal végezzük a 
közterületeink kaszálását, rendben tartását. 
Közterületeink tiszták, gondozottak, kulturáltak, egyre kevesebb a rongálás, a lakosság is 
értékeli a folyamatos gondozást. Sokan hajlandóak együttműködni velünk környezetünk 
szebbé tételében. 
Évente megszervezzük a lomtalanítást, eredményes volt az iskolások által elvégzett 
külterületi szemétgyűjtés. Az elektromos hulladék és a használt elemek leadására a 
teleházban van lehetőség. A szelektív hulladék gyűjtésére két helyen van lehetőség. 
Itt szeretnék ismét megkérni mindenkit, hogy az üres műanyagpalackokra eldobás előtt 
lépjenek rá, hogy lapos legyen, így ugyanis sokkal több fér el a konténerben. 
A kistraktor és a két fűkasza mellé 2db új Honda típusú fűkaszát vásároltunk pályázati 
pénzből. 
 

6. Tömegközlekedés: 
A helyi tömegközlekedést főleg a Kisalföld Volán látja el, a Vasi Volán is számos járatot 
üzemeltet, de van járata a tapolcai és a kanizsai Volánnak is. A Volán képviselői az 
évenkénti egyeztetéseken a felmerülő kéréseinket a lehetőségeik szerint, igyekeznek 
megvalósítani. Falunkban 1 db kulturált autóbuszváró van. 

 
7. Helyi tűzvédelem: 

Az önkormányzat helyi tűzvédelmi feladatait az önkéntes tűzoltó egyesületen keresztül 
látja el. Az elmúlt években teljesen átalakult, megfiatalodott a tagság. Az ausztriai 
Nikitsch önkormányzatától megvásároltunk egy Ford típusú tűzoltókocsit, így most már 
van egy megbízható járművünk. 2008-ban felépítettünk egy új tűzoltószertárt is, itt parkol 
a falugondnoki busz is. 

 
8. Közbiztonság: 

A közbiztonság helyi feladatait a Soproni Rendőrkapitányság látja el. Az elmúlt 
időszakban sajnos nálunk is előfordultak a más településekre is jellemző bűnesetek. Ezek 
a lopások főleg besurranásos jellegűek voltak, vagy pedig a nem lakott ingatlanokban 
okoztak kárt a hívatlan látogatók. A rendőrkapitánysággal egyeztetve ezentúl gyakoribb 
lesz a faluban a rendőri jelenlét. 
Az önkormányzat a rendőrség körzeti megbízotti ellátásának munkáját évente 20.000,- Ft-
tal támogatja. 

 
9. Oktatás /óvoda-iskola/: 

Az önkormányzati ciklus legnehezebb és legfájóbb döntése volt az óvodai és az iskolai 
működés megszüntetése, az intézmények bezárása.  
Az oktatást társulási megállapodásban a sopronhorpácsi intézményekben látjuk el. A 
gyerekeket a helyi falubusz és a sopronhorpácsi busz szállítja. 
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10. Sporttevékenység: 
Az undi sportegyesület működését anyagilag kizárólag az önkormányzat támogatja. Ez évi 
300.000 Ft támogatást jelent, ez mellé még számos egyéb kiadás is jár /telefondíj, 
bíróküldési díj, vízdíj stb./. A pályát és környékét rendszeresen nyírjuk, kaszáljuk. Az 
öltöző hideg-melegvízzel ellátott, a WC blokk kialakított. 

 
11.  Egészségügyi, szociális ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem: 

A község egészségügyi ellátását háziorvosi formában dr. Vámosi József végzi. A felnőtt- 
és gyermekellátást Némethné Hollósi Mária védőnő látja el. 
A hétvégi és ünnepnapi háziorvosi ügyeletet Pereszteg község gesztorságával több 
községgel megállapodva  közösen látjuk el soproni székhellyel. 
A fogorvosi ellátást dr. Strammler Brigitta végzi Sopronhorpácson. 
Üzemorvosi feladatainkat dr. Vámosi József látja el. 
Mikrotérségi megállapodásban, társulásos formában működtetjük a gyerekek és a 
rászoruló családok érdekében a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot a Sopron-Fertőd 
Kistérségi Társuláson keresztül. Az önkormányzat anyagilag is próbál segíteni a 
rászorultakon: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, újszülöttek 
támogatása, közgyógyellátási- és gyógyszertámogatás, első lakáshoz jutó támogatás. 

 
12.  Közművelődés, művészeti tevékenység: 

Az önkormányzat által megalkotott közművelődési koncepciónkat próbáljuk 
eredményesen végrehajtani. 
A község kulturális élete anyagi lehetőségeinkhez képest eléggé színes. Ebből nem csak a 
faluban működő egyesületek veszik ki aktívan a részüket, hanem nagyon sok egyéni 
támogató és segítő vesz részt a szervező és kivitelező munkában. 
Legnagyobb rendezvények a faluban: télbúcsúztató felvonulás, húsvéti istenkeresés, 
húsvéti fesztivál, gyermeknap – falunap, nemzetiségi fesztivál, adventi ünnepi fesztivál. 
Időszakosan jelenik meg az Undi Lapok című helyi újság, amit ingyenesen biztosítunk 
minden helyi lakosnak. 
A www.und.hu honlapunk mindenki számára elérhető, frissítését folyamatosan végezzük. 

 
13.  Polgármesteri Hivatal: 

A Polgármesteri Hivatal körjegyzőségi társulásban működik Sopronhorpáccsal, a helyi és 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátását látja el. Emellett ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 
A hivatal többek között ellátja az anyakönyvi igazgatással, népesség nyilvántartással, 
gazdálkodással, adóigazgatással kapcsolatos ügyeket, a hagyatéki leltárt. Feladatuk a 
szabálysértési, birtokháborítási ügyek intézése, rendezési tervből, választások 
előkészítésével, bonyolításával adódó feladatok ellátása. 
A hivatal Czupy Jánosné körjegyző vezetésével végzi feladatait. Munkavégzésükhöz a 
legmodernebb számítástechnikai eszközök állnak rendelkezésre. 
A Polgármesteri Hivatal épületét elláttuk jelzőrendszeres riasztó, mozgásérzékelő 
berendezéssel. 
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14. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása: 
Az önkormányzat kapcsolata a horvát nemzetiségi önkormányzattal jó, napi jellegű. A 
törvény által előírt jogosítványaikat a döntéseinkben mindig figyelembe vettük. A horvát 
nemzetiségi önkormányzat a nemzeti jogaik érvényesítését biztosítottnak látja. 
Eseti jellegűek a szomszédos ausztriai településekkel és egyesületekkel a kapcsolataink és 
a rendezvényeink. Itt még további lehetőségeink vannak az együttműködés terén.  
Az egyházzal való kapcsolatunk jó, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 
 

15. Pályázatok: 
Az elmúlt négy évben számos pályázatot készítettünk.  
 
Részletesen: 
 
2006. évi pályázati bevételek: 

 
- CÉDE /céljellegű decentralizált támogatás/:   1.500.000,- Ft 
- ÖNHIKI /önhibáján kívül sajátosan hátrányos település/: 10.877.000,- Ft 
- Országos Tűzoltó Szövetségtől eszköz beszerzésre: 100.000,- Ft 
- megyei önkormányzati alapból tűzoltóeszköz beszerzésre: 40.000,- Ft 
- megyei önkormányzati alapból sporteszköz beszerzésre: 20.000,- Ft 
- nemzetiségi óvodák támogatására: 1.165.000,- Ft 
 
         Összesen: 13.702.000,- Ft 
 
2007.évi pályázati bevételeink: 

 
- ÖNHIKI-n elnyert támogatás: 11.412.000,- Ft 
- Nemzetiségi iskola működési költségeire: 560.000,- Ft 
- Létszámleépítés címén /2 fő/: 6.413.222,- Ft 
- Tűzoltószertár felújításra: 150.000,- Ft 
- CÉDE - kultúrotthon felújítására): 400.000,- Ft 
- Gáj tó szabadidőpark kialakításához: 100.000,- Ft 

 
Összesen: 19.035.000,- Ft 

 
2008.évi pályázati bevételek: 
 
- ÖNHIKI: 7.464.000,- Ft 
- Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Hivatal: 

/kultúrotthon külső felújítására/: 1.000.000,- Ft 
- Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól 
                / tűzoltószertár építésére/: 200.000,- Ft 
- Gy-M-S megyei Önkormányzattól: 

- tűzoltó egyesület /gépjármű felújításra/: 40.000,- Ft 
- sport egyesület /eszköz beszerzésre/: 25.000,- Ft 
- Gáj tó /pihenő park kialakításra/: 100.000,- Ft 

 
Összesen: 8. 829.000,- Ft 
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2009.évi pályázati bevételek: 
 

- falugondnoki buszra: 6.315.000,- Ft 
- Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól /tűzoltószertár építésére/: 100.000,- Ft 
- Gy-M-S megyei Önkormányzattól: 

- tűzoltó egyesület működési költségekre 50.000,- Ft 
- sport egyesület /eszköz beszerzésre/: 25.000,- Ft 
- motoros fűkaszák beszerzésére: 300.000,- Ft 
- határtalan együttélés rendezvényre: 30.000,- Ft 
- falugondnoki busz működtetéséhez: 300.000,- Ft 
- Gáj tó /pihenő park kialakításra/: 100.000,- Ft 

 
Összesen: 7.220.000,- Ft 

 
 
2010.évi pályázati bevételek: 

 
- a régi iskolaépület felújítására  

/Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására/: 37.443.310,- Ft 
- Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól  

tűzoltó egyesület működési költségeire: 200.000,- Ft 
- Gy-M-S-megyei Önkormányzattól tűzoltó egyesület 

 működési költségeihez:  20.000,- Ft 
 
                                                                                                       Összesen: 37.663.000,- Ft 
 
Az elmúlt négy éves önkormányzati ciklus alatt összesen: 86.449.000,- Ft pályázati pénzt 
nyertünk. 
 
16.  Képviselőtestületi munka: 
 

Évente általában 6 képviselőtestületi ülést tartottunk, néha azért rendkívüli ülés 
összehívására is szükség volt. A testületi ülésekre általában a kompromisszum készség 
volt jellemző, de akadtak olyan döntések is melyekben sokszor vitás és személyeskedő 
vélemények után határoztunk. 
 
A négy év alatt összesen 37 db rendeletet alkottunk és 142 db határozatot hoztunk. 
Részletezve: 

- 2007-ben: 15 rendelet, 45 határozat. 

- 2008-ban: 8 rendelet, 44 határozat. 

- 2009-ben: 10 rendelet, 41 határozat. 

- 2010-ben: 4 rendelet, 12 határozat. 
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-  

A pénzügyi stabilitás érdekében Az OTP-vel évente megújítjuk a folyószámla 
hiteligénylésünket. Az idei évben ez 2.606.000,- Ft-ot jelent. 
Testületi döntés született, hogy falufejlesztés címén pályázatokat nyújtsunk be a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Ez konkrétan 6db pályázatot jelent.  
A régi iskolaépület felújítására és közösségi hasznosítására megnyert pályázatunknak 
most folynak a közbeszerzési eljárás előkészületei.  
A faluközpont fejlesztésre, a szabadidő park kialakítására, a helytörténeti múzeum, a 
szabadidős sport bővítésére benyújtott pályázataink hiánypótlása folyamatosan 
megtörtént, döntés még nem született. A hagyományőrzésre és kulturális rendezvényekre 
benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, már számos rendezvény megtörtént. 
A képviselőtestület négy éves munkáját mindent egybevetve jónak, aktivitását pozitívnak 
értékelem. 

 
17. Összegzés: 
Önkormányzatunk az elmúlt négy év alatt anyagi lehetőségeihez képest mindent megtett a 
település érdekében. Ezeken túl úgy látom egyre többen vagyunk azok, akik szívükön viselik 
kis falunk sorsát, hogy még élhetőbbé és szebbé tegyük. De ne legyünk és nem is lehetünk 
elégedettek. A további fejlődést az anyagiakon túl a sok jó szándékú ember támogatása és 
munkája nagyban megkönnyítheti. Ehhez kérem továbbra is mindenki segítségét. 

 
Und, 2010. szeptember. 02. 

 
       Guzmits Ferenc 

           Polgármester 
 
 

IInnggaattllaann  
 

Hosszú évek tulajdonjogi pereskedése után Und község Önkormányzata tulajdonába került a 
volt óvoda telke és épülete. Mivel az ingatlanra önkormányzatunknak nincs szüksége, ezért a 
képviselőtestület meghirdeti eladásra. 
 
Eladó: 
Und Fő u 10. sz. alatti, a község központjában 2913 m2-es telken, 110 m2 alapterületű, 
téglaépítésű, fele részben alápincézett, összközműves, felújításra szoruló lakóház. Az udvarán 
több nagyméretű platánfa áll. Az ingatlan a méreteinél fogva akár két különálló helyrajzi 
számú ingatlanra is megosztható. 
 
Kérjük mind azokat, akiket érdekelne, vagy van olyasvalaki/k/ről tudomásuk /akár vidékről 
ill. külföldről/, akik érdeklődnek ingatlan vásárlásáról, további információkért keressék a 
Polgármestert.  
Elérhetőségek: 
Tel: 06-99-533-116 vagy 06-20-464-0108  
Email: undhivatal@ t-online.hu  
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IInnffoorrmmáácciióókk    
 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-15.00 

 
Elérhetőségek: 

Telefon: 06-99-533-116 
Fax: 06-99-533-117 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 
Web: www.und.hu 

 
A sopronhorpácsi körjegyzőség ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 
Elérhetőségek: 

Körjegyző: Czupy Jánosné: 06-99-533-801 
Pénzügyi főelőadó: Knór Lajosné: 06-99-533-803 

Pénzügyi főelőadó: Palatin Gyuláné: 06-99-533-504 
Ügyintéző: Holler Kinga 

E-mail cím: shorpjegyzo@rlan.hu 
Fax: 06-99-533-807 

 
A körzeti megbízott rendőr: Soós Gyula:  

elérhetősége: 06-20-572-3355 
 

A falugazdász: Csigóné Czeglédi Irma 
 ügyfélfogadási ideje: 

Minden második hétfő: 14.00-16.00 
 

A háziorvos helyi rendelési ideje: 
Szerda: 15.00-17.00  

 
Istentiszteletek rendje: 

Katolikus szentmise minden vasárnap: 10.30 horvát 
12.45 magyar 

TeleHáz 
Nyitva tartás 

Hétfő 16 - 19 
Kedd 16 - 19 

Szerda 16 - 19 
Csütörtök 16 - 19 

Péntek 1530 - 2030 
Szombat 15 - 21 
Vasárnap 1830 - 2030 
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- Oktatás: 
A 2010-es tanévet 4 kisóvodás kezdte meg. 
Az iskolások száma 22 fő. 
Közülük 3 diák a zsirai iskolába jár. 
Az óvodásokat a helyi falubusz szállítja az óvodába és vissza. Az iskolások pedig a 
sopronhorpácsi iskolabusszal utaznak. 
Az általános iskolások a sopronhorpácsi Önkormányzat jóvoltából ingyenes 
tankönyvellátásban részesültek. Az undi középfokú képzésben részesülőket az idei évben 
5000- Ft, felsőoktatásban tanulókat pedig 6000-Ft iskolakezdési támogatásban 
részesítettük. 
 

- Közétkeztetés: 
Und község önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött, hogy júniustól kiadja a 
konyhát működtetésre egy vállalkozásnak. 
Az ebéd ára 530 Ft és hétfőtől szombatig igényelhető. 
Kérjük mindazokat, akik kérnék ezt az ellátást, a konyha vezetője felé jelezzék 
szándékukat. Az aktuális étlap megtekinthető: www.und.hu/gasztrocentrum 
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- Hiba bejelentések: 

Számos esetben fordult elő, hogy hiba esetén, legyen az kábel TV, villany, gáz stb. a 
polgármesteri hivatalt hívta a tulajdonos. 
Ismételten felhívom mindenki figyelmét, hogy ilyen esetben mindig a szolgáltatót kell 
hívni, a konkrét hiba bemondásával, mert azzal vannak szolgáltatói szerződésben. A 
hivatalhoz történt bejelentés még nem jelent gyors elintézést, s ráadásul nem is tudjuk a 
hiba jellegét, mértékét.  
A szolgáltatók hibabejelentő vonala általában kék számos, azaz ingyenes vagy legalábbis 
helyi tarifával hívható.  

• a kábel TV hibabejelentő száma: 1724 

• E-on hibabejelentő 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: 
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falu határában szemetet illegális helyre 
lerakni szigorúan tilos! Az alkalmanként keletkezett többlet hulladékot – amely a 
gyűjtőedény űrtartalmát meghaladja – a hivatalban megvásárolható (300 Ft/db) 
műanyagzsákban az edény mellé kihelyezve szállítja el a szolgáltató. 
 
A külterületi mellékutakon egyre gyakrabban helyeznek el bontásból származó 
törmeléket. Mivel ezek illegális lehelyezések, és nincsenek megfelelően elegyengetve, 
ezért veszélyessé teszik a mezőgazdasági gépek közlekedését. Éppen ezért kérünk 
mindenkit, hogy az esetlegesen keletkező törmelékük elhelyezését jelentsék a hivatal felé, 
hogy megfelelő helyet biztosítsunk a lerakásnak. 

 
- Közlekedés: 

Kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy a biztonságos közlekedés végett a 
gyalogosjárdákra kilógó fák ágait 2,5 m magasságban vágják le, a díszcserjéket pedig a 
járda szélességéig nyírják meg!  
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FFiiaattaallookk!!  
 

Az elmúlt időben egyre több, a közösségi tulajdon elleni rongálás történt egyesek részéről, 
amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Megrongáltátok a tó melletti pihenőhelyet, 
megrongáltátok a hivatal mellé kirakott székeket és asztalokat, megrongáltátok a 
buszmegállót, összefestettétek többek között a két falu közti közúti jelzőtáblákat stb. 
Mindezek mellett amerre csak megjelentek, szeméthegyeket hagytok magatok után! Kíváncsi 
volnék, hogy otthon is ilyen-e a viselkedése a többségnek? Valószínűsítem, hogy nem! És mit 
szólnak ehhez a szüleitek? Egyáltalán tudnak arról merre jártok és mit csináltok? 
Számos esetben kértem, hogy nevezzétek meg a rongálókat, de mindig – nem tudom ki volt a 
tettes - volt a válasz.  
Úgyhogy ezúton kérem ismét a renitenseket, hogy fejezzék be ezt a fajta „nagymenő” stílust, 
és éljék a fiatalok könnyed, de a közösségi szabályokat betartó életét. 
 
                                                                                             Guzmits Ferenc 

  
  
  

ÉÉrrtteessííttééss  
 
Értesítem Und község minden lakóját, hogy rendőrségi feljelentést tettem ismeretlen tettes 
ellen, közösségi vagyon elleni szándékos rongálás bűntette miatt, a soproni 
Rendőrkapitányságon.  
 
A soproni Vízmű vezetői jelezték felém, hogy az elmúlt időben többször kikapcsolták a 
szennyvízátemelők biztosítékait. Most pedig már be is törték a műanyag záró fedeleket is. Az 
ismeretlen elkövető vagy elkövetők ezzel a szándékos rongálással hatalmas kárt okozhatnak, 
ugyanis a rendszer eldugulhat, beállhat és így csak bontással javítható a szennyvíznyomó 
rendszer. 
 
Kérem mindazokat, akik valamiféle információval rendelkeznek az elkövetőről vagy láttak 
személyeket a berendezések környékén „tevékenykedni” mindannyiunk érdekében jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal felé. 
                                                                                                  Guzmits Ferenc 
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VVáállaasszzttáássii  ttuuddnniivvaallóókk  
 

Tájékoztatom Und község választópolgárait, hogy a 2010. október 3.-ra kitűzött 
önkormányzati választásokhoz szükséges értesítők és ajánlószelvények kiküldésére augusztus 
16. és 19. között került sor. Az a választópolgár, aki július 16. előtt létesített tartózkodási 
helyet, személyesen, meghatalmazott által október 1-jén 16.00 óráig vagy ajánlott levélben 
kérhet igazolást olyan módon, hogy a levél legkésőbb szeptember 28-ig beérkezzen a 
választási irodához. Az igazolással a tartózkodási hely szerint illetékes szavazókörben 
szavazhat. A választási kampány október 2-án 24.00 óráig tarthat. Jelöltet szeptember 3-án 
16.00 óráig, listát pedig szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási 
bizottságnál. Egyéni jelölt az lesz, aki az adott választókerület választópolgárai legalább 1%-
ának megfelelő érvényes ajánlást gyűjt össze, polgármester jelölt pedig az, aki a település 
választópolgárai 3%-ának érvényes ajánlását nyújtja be. A választáson érvényességi küszöb 
nincs, a megjelentek számától függetlenül a legtöbb szavazatot elnyerő jelölt jut 
mandátumhoz. A képviselő testületnek 1 fő polgármester és 4 fő képviselő lesz a tagja. 

 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
  

a 2010. október 3-i önkormányzati választásokról 
 

Tisztelt Választópolgár! 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választását 2010. október 3.-ra tűzte ki. 
 
A Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetőségei: 
9463 Sopronhorpács, Fő utca  (Polgármesteri Hivatal) 
Vezetője: Czupy Jánosné 
Telefon: 99/533-801 
E-mail: shorpjegyzo@rlan.hu  
 
Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján a 
Szavazatszámláló Bizottságtól. 
 

A választás napján 6 órától 19 óráig szavazhat a helyi önkormányzati választások 
jelöltjeire. 

 
Az undi szavazókör helye: 
 
Polgármesteri Hivatal Und, Fülesi u. 5. 
 

Szavazni csak a személyazonosság és a lakcím igazolása esetén lehet, ezért 
fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen adatok igazolására alkalmas iratokat 
feltétlenül szíveskedjenek a szavazáshoz magukkal hozni. 
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Szavazás 
 
A szavazatszámláló bizottságtól 3 (Ön előtt lepecsételt) szavazólapot kap: 

- Helyi önkormányzati képviselők választása (kislista) 
- Polgármester választása 
- Megyei közgyűlés tagjainak választása. 

 
1. Helyi önkormányzati képviselők választása 
 

E szavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrendben szerepel. Legfeljebb 4 jelöltre 
szavazhat, mivel ennyi a településen megválasztható képviselők száma. Szavazata akkor is 
érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. 
 
A jelöltekre szavazni tollal, a nevük melletti körben elhelyezett egymást metsző két 
vonallal lehet. 
 

2. Polgármester választása 
 
A szavazólapon a polgármester jelöltek neve szerepel. 
 
A jelöltre szavazni tollal, a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal 
lehet. 
 

3. Megyei Közgyűlés tagjainak választása 
 

Megyei Közgyűlés tagjainak választása a pártok, társadalmi szervezetek által összeállított 
listák alapján történik. A választópolgár érvényesen egy listára szavazhat. 
 
Érvényesen szavazni tollal, lista melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal 
lehet. 
 

4. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 
 

Amennyiben Ön 2010. július 15-ig valamely kisebbségi választói jegyzékbe /Undon horvát/ 
felvételre került, úgy az adott kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltekre is szavazhat.  
 
Szavazatát csak az erre a célra kialakított külön kisebbségi szavazóhelyiségben adhatja le. 
 
A szavazólapon a jelöltek neve kisorsolt sorrendben szerepel. A jelöltek közül legfeljebb 4 
jelöltre lehet szavazni. Szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre 
szavaz. 
 

A jelöltekre szavazni tollal, a nevük melletti körben elhelyezett egymást metsző 
két vonallal lehet. 
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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján a 2010. október 3.-i 
helyi önkormányzati választásokon Und községben: 
 

- Kislistás képviselő jelölt az, akit az adott település választópolgárainak legalább 1 %-
a, azaz 4 fő jelöltnek ajánlott.  
 
- Polgármester jelölt az, akit az adott település választópolgárainak legalább 3 %-a, 
azaz 10 fő jelöltnek ajánlott.  

 
A választásra jelöltet, listát ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00-ig lehetett. 
 
 

Undon polgármester jelölt: 
 
Guzmits Ferenc 
 
Önkormányzati képviselő jelöltek: 
 
Gátiné Hanis Annamária 
Ifj.Gosztom György  
Koloszár István 
Pintér Imréné 
Szabó Péter 

 
Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelölt: 
 
Gátiné Hanis Annamária 
Kiss Györgyi 
Kiss Terézia 
Koloszár István 
 

Tisztelettel kérünk minden választópolgárt, hogy az önkormányzati és a kisebbségi 
választáson minél nagyobb számmal vegyenek részt, azaz éljenek választói jogukkal. 
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CChhiippeett  kkaappnnaakk  aa  kkuuttyyáákk  
 

A Kormány 41/2010.(II.26.) Korm. rendeletének 3.§ (2) bekezdése értelmében: 
„Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni 
kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő 
megjelölése után lehet. Amennyiben a jelölésre használt transzponder nem felel meg a 11784 
ISO-szabványnak, vagy a 11785 ISO szabvány a mellékletének, az állattartónak a hatósági 
ellenőrzés időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.”  
A mikrochipet az állatorvosok többsége be tudja ültetni. Az ár nem hatóságilag megszabott, 
hanem a magán állatorvos által „szabadáras”. Nem mindegy, hogy rendelőben, vagy háznál 
(+kiszállás) történik a transzponder behelyezése. A költségek mintegy 5 ezer forint körüli 
nagyságrendben várhatók. 

 

TTIISSZZTTEELLTT  kkuuttyyaattuullaajjddoonnoossookk!!  
 
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 felnőttek 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 lévő ebek megfelelő tartásáról 
gondoskodni szíveskedjenek, megfelelő kerítés biztosításával vagy láncra kötésével. 
Kérem, közösen lépjünk fel a szabályt sértőkkel 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 megfelelően. 
 
Tájékoztatom az eb-tulajdonosokat, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 
28.) Kormány rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése a következőket tartalmazza: 
„3.§ (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya 
kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg 
bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető  táblát, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 

Ismételten felhívom a tulajdonosok figyelmét az ebek megfelelő tartására, ellenkező 
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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EEsseemméénnyynnaappttáárr  
 

A közelmúlt történéseiről ezúton szeretnék tájékoztatást adni. 
 
Április 30. Májusfa állítás: 
 
A késő esti órákban néhány szülő és gyerekeik most már sokadik /hagyományőrző jelleggel/ 
felállították a régi vásártéren a közel húsz méter magas májusfát. Nem kevés erőfeszítésbe 
tellett, hogy a május jelképe az ég felé magasodjon. Köszönjük a résztvevőknek! 
 
Május 29. Gyereknap-falunap: 
 
A napot horgászversennyel indítottuk 18 fő versenyző részvételével. A főzőversenyre 9 csapat 
jelentkezett, akik különféle ételek elkészítését vállalták bográcsban. Az alapanyagok nagy 
részének beszerzését a szervezők vállalták. Délután egy óra körül már el is készültek a 
pörköltek, gulyások, halászlé stb. Győztest nem hirdettünk, ugyanis kategóriájában mind 
nagyon ízletes és finom volt. 
A kiküldött meghívókban minden lakót meghívtunk és elvártunk, de sajnos nagyon kevesen 
jöttek el akár a finom falatok kóstolására, vagy pedig a különböző programokra és 
bemutatókra. 
A naplemente közeledtével a legények és apukák kiásták /kifűrészelték/ a Fő téren álló 
májusfát. 
A napot egy nagyon sikeres szalonna- és grillsütéssel zártuk. Többen voltak, akik csak a kora 
hajnali órákban tértek nyugovóra.   
 
Június 19. Bő: 
 
Hagyományos Önkéntes Tűzoltó Répce Kupa verseny. 
Egyesületünk idén is részt vett a staféta és vizes szerelési gyakorlaton. Ezúttal sajnos 
minimális különbséggel maradtunk le a dobogós helyezésről. 
 
Június 5. Bérmálkozás: 
 
Gyermekeink számára az esztendő egyik legjelesebb napját jelentette ez a nap, egy fontos 
megállót hitéletükben. Hétről hétre buzgón készültek arra, hogy felvegyék a bérmálkozás 
szentségét. A plébánosunknak és hitoktatónknak áldozatos munkáját ezúton is nagy köszönet 
illeti.  
A bérmálkozás szentségében Dr. Schmatovits János kanonok, teológiai tanár részesítette 
mindazokat a bérmálkozókat, akik tisztességesen felkészültek a hitbeli felnőtté válás 
Szentségének felvételére.  
 
Június  
 
Az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület Romániából érkezett vendégekkel járta be 
kistérségünket. A késő délután érkezett csoportnak bemutattuk falunkat, tájékoztattuk őket 
munkánkról, ismertettük velük a településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatainkat. 
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Augusztus 23. Falugondnoki beszámoló: 
 
Drázsnyák Róbert falugondnok tájékoztatta a megjelenteket munkájáról, beszámolt az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységeiről.  
A beszámolón jelen voltak Kozma Judit a Győr-Moson-Sopron és Vas megyei 
Falugondnokok Egyesületének titkára és kísérői, akik szakmai értékelést adtak az 
elhangzottakról és véleményt kértek a jelenlévőktől. 
 
Augusztus 25-29. Máriazell-i zarándoklat: 
 
Az idei immáron 25.-ik gyalogos zarándoklaton Undról 8-an vettek részt. Az undi kora 
reggeli indulás után a kőszegi határnál csatlakoztak a 70 főnyi csoporthoz. 
A közel 180 km-es utat mindnyájan teljesítették. Gratulálunk mindnyájuknak a nem 
mindennapi teljesítményhez. 
 
Augusztus 29. Jubiláns szentmise: 
 
A vasárnapi istentiszteletet az 50 éves papi felszentelését ünneplő Hirtl Vilmos szerzetes 
tartotta. Szentbeszédében kitért életútjára, dél-amerikai hittérítői munkájára. A szentmise 
végén aranymisés áldásban részesítette a jelenlévő hívőket. 
 
Szeptember 5. Falunk kisbúcsúja: 
 

A Mária ünnepi szentmisét az ausztriai Lorettó település plébánosa, Stefan Vukic 
celebrálta, a nikitsch-i vegyeskórus tagjai pedig énekükkel tették még szebbé és 
maradandóbbá ezt a szép ünnepet. 

 
 

KKöösszzöönneett  
 

Mayrus Wilfried egy mobil rendezvénypavilont ajánlott fel és adott át önkormányzatunknak. 
A pavilont azóta számos rendezvényen használtuk már, nagyon jó szolgálatot tett a különböző 
eseményeken. Településünk nevében ezúton is köszönjük a nagylelkű adományt! 
 
 

GGrraattuulláálluunnkk  
 

Május: 
 
Gyémántesküvőjüket  ünnepelték házasságkötésük 60. évfordulója alkalmából Undi János és 
felesége, született Torkos Mária. 
 
Aranylakodalmukat  tartották 50 éves házasságkötésük alkalmából Koloszár István és 
felesége, született Gregorits Mária. 
 
Augusztus: 
 
Aranylakodalmukat tartották 50 éves házasságkötésük alkalmából Koloszár János és 
felesége, született Udvardi Irén. 
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Ezúton is kívánunk mindnyájuknak jó egészséget és nagyon sok boldogságot 
szeretteik körében. 

  
  

RReemméénnyyiikk  SSáánnddoorr ::   CCsseennddeess  ccssooddáákk       

 

 
Ne várd, hogy a föld meghasadjon  
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
 
Tedd a kezed a szívedre, 
Hallgasd, figyeld hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
 
Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a szürke kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
 
Nézd, árnyékod, hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? S hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget. 
 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák: 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk  
 

2010-ben gyermekszületés nem volt. 
 
Házasságkötés:  

- -Balogh Lívia és Guzmits Gábor 
 

Elhalálozás: 
- Gosztom András 
- Prikoszovits Antalné 
- Miletits Jánosné. 
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KKöözzeelleegg  aa  ffűűttéésssszzeezzoonn  
 

Lassan beköszönt az ősz, de reméljük, hogy az indián nyár még hosszúra nyúlik. Mindezek 
ellenére kérünk mindenkit, hogy a fűtési szezon megkezdése előtt feltétlenül ellenőriztesse 
szakemberrel a kémények nyílásait. Hatványozottabban vonatkozik ez a gázfűtésű házakra. 
Számtalan esetben hallottunk már különböző katasztrófákról, amelyek gondatlanságból, ne 

adj isten spórolásból adódnak. Vigyázzunk önmagunkra, vigyázzunk családunkra.  
 
 

ÉÉrrddeekkeessssééggeekk  
 
Tegyük föl, hogy a forint aktuális svájcifrank-árfolyama 215 forint. A spekulánsunk a 

határidős piacon vesz föl pozíciót, azaz a jövőben fog eladni forintot egy jelenleg 
meghatározott árfolyamon, svájci frankért. Tegyük föl, 216 forintos árfolyamon tudja 
magának ezt a lehetőséget opcióként lekötni. Tehát a spekuláns köt egy ügyletet, hogy – 
példának okáért - 216 forintos árfolyamon ad el mondjuk 216 millió forintot – egymillió 
svájci frank ellenében. A tőzsdeügynök tanácsára hallgatva rövidtávú befektetőnk arra számít, 
hogy a forint elszalad a 230-as svájcifrank-árfolyamig. Ha jól számít, akkor 216 millió 
forintért kap egymillió svájci frankot, amit azonnal visszavált forintra az azonnali árfolyamon, 
tehát lesz 230 millió forintja. A különbség 14 millió forint. Erre mondják: magas kockázat, 
magas hozam. 

 
 

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