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PPaalloottaayy  GGyyöönnggyyvvéérr::  HHúússvvéétt  

  
IItttt  aa  HHúússvvéétt  eelljjöötttt  vvééggrree  
AA  sszzéépp  lláánnyyookk  öörröömméérree..  

MMeerrtt  aa  lláánnyyookk  sszzéépp  vviirráággookk,,  
IIllllaattooss  vvíízz  iilllliikk  rráájjuukk..  

KKiitt  hhúússvvééttkkoorr  nneemm  llooccssoollnnaakk,,  
HHeerrvvaaddtt  vviirráágg  lleesszz  

MMáárr  hhoollnnaapp..  
NNee  ffuussss  hháátt  eell  sszzéépp  vviirráággoomm,,  
LLooccssoolláásséérrtt  ccssóókk  jjáárr,,  hháárroomm!!  

 
A farsang tetıpontja az utolsó napok, a nagyböjtöt megelızı idıszak. A farsangot lezáró 
hamvazószerda idıpontja a húsvéti ünnepkör részeként évrıl évre változik. 
 
Farsangfarka: 
Farsangvasárnap, farsanghétfı és húshagyókedd összefoglaló neve, vagyis a farsang utolsó 
három napja. 
Farsangvasárnap: 
Számos helyen ezen a napon tőzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. 
Mivel a nagyböjt idején tilos volt lakodalmat tartani, a farsangi idıszak a párválasztás és a 
házasságkötés „csúcsidıszaka”.  
Farsanghétfı: 
Gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot. Húsvétig tilos az esküvı, a tánc és a 
vigadalom.  
Húshagyókedd: 
A farsangtemetés idıpontja. A farsang utolsó napja. 
Hamvazószerda: 
A húsvéti böjt kezdete. 
Torkos csütörtök: 
A nagyböjtöt egy napra felfüggesztették, hogy a farsangból maradt ételt elfogyasszák. 
Emellett zsíros ételeket és fánkot készítettek. Húsvétig az utolsó alkalom a kiadós étkezésre. 
 
Nagyböjt 
 
A nagyböjt a húsvétot megelızı idıszakra esik, melynek lényege a lelki felkészülés a 
kereszténység legfontosabb ünnepére, Jézus feltámadására. A magyar felekezetek különbözı 
módon gondolkodnak a böjt jelentıségérıl és szabályairól. 
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Római katolikusoknál hamvazószerdától nagyszombatig 2011. március 16. – 2011. április 23-
ig tart. 
A nagyböjt kialakulása a késı ókorra és a kora középkorra tehetı. Az ıskeresztények húsvét 
elıtt egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a források a 3. századtól számolnak be a 
nagyhétre kiterjedı böjtrıl: hétfıtıl csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet fogyasztottak, 
pénteken és szombaton pedig tartózkodtak az étkezéstıl. A negyven napos böjtrıl elsıként a 
nikaiai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést, amely arról tanúskodik, hogy a keleti és a nyugati 
egyházak eltérı felfogást vallottak a böjtrıl. Ez a különbség – noha az évszázadok alatt 
formálódott – a mai napig megmaradt. A nagyböjtrıl alkotott keresztény felfogást tovább 
színesítik a reformáció felekezetei. 

 
Római katolikus egyház 

 
A keresztényüldözések idején eltérı liturgia alakul ki a különbözı egyházközösségekben, az 
üldözések megszőnése után (Kr. u. 313) került elıtérbe ezek egységesítése. A nikaiai zsinat az 
elsı kísérlet volt a tézisek összehangolására, és mivel minden keresztény közösség 
képviseltette magát, az elsı egyetemes zsinatnak nevezik. A zsinat 5. kánonja kitér a nyugati 
és a keleti egyházak nagyböjttel kapcsolatos szokásaira. A késıbb megalakuló római 
katolikus egyház az elıbb említett csoport hagyományaira épül, amelynek alapja, hogy a 
hétfın kezdıdı böjtbe beleszámít a nagyhét, a vasárnapot pedig nem tekintik böjtelı napnak. 
Ennek megfelelıen hat héten keresztül összesen 36 napon át tartott a nagyböjt. Késıbb a 
napok számát felkerekítették 40-re, így az idıszak kezdete a ma ismert hamvazószerdára 
tolódott. 
 
A szigorú nagyböjt általában már nem szokás, napjainkban a római katolikusoknál általánosan 
elfogadott, hogy 
 
♦ hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de csak egyszer laknak jól, 
♦ pénteki napokon nem fogyasztanak húst, 
 
mindezek mellett elıtérbe került a lelki felkészülés jelentısége. 
 

A húsvét ünnepi elıkészületei, a hagyomány szerint már hamvazószerdával 
megkezdıdnek, innentıl kezdve 40 napig lemondunk az ételrıl - úgy, ahogy Jézus lemondott 
értünk életérıl. Ez a fajta lemondás tulajdonképpen közösségvállalás, amely a vallásos 
embereknek alkalmat ad a hitben való elmélyülésre és kiengesztelıdésre. Ezáltal méltóképpen 
felkészülhetnek Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. 
A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagyhét, virágvasárnappal kezdıdik.  A nagyhét 
napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak, illetve a népszokások ezeket elevenítik 
fel.  
Virágvasárnap a bevonulás napja. Ekkor az emberek pálmaágakkal, vagy barkákkal mennek a 
templomba. Nagycsütörtök, az utolsó vacsora és a tanítványok lábának megmosásának napja 
(ma ez a vendégszeretet jelképe). Nagypéntek, pedig Jézus keresztre-feszítésének napja, a 
gyászünnep. Nagyszombat azonban már a feltámadás jegyében zajlik. Elindulnak a 
körmenetek, a templomokban gyertyát gyújtanak és lezárul a böjt is.  
 
Tulajdonképpen Nagyszombathoz tartoznak a jellegzetes ételek is, mint például a tojás, a 
bárány és a kalács. Húsvét vasárnap maga a feltámadás napja. Ekkor sokan megnézik a 
Napfelkeltét, majd a hagyomány szerint bárányt fogyasztanak. A bárányevés az „áldozati 
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bárányságot”, azaz Jézus halálát szimbolizálja. Ezért is nevezik ıt a mai napig Isten 
bárányának. 
 
A húsvét tehát - kinek ezért, kinek azért - ünnep. Ekkor minden lakásban sonka, kalács, tojás 
és torma kerül az asztalra. Nézzük, hogy készíthetjük el saját kalácsunkat! 
 

Húsvéti foszlós kalács 
Hozzávalók:  
3,5 dl tej  
1 kk cukor 
3 dkg élesztı  
50 dkg simaliszt  
10 dkg vaj vagy margarin 
5 dkg cukor és egy csipet só 
3 tojás sárgája  
5 dkg mazsola (de lehet mazsolátlan is) 
1 dl langyos tejbe beletesszük a kávéskanálnyi 
cukrot és az élesztıt, majd meleg helyen 
megfuttatjuk. Ha kész, a liszt közepére öntjük, 
és galuska keménységőre gyúrjuk (ez eddig a 
kovász). Ez után addig pihentetjük, amíg 
kétszeresére nem dagad. Ha megdagadt, akkor 
a három tojás sárgáját kikeverjük az 5 dkg cukorral, majd hozzáadjuk a 2,5 dl (szintén 
langyos) tejet, a 8 dkg megolvasztott vajat és a csipetnyi sót. Ezt összedolgozzuk a pihentetett 
kovásszal, és hólyagosra keverjük a tésztát.  
A tészta tetejét szórjuk meg liszttel, majd újból hagyjuk kelni. Ha ismét a kétszeresére nıtt, 
borítsuk ki a deszkára és dolgozzuk bele a mazsolát (amelyet elızıleg langyos vízben 
áztattunk). 
Elıször formáljunk belıle három cipót, majd hosszúkás hengereket, ez után jöhet a fonás. 
Tegyük vajjal kikent formába, és ismét takarjuk le, hogy felvehesse a forma alakját, és annak 
tetejéig dagadhasson. Ekkor kenjük meg tojássárgájával. Elımelegített sütıben, 200 fokon, 40 
perc alatt pirosra sül. A formában hagyjuk kihőlni. 
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UND község Önkormányzata 
Képviselıtestületének 
Gazdasági programja 

 
2010-2014. évre 

 
Bevezetés 
 
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselıtestülete a 
ciklusának idıtartama alatt egy egységes, elıre meghatározott célrendszer szerint mőködjön, 
fejlıdjön. 
A Képviselıtestület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban 
meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegő, a gazdálkodásra, a 
település mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 
 
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 
- a Képviselıtestület és a polgármester elképzelései, 
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 
 
A gazdasági programban meghatározott célkitőzések eléréséhez a Képviselıtestületnek két 
irányba is koncentrálnia kell: 
- egyrészt a célkitőzések egymásra épülı megvalósítására, másrészrıl 
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 
 
A célkitőzések megvalósításakor a Képviselıtestületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfıbb célként meghatározottakat segítsék, 
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 
 
A pénzügyi helyzet 
 
Önkormányzatunk bevételeinek nagy részét az állami támogatás teszi ki, saját bevételünk a 
vállalkozások kis száma miatt csekély. 
 
Önkormányzatunk a fizetıképessége fenntartását, a bevételi és kiadási ütemeltolódás 
áthidalását folyószámlahitel felvételével biztosítja. Fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel. 
Az Önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
(IKSZT) kialakítására szolgáló 37.443.310,- Ft megítélt pályázati összeget a képviselıtestület 
lemondta, mivel az önrészt nem tudja biztosítani. 
Pénzügyi helyzetünket figyelembe véve kizárólag olyan feladatokat tudunk megvalósítani, 
amelyek pályázati támogatással valósulnak meg. 
Önkormányzatunknak az önrész megteremtése is nagy anyagi megterhelést jelent. 
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Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések: 
 
Az Önkormányzatnál a következı beruházások, fejlesztések várhatóak: 
 
1.) Faluközpont és szabadidıpark kialakítása 
2.) Térségi sportélet infrastrukturális fejlesztése 
 

A gazdasági program 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
Und Önkormányzat Képviselıtestülete a 2010-2014. évekre a következı általános fejlesztési 
elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program 
további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
 

Ipar 
 

A település helyi iparral nem rendelkezik és nem is várható annak telepítése. Kevés a 
vállalkozások száma, ezzel együtt a vállalkozók által befizetett iparőzési adó összege, ezért az 
iparőzési adó emelése lenne célszerő. 
 

Idegenforgalom 
 
Az idegenforgalom területén településünknek még vannak kiaknázatlan lehetıségei. Ki 
kellene használni azt, hogy Magyarország egyre népszerőbb turisztikai célpont a külföldiek 
számára, s jó ütemben fejlıdik a belföldi turizmus is. A turisztika fontos azért is, mert 
munkahelyteremtı és helyi megtartó képessége is jelentıs. A településen idegenforgalmi 
látványosság nincs, de az országhatár valamint a gyógy-és wellness fürdık közelsége nagy 
lehetıség a falusi turizmus, a magán szálláshelyek kialakítására. 
 

Építési telkek kialakítása, infrastruktúrával való ellátásuk 
 
A község lakosságszámának növelése, valamint a fiatalok helyben maradása érdekében építési 
telkek kialakítása szükséges. A terület megvásárlása, mővelés alól való kivonása, belterületté 
nyilvánítása a rendezési terv keretében megtörténhet. Az ehhez szükséges forrásokat a 
költségvetési rendeletben biztosítani kell. Az infrastrukturális beruházások elvégzéséhez 
mindenképpen pályázati forrás szükséges. 
 
A településfejlesztési politika célkitőzései 
 
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfıbb célkitőzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a Képviselıtestület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló célokat, programokat a mőködtetés során is 
zökkenımentesen finanszírozni tudja. 
 

A településrendezési terv 
 
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 
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A Képviselıtestület feladata, hogy konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplı 
fejlesztések megvalósítására. 
 

Településfejlesztési célok 
 
Az Önkormányzat következı településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 
általános fejlesztését segítik elı, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 
kapcsolódnak. 
 
Településfejlesztési célok: 
 
- Faluközpont kialakítása pályázati támogatással, 
- Gáj tó környékének rendezése, 
- orvosi rendelı kialakítása, 
- Tájház (Falumúzeum) létrehozása, 
- iskola épületének hasznosítása, homlokzat felújítása, 
- belterületi közút építése, felújítása, 
- belterületi járdák felújítása, 
- az országhatár felé vezetı út megépítése, 
- építési telek kialakítása a Petıfi utcában és a Fı utcában, 
- turisztikai jellegő területek fejlesztése, kialakítása, 
- csapadékvíz-elvezetı rendszer kiépítése társulásban, több települést érintıen pályázati forrás 
igénybe vételével megvalósítható. 

 
Az adópolitika célkitőzései 
 
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitőzések megfogalmazását, mivel 
az jelentısen befolyásolja a településen keletkezı saját bevételt, illetve hatással van a 
településen élı magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 
 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitőzések 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselıtestülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 
illetıen. 
 
Községünkben 15 vállalkozás mőködik: - Ebbıl: Zrt: 3; Kft: 1; Vállalkozó: 11 
 
 
Az adóbevételek növelése érdekében a Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordít arra, 
hogy 
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévıségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrıl, illetve a szükséges adó-
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 
eredményekrıl, 
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- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítésérıl, a lehetséges adóalanyok és a 
vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményérıl. 

 
Közigazgatás 

 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Körjegyzıségi Hivatal látja el. 
 
A közigazgatás megfelelı színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
- az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtése, 
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése. 
 

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 
 
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetıségeit rendszeresen 
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának 
elsıbbségét, a felesleges kapacitásokat pedig le kell építeni. 
Keresni kell annak lehetıségét, hogy az üresen álló épületeket bérbe adjuk, vagy értékesítsük 
(óvoda, volt iskola). 
 

Köztemetı és közterület fenntartás 
 
Az Önkormányzat kötelezı feladatként látja el a köztemetı, valamint a közterületek 
fenntartását és gondozását. 
 
A temetı és a közterület fenntartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal a falugondnok, 
valamint alkalmi munkavállaló alkalmazásával látja el. 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 
Önkormányzat 
 - gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szolgáltatást a 
fertıszentmiklósi Rekultív Kft szolgáltatóval végezteti, 
 - évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
 - szorgalmazza a szelektív hulladékgyőjtést, biztosítja a szelektív hulladéktároló edények 
ürítését. 
 

A helyi tőzvédelem 
 
Az Önkormányzat a helyi tőzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében 
- anyagilag támogatja a helyi önkéntes tőzoltó egyesületet, 
- biztosítja az alapvetı eszközöket és felszerelést. 
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Gondoskodás az egészségügyi, szociális ellátásról 
 
Az Önkormányzat kötelezı feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A 
Képviselıtestület a gazdasági program idıtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a 
sopronhorpácsi székhellyel mőködı háziorvosi, a fogorvosi és a védınıi ellátás útján 
biztosítja. 
Az Önkormányzat Képviselıtestülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következı feladatokat látja el: 
 
Falugondnoki szolgálat: Az Önkormányzat falugondnoki busz igénybevételével 
falugondnoki szolgálatot tart fenn. 
 
A szolgálat feladata: 
a) közremőködés az étkeztetésben, 
b) rászorulók házi segítségnyújtása, 
c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézményekbe szállítása, 
e) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 
f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás. 
 
Lövı község gesztorságával társulási formában mőködteti a családgondozás, valamint a 
családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. 
 

Közösségi tér, közmővelıdési tevékenység és a sport támogatása 
 
Az Önkormányzat a közmővelıdés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban elıírt szolgáltatások biztosítása és a 
szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következı feladatok ellátásának 
szükségességét fogalmazza meg: 
 
 - gondoskodni kell a horvát nemzetiségi kultúra és a nemzetiségi hagyományok ápolásáról, 
 - biztosítani kell a kulturális, közmővelıdési feladatokat is ellátó szervezetek (pl. nemzetiségi 
tánc- és tamburazenekar, faluszépítı egyesület, Horvát egyesület, könyvtár, e- Magyarország 
Pont) számára a mőködésükhöz szükséges közösségi helyet, 
 - kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, 
 - gondoskodni kell arról, hogy a község honlapja folyamatosan frissüljön, naprakész 
információkat tartalmazzon. 
 
A Képviselıtestület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 
további biztosítását is. 
 
Ennek érdekében: 
- anyagilag támogatja a sportegyesület mőködését, 
- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület karbantartásáról, rendben tartásáról. 
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Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése 
 
A Képviselıtestület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében a 
következı közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében: 
- A Képviselıtestület tagjai, az Önkormányzati hivatal dolgozói és az egészségügyi, 

szociális ellátásban dolgozó személyek folyamatosan együttmőködnek egymással az 
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegırzéssel, az idıskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítı tevékenységre irányulnak. 

 
Az önkormányzat a község fejlıdésének lehetıségeit a kedvezı földrajzi fekvésére és jó 
infrastrukturális ellátottságára alapozza. 
 
A gazdasági program fı célkitőzéseinek konkrét megfogalmazására az éves 
költségvetésekben kerül sor, így az önkormányzat pénzügyi lehetıségei függvényében 
készülı éves költségvetés igazolja a gazdasági programban foglaltak realitását. 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 
 
Az Önkormányzat Képviselıtestülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak érvényesülését. 
 
 
Und, 2011.április 
 

 Guzmits Ferenc 
Polgármester 

 
Önkormányzati hírek 

 
Ingatlan 
Hosszú évek tulajdonjogi pereskedése után Und község Önkormányzata tulajdonába került a 
volt óvoda telke és épülete. Mivel az ingatlanra önkormányzatunknak nincs szüksége, ezért a 
képviselıtestület meghirdeti eladásra. 
 
Eladó: 
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  
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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  
Telefon: 06-99-533-801  

 

Pénzügyi fıelıadó: Knór Lajosné: 06-99-533-804 
Pénzügyi fıelıadó: Palatin Gyuláné: 06-99-533-503 

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: 

10.30 horvát 
13.45 magyar 
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Településrendezés, településtisztaság: 
 

Az Önkormányzat március hónapban elszállíttatta a temetıben évek óta felhalmozódott 
45m3-nyi szemétkupacot. Annak helyét bekerítjük és oda kérjük kidobni a nagy terjedelmő 
hulladékot /koszorúkat, nagy virágcsokrokat, földlabdás virágokat…stb/. Ezzel egyidıben 
vásároltunk 2 db nagy, mozgatható konténert, amelyekben kizárólag kismérető hulladék 
helyezhetı el / mécses, gyertya csonk, szálvirág/. 
Kérünk mindenkit, hogy tartsa be kérésünket, mert csak így tudjuk megfelelı tisztaságban és 
rendben tartani szeretteink nyugvóhelyét. 
 

Szolgáltatás-, falugondnoki busz: 
 

Tájékoztatjuk mindazokat, de a fıleg idıs és beteg embereket, hogy a falugondnoki busz 
hetente egy napon – csütörtökön- tart járat napot a soproni kórházba. Kérjük mindazokat akik 
labor, kontroll, vagy egyéb vizsgálatokra vennék igénybe, úgy kérjenek idıpontot a 
kórházban, hogy az erre a napra essen. A hivatalunknál történı bejelentkezést pedig szerdán 
16 óráig kérjük megtenni.  
Ugyanezen a napon biztosítjuk a rászorulók gyógyszerbeszerzését is, éppen ezért a vények 
leadását is szerdán 16óráig kérjük leadni. 
 
 

Háziorvos-orvosi ügyelet: 
 

Dr Vámosi József háziorvos bejelentette, hogy 2011.04.15-tıl kérvényezte nyugdíjaztatását. 
A háziorvosi szolgálat további biztosítását egyelıre Dr Regéczy Zsolt zsirai háziorvos látja el. 
Akinek bármilyen orvosi szolgáltatásra volna szüksége, kérjük hívja a sopronhorpácsi orvosi 
rendelıt a 06-99-365 531-es számon. 
Ügyeleti idıben / du 16-tól / a 06-99-312 010- es számon kérhetı segítség. 
A lövıi mentıállomás telefonszáma: 06-99-365 180 
 
 

Zarándoklat: 
 

A horvátnyelvő katolikus hívek közös zarándoklata a gyıri Könnyezı Szőz Máriához, május 
1-én vasárnap lesz. A 10 órakor kezdıdı szentmisére, amely a gyıri Székesegyházban lesz 
mindenkit szeretettel várnak. A szentmisét a horvátországi Djakovo városából érkezı Dr 
Djuro Hranic segédpüspök celebrálja. A szentmisén közremőködik a djakovoi papnövendékek 
kórusa valamint a szlovákiai Jarovce tamburazenekara. 

 
 

Hibabejelentések: 
 

- T Home/ telefon, kábel tv internet/ : 1412 
- E-On:  06-80-533-533 
- GDF SUEZ/gáz bejelentés/:06-40-824 825 
A szolgáltatók az elérhetıségeiket a havi számlákon is szerepeltetik. 
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Kérés anyaggyőjtésre! 
 

Elızı számunkban kéréssel fordultunk a falu lakóihoz, de fıleg az idısebb korosztályhoz, 
hogy a környezetükben fellelhetı, de már nélkülözhetı használati tárgyakat, eszközöket, 
írásokat, fényképeket, berendezési tárgyakat ajánlják fel a leendı tájház /falumúzeum/ 
kiállítási anyagához. 
Aki úgy gondolja, hogy volna felajánlani való anyaga erre a célra, kérjük jelezze a 
polgármesteri hivatalban, vagy a horvát egyesület vezetıjénél. 
A felajánlott tárgyakat megjelölnénk a felajánló nevével. Reméljük, hogy még nem tőntek el a 
közel és a régmúlt dolgai. Bízunk benne, hogy sokan lesznek segítségünkre e nemes célunk 
megvalósításában. 
 

Felhívás: 
 

Ismételten kérjük a falu lakóit, hogy a közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı 
edényekbe csak a feliratozásnak megfelelı hulladékot helyezzék el. Ne dobáljuk vegyesen 
bele a hulladékot és amennyiben megteltek a kukák, akkor várjuk meg amíg a szolgáltató 
kiüríti.  
A háztartásokban keletkezı szerves hulladék, levélhulladék, avar, nyírt fő ..stb, pedig 
komposztálható. Megfelelı kezeléssel kiváló minıségő komposzttrágyát nyerhetünk. Ez a 
komposzttrágya javító hatású lehet a kiskertekben vagy akár a virágágyásokban. 
 

Eseménynaptár 
 
Február 13. Hagyományos téltemetés 
Február 26-án tartottuk az idei farsangi felvonulást és az esti bált. A változatos és különleges 
jelmezesek mellett bemutatkozott a kalózok különleges csapata is. Hagyományosan a régi 
vásártéren volt a gyülekezı, innét indult el a vidám menet végig a falun, hogy visszaérkezve 
elégesse a tél végét jelképezı kisze bábú párt. A kilátogató vendégek forralt bor és forró tea 
kóstolgatása mellett friss fornetti süteményeket kóstolgathattak. A szép idı ellenére sajnos 
nagyon kevesen fogadták el a szervezık meghívását, kevés helyi érdeklıdı volt. Az esti 
kultúrotthonban megtartott zenés mulatság pedig a helyi szülık és felnıttek teljes közönyével 
zajlott le. A szervezı szülıkön kívül szinte nem is találkoztunk mással. Mindezek ellenére a 
gyerekek és a jelenlévık jól érezték magukat. Az idei telet vidáman búcsúztattuk el, 
legközelebb 2012-ben találkozunk. A bevételt az év közbeni rendezvényekre és közösségi 
célokra fordítjuk.  
E helyrıl is köszönjük minden aktív szervezınek, támogatónak és adományozónak a 
segítségét, mellyel hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
 

Gratulálunk 
 
Április:  
Aranylakodalmukat tartották 50 éves házasságkötésük alkalmából Németh Pál és felesége, 
született Czumpf Ágnes. 
Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget és nagyon sok boldogságot szeretteik és kis 
közösségünk körében. 
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Anyakönyvi hírek 
 
- 2011-ben eddig gyermekszületés nem volt 
 
- Házasságkötés nem volt 
 
- elhalálozás: 

Guzmits Ferencné 
Parragh Márton 
Parragh Ferenc 
Horváth Ferenc 
Farkas Józsefné 

 
Tisztelt adózó helybeliek! 

 
Az adóbevallás határideje május 31. és minden adózó rendelkezhet a befizetett adója 1+1 %-
ról. Az egyik 1%- kal a történelmi egyházak támogathatók, a másik 1 %-kal pedig a helyi 
egyesületeket vagy alapítványokat támogathatjuk. 
Amennyiben még nem küldte be 2010. évi adóbevallását, kérjük Önt, mint e kis település 
aktív munkavállalóját, hogy adója 1%-ával támogassa az egyházközséget, vagy a horvát 
egyesületet. Mivel egyházközségünk nem bejegyzett, így a horvátzsidányi Horvát Katolikus 
Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesülete által jut hozzá a befizetett támogatásokhoz. A horvát 
egyesületnek pedig saját száma van. 
Ha Ön önadózó a rendelkezı nyilatkozatot, bevallásával együtt juttassa el az APEH- hez. 
Legyünk lokálpatrióták, s ha már egyszer itt élünk támogassunk ilyen módon is, ehhez kérjük 
tisztelettel az adója 1%-át. 
 

Köszönjük 
 

 
A magyar költészet napja 

 
A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden 
évben április 11-én ünneplik Magyarországon.  
A költészet maga az élet. Olvassuk, szeressük az év minden egyes napján, mert azalatt, míg 
verset olvasunk vagy hallgatunk, egy pillanatra minden más megáll. 
Ez alkalomból olvassuk a költı talán legismertebb versét. 
 

József Attila: Mama 
Már egy hete csak a mamára  
gondolok mindig, meg-megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében  
Ment a padlásra, ment serényen. 
  
Én még ıszinte ember voltam, 
Ordítottam, toporzékoltam. 
Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 
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Csak ment és teregetett némán, 
Nem szidott, nem is nézett énrám, 
S a ruhák fényesen, suhogva, 
Keringtek, szálltak a magosba. 
 
Nem nyafognék, de most már késı,  
Most látom milyen óriás ı- 
Szürke haja lebben az égen, 
Kékítıt hord az ég vizében. 

 
1934.október 

 
Horgászat: 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is március hónapban, három mázsa pontyot telepítettünk a 
Gáj tóba. A halak átlagos súlya 2,5 kg volt. A telepítés költsége 170 000 ft-ot tett ki. Ez az 
összeg a tavalyi évben a horgászati díjból befolyt pénz volt. Amint tapasztaljuk egyre 
népszerőbb a horgászok körében a mi kis tavunk, fıleg ha még sikeres a kapás is. Éppen ezért 
mindent megteszünk, hogy zavartalanul és szép környezetben tölthessék el a szabadidejüket 
akár a pecások akár csak az oda kilátogatók. Kérünk tehát mindenkit, hogy tartsák tisztán a 
tavat és közvetlen környezetét, és tartsák be a horgászrendet. Ezúton is kérjük mindazokat 
akik függetlenül a horgászattól, csak a halakat etetni jártak oda,hogy ezt a továbbiakban 
szíveskedjenek abbahagyni. Ugyanis a sokszor penészes és kétes állagú etetıanyag veszélyes 
a halakra, másrészt a tó vízminısége is romlik a sok bedobált szerves anyagtól, a víz büdös, 
trágya színő és szagú lesz.  A beetetésre kizárólag a horgászengedélyt kiváltó személy 
jogosult. 

Köszönjük 
 
 

Horgászrend az Undi Halastavon 
 

Kéretik elolvasni horgászat elıtt! 
 

Horgászat helye: 
A horgászat helyének megközelítése kizárólag gyalogosan történhet, az autók és egyéb 
jármővek elhelyezésére, az erre kijelölt parkolóban van lehetıség. 
A horgásztóban fürödni tilos! 
A horgászhelyek és környékén kérjük a szemetet összegyőjteni és a tó partján lévı kukákban 
elhelyezni, cigarettacsikkeket a tó partján eldobni tilos! 
 
Horgászat ideje:. 
Április 1. - Október 31. között 600-2100 óráig 
 
Horgászat módja: 
A horgászok környezetvédık és ennek mindig meg kell mutatkozni magatartásukban, 
ezért óvják a vizek állat és növényvilágát! Az etetıanyagot megfelelı minıségben és 
mértéktartó mennyiségben használjunk! A víz minıségének érdekében tilos minden olyan 
anyag vízbe juttatása, amely a víz minıségét rontja! A horgász köteles a horgászhelyét tisztán 



www.und.hu UNDI LAPOK 9. évfolyam 1. szám 
 

15 

tartani és az a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni! Halat a vízparton tisztítani nem 
lehet! A felnıtt horgász egy idıben kizárólag két horgászbottal (botonként 1-1 horoggal) 
horgászhat! A 12 éven aluli gyermek csak szülıi ill. felnıtt felügyelettel horgászhat! A 
gyermek, ill. a diák napijegyesek egy horgászbottal és egy horoggal horgászhatnak! 
Horgászat során a kifogott halat csak maga mellett tárolhatja a horgász! A szákba helyezett 
halat késıbb fogott halra cserélni tilos! A napijegyesek kettı db nemes hal illetve 3 kg 
keszegfélét vihet el. Az éves bérlettel rendelkezık heti 3 db nemes hal illetve 3 kg vihet haza. 
5 kg-on feletti illetve a méreten aluli halat legkíméletesebb módon kérjük visszahelyezni!! 
A horgászjegy mellé kapott fogásnaplót köteles azonnal súly-méret faj alapján kitölteni, az 
ellenırnek felmutatni! 
 

A tóban fogható halfajok: 
Ponty alsó méret 30 cm 
Amur alsó méret 40 cm 
Süllı alsó méret 40 cm 

 
Díjtáblázat:  

Felnıtt napijegy: 2000 Ft 
Diák napijegy: 1000 Ft 

12 éven aluli gyermek ingyen horgászhat, de halat nem vihet el! 
Éves bérlet: 20000 Ft 

 
Jegyvásárlás: 

Elıre egyeztetett idıpontban! 
(Und önkormányzat: hétfı – szerda – péntek 800 – 1600-ig : 06/99-533-116 

 Drázsnyák Róbert 06/30-675-8731) 
A napijegyes fogásnaplót a Koli Vendéglıben kérjük leadni! 

 
Köszönjük a közremőködést és kellemes idıtöltést kívánunk! 

 
Und, 2011. április 1. 
 

 
Kertünk-udvarunk 

 
Gyepeink gyommentesen tartása nem könnyő feladat. Kezelés nélkül a gyepekben néhány 
hónap alatt megjelennek a gyomok és hamarosan el is hatalmasodnak, így gyakran csak a 
sárgálló kutyatej mezı emlékezetet minket a pázsitunk helyére. 
  
Nehezíti a feladatunkat, hogy hazánkban nem túl nagy a gyepek tisztántartására használható 
gyomirtó szerek kínálata. 
  
A gyepekben megjelennek egyszikő, főféle gyomok és kétszikő, széles levelőek. 
   
1. Az egyszikő gyomokat a gyepekbıl vegyszerrel nem tudjuk kiirtani , mert erre alkalmas 
gyomirtó szer nincs forgalomban. Esetükben csak a gyomkiszúróval történı mechanikai 
eltávolítás lehetséges. 
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2. A kétszikő gyomok esetében, ha csak néhány egyed csúfítja gyepünket, szintén a 
gyomkiszúró alkalmazását javasolt. Ilyen esetben használható a Keroland L szórófejes 
gyepgyomirtó is, amivel alaposan permetezzük le a gyomnövényt.  
  
Gyengébb gyomfertızés esetén használható a Keroland WG gyomirtó granulátum , amivel 
a teljes területet kezelhetjük. Jó hatást akkor tudunk elérni, ha a kezelést idıben, a gyomok 
fejlıdésének kezdetén végezzük el. Elınye a készítménynek, hogy a fő fejlıdését elısegítı 
mőtrágyát is tartalmaz. A kezelés után a terület gyengébb megöntözése szükséges. 
  
Tömeges gyomkelés és gyomfertızöttség esetén a Gyom Stop nevő gyomirtó szer 
használható a teljes terület lepermetezésével. A Gyom Stop alkalmazása után két napig 
nem szabad locsolni! Ha a gyomok túl erısek és egy kezelés nem hozza meg a várt hatást, a 
permetezést 10-14 nap múlva ismételjük meg és törekedjünk a gyomok alapos 
lepermetezésére. 
  
A vegyszerrel kezelt területektıl a főben mászó gyermekeket legalább egy hétig tartsuk távol! 
 
Gyepek mohamentesítése 

Nedvesebb idıszakokban és öntözött körülmények között gyakran megjelenik a moha 
gyepeinkben. Terjedése különösen az árnyékosabb részeken igen gyors és elhatalmasodása 
főpusztuláshoz, a gyepek kiritkulásához vezet. 
  
Odafigyeléssel, a túlöntözés elkerülésével, az idıben elvégzett mohairtó kezelésekkel a 
mohák elburjánzása megakadályozható. 
  
A mohák irtására szolgáló készítmények hatóanyaga a vas-szulfát, a természetben gyakran 
elıforduló vegyület, az emberre és az állatokra teljesen veszélytelen. 
1. Ha a mohásodás csak kisebb foltokban jelentkezik a Pázsitmester 2 szórófejes 
mohairtót  használhatjuk. A kezelés a mohatelepek egyszerő lepermetezésével történik.  
2.  Nagyobb mohafertızés esetén a mohairtóval dúsított gyepmőtrágyákat ajánljuk, amik 
egyben táplálják is a pázsitot: ACS Moha stop. Használatakor ügyeljünk az egyenletes 
kiszórásra, és ha száraz az idıjárás, kevés vízzel locsoljuk meg a területet. 
 
A meggy és cseresznye növényvédelme 
 
Bár a meggy és a cseresznye közeli rokonok, a betegségekkel és kártevıkkel szembeni 
fogékonyság szempontjából mégis sokban különböznek. A meggy különösen érzékeny a 
virágmoníliára, a cseresznye kevésbé. Ugyanakkor a cseresznyelégy sokkal inkább a 
cseresznyét, mint a meggyet károsítja. Ezeket a különbségeket a védelmi stratégia 
kialakításánál fontos figyelembe venni. 
A meggyesek legsúlyosabb veszedelme a virág monília. Meggyfáink egészségi állapotát, 
termıképességét és az értékes gyümölcs minıségét évjárattól függıen súlyosan veszélyezteti 
a monília okozta virág- és vesszıelhalás, valamint a gyümölcskártétel. A fertızés hővös, 
csapadékos idıben következik be. A kórokozó gomba ekkor a bibén keresztül behatol és 
fertızi a virágot. A beteg virágok, virágcsokrok barnulva elhalnak, mely jelentıs 
termésvesztéshez vezet. 
A gombafonalak a virágokból kiindulva továbbnyomulnak: 
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• a virágkocsányon át behatolnak a fás szövetekbe, amelynek drámai következményei 
vannak, 

• elpusztul a termınyárs és ezzel együtt az ott kötıdött termés, 
• áldozatul esik a termıvesszı, 
• majd egyes ágrészek is elhalnak. 

A súlyosan károsodott, megbarnult lombú meggyfák járványos években június közepére 
szomorú képet mutatnak – mintha leforrázták volna ıket. Gyümölcs csak elvétve itt-ott van 
rajtuk. A termésveszteség 80–95%-os lehet. De nem ez a legsúlyosabb károsodás, hanem a fás 
részek elhalása, amely a fák termıképességét több évre visszaveti. 
 
Chorus - Egyedülálló hatékonyság még hővös idıben is! 
 
A Chorus 50 WG kimagasló hatékonyságát már évek óta bizonyítja. Biológiai hatékonysága 
a hővös, moníliának kifejezetten kedvezı idıjárási körülmények között meghaladja a 
gyakorlatban eddig alkalmazott készítményekét. 
 
Így védekezzünk a Chorus-szal.  A fakadás elıtti lemosó permetezés rézhidroxid (Cuproxat, 
Funguran, Champion, Joker) tartalmú szerrel itt sem hagyható el. A meggy virágzása 
rendes körülmények között április 5. és 25. közé esik és 10–14 nap alatt lezajlik. Ez esetben: 
fehérbimbós állapotban Chorus-t, 8–10 nappal késıbb Topas-t használjunk. Amennyiben a 
virágzási periódus csapadékos idıjárás miatt hővös, a 2. permetezést is célszerő Chorus-sal 
végezni. Ezt követıen a virágzás lefutásától függıen egy Topas-os kezelés válhat 
szükségessé. A Chorus 50 WG dózisa 0,35–0,4 kg/ha, a Topas 100 EC dózisa 0,5 l/ha. 
 
Rovarkártevık elleni védelem 
 
A cseresznyelégy elleni védelem kulcskérdés  
 
A kifogástalan védelem döntı fontosságú az áru értékesítése szempontjából. A legyek a 
talajban telelı bábokból április közepétıl jönnek elı. Rajzásuk június végéig is elhúzódhat. 
Tojásaikat a még zöld vagy pirosodó gyümölcs bırszövete alá tojják. A lárva (nyő) berág a 
mag mellé és a gyümölcshúst a mag körül elpépesíti és szennyezi. A lárva 10–12 nap alatt 
fejlıdik ki, majd a gyümölcsöt elhagyja és bábozódásra a talajba fúrja magát. Szintén súlyos 
másodlagos kártétele, a bırszövet felsebzése, mert a bırszövet a gyümölcs monília fı 
támadási helye. 
Actara - Karate Zeon - Kimagasló védelem a kártevık ellen! 
 
Az Actara új és egyedülálló hatásmechanizmusának köszönhetıen kiváló védelmet nyújt, 
még erıs cseresznyelégy rajzás esetén is. Az Actara hatóanyaga egy újgenerációs 
neonikotinoid, széles alkalmazási spektrummal. Szisztematikus rovarölıszerként a növény 
szöveteibe hatolva belsı védelmet is nyújt a cseresznyelégy nyüve ellen. Így a permetezést 
követı csapadék már nem csökkenti a szer hatékonyságát. Az Actara gyors és biztos ölıhatás 
mellett jelentıs rezisztenciatörı tulajdonsággal is rendelkezik. A kezelés indítását sárgalapos 
elırejelzés alapján végezzük. A védekezést általában az érés kezdetén, a gyümölcsök 
színesedésekor kezdjük. Dózisa: 0,3 kg/ha. Amennyiben a rajzás intenzitása ismételten 
felerısödik, akkor a kései fajták védelmére a Karate Zeon 5 CS-t alkalmazzuk 0,2–0,3 l/ha 
dózisban. A Karate Zeon-t az integrált növényvédelmi technológiát alkalmazó termelık is 
használhatják, mert agrár-környezet gazdálkodási programban is engedélyezett készítmény 
(csak cseresznyében és meggyben, cseresznyelégy ellen). 
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Két rovart egy csapásra! 
 
Az Actara a cseresznyelégy elleni kiváló hatékonyságán túl az ültetvényeinket évrıl-évre 
inváziószerően ellepı levéltetveket is maradéktalanul elpusztítja. Így egy kezeléssel két 
súlyos kárt okozó rovar ellen is sikeresen védekezhetünk. Felszívódó hatóanyagának 
köszönhetıen a rejtetten meghúzódó kártevıket is „utoléri” és elpusztítja. Hatástartama 
különösen hosszú, gyorsan felszívódik, így a csapadék sem csökkenti hatékonyságát. Egyszeri 
Actara permetezés akár 2–3 hétig is képes fertızésmentesen tartani ültetvényünket. 
Rezisztenciatörı hatásának köszönhetıen használata abban az esetben különösképpen 
ajánlott, ha más szerekkel szemben már toleráns vagy rezisztens levéltetvek találhatók  
ültetvényünkben. 
 
Illatos barátcserje: 
 
2 - 3 méter magas, terebélyes ágrendszerő, illatos cserje. Tenyeresen összetett levelei aromás 
illatúak. Valódi szúnyogőzı hatású! Lila vagy halvány ibolyaszínő illatos virágai 10-15 cm-es 
füzérekben júliustól szeptember végéig nyílnak. Az illatos virágokat lepkék és poszméhek is 
látogatják. Elvirágzás után húsos termést nevel, amelyben négy mag található. Ezeket a 
magokat néhol főszerként is használják, hasonló a feketeborshoz. A termésének neve - 
szerzetes bors, azt a középkori hitet erısítette, hogy a bogyókból készült ital segít a 
szerzeteseknek megtartani szüzességi esküiket. Közepesen szárazságtőrı, fényigényes faj. 
Bármilyen, mérsékelten száraz talajon, napfényes helyen jól fejlıdik, nem kívánja az állandó 
öntözést. Szúnyogőzı hatása, késıi virágzása és szép lombja miatt értékes és igen kedvelt 
díszcserje. 

 
 

PPéénnzzüüggyyii  vváállssáágg  
 

ADALÉK A PÉNZÜGYI VÁLSÁG MEGÉRTÉSÉHEZ  
Ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi válság megértésével, a következı 
sorok segíthetnek: 

1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy 
majmokat vásárol fel, darabját 10$-ért. 

2. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a majom, elmentek hát az erdıbe 
összefogdosni ıket. 

3. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért 10$-t. 
Ahogy a majmok fogyni kezdtek az erdıben, a falusiak abbahagyták az 
összefogdosásukat. Erre az ember bejelentette, hogy 20$-t ad egy majomért. A 
falusiak fellelkesültek és újra elmentek majmokat fogni. 

4. A majmok csakhamar még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az ember 
25$-ra emelte az átvételi árat, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni. 

5. Erre a férfi közölte, hogy 50$-t ad egy majomért, de sürgısen el kell utaznia egy kis 
idıre, addig egy helyettese fogja ıt képviselni, aki a nevében átveszi a majmokat. 

6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak: „Nézzétek ezt a sok majmot a 
ketrecekben, amit a fınököm vett tıletek. Eladom nektek darabját 35$-ert, és amikor 
az emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50$-ért.” 

7. A falusiak összeszedték minden megtakarított pénzüket, és megvették az összes 
majmot. 
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8. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az embert, sem a képviselıjét, csak a 
rengeteg majom mászkált megint a környéken, úgy, mint azelıtt. 

 
 
 

eeUUNNDD  
 
 

Undi Galéria: 
225 video 

11.624 fénykép 
 

Település honlapja: 
http://www.und.hu 

 
Klub oldal: 

http://www.und.hu/klub 
 

 
http://www.und.hu/fb 

 

 
www.und.hu/youtube 

 
 
Az undi honlap VirtualUND-al gazdagodott, melynek lényege, hogy virtuális sétát tehet bárki 
a településünkön. 
 
Helyi vállalkozók ingyenesen helyeztethetik el reklámjukat ezen a felületen. Bıvebb 
információ az info@inftech.hu címen 
és a 20/381-1984-es telefonszámon. 
 
 
 

TTéévveess  iinntteerrnneett  hhíírreekk  
 
Az elmúlt idıszakban többen is olyan téves híreket terjesztettek, hogy a TeleHáz tetején lévı 
átjátszó, melyen keresztül többen is az internetre csatlakoznak „megtelt” ez az állítás teljes 
mértékben téves, valóság tartalma nincs! Az átjátszón történı internet csatlakozás továbbra is 
lehetséges! Bıvebb információ a TeleHázban! 
 
Számítógéppel, internettel kapcsolatos problémáikban továbbra is szívesen állunk 
rendelkezésükre a TeleHázban.  
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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./ 
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