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Meghívó 
 

 

 
 

Rövid program előzetes: 

 

6
00

 Horgászverseny 

9
00

 Sportvetélkedők 

12
00

 Ebéd 

14
00

 Tűzoltó bemutató 

 

17
00

 A szabadidő park ünnepélyes átadása 
 

Este Szalonnasütés 

 

 
Mindenkit Szeretettel Várnak : 

a Szervezők! 
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Sportközpont fejlesztése 
 

Önkormányzatunk a sport és szabadidő megfelelő eltöltésére nyert 2.000.000 Ft-

ot a sportöltöző felújítására és mellette egy lábtenisz (lábtengó) pálya 

kialakítására. 

 

Célunk volt a település sporttevékenységének fokozása, kibővítése, a sport 

népszerűsítése, a fiatalok minél nagyobb számú bevonása a 

sporttevékenységekbe és az utánpótlás nevelése. Szeretnénk minél több 

sportrendezvényt, sportversenyt szervezni, lehetőséget biztosítani a szabadidő 

megfelelő /főleg mozgáshoz kötött/ eltöltéséhez. 

A fejlesztés során a sportöltöző új nyílászárókat kapott. A meglévő 

vizesblokkokat teljes egészében kicseréltük. A sportélet színesítésére és a 

szabadidő megfelelő eltöltésének céljából egy lábtengó pálya került kialakításra, 

ahol egy kosárlabdapalánk is felállításra került. Ezzel is szerettük volna 

kibővíteni a sportlétesítményt igénybe vevők számát. 

Így a horgásztó mellett egy kis sportcentrum került kialakításra, amit 

reményeink szerint mind a helybeliek, mind pedig az ide látogatók egyaránt 

kihasználnak. 

A pályázatot elszámolásra a következő kifizetési kérelmi időszak megnyitásakor 

nyújtjuk be. 
 

Gáj tó szabadidőpark kialakítása 
 

A szabadidőpark kialakítására adtuk be pályázatunkat, amely a Gáj tó 

környékének felújítására és pihenő elemek kihelyezésére szólt.  

Ezzel a fejlesztéssel a tó természeti szépségét, a környezete kínálta pihenő és 

szórakoztató lehetőségeket még jobban szerettük volna kihasználni. A szabadban 

eltöltött idő, így ezáltal az egészségmegőrzés nagyobb szerepet kaphat. 

Vonzóbbá kívántuk tenni a települést az itt lakók és az ide érkezők számára. A 

település vonzerejének növekedése talán - ha itt csak az átutazó, vagy nagyon 

rövid ideig itt tartózkodó turistákra gondolunk - a turizmus fellendülését is 

hozhatja. Mindezen célok eléréséhez kiépült a tavat körbevevő sétány, mely 

kapcsolódik a közúti és települési úthálózathoz. A sétány mellé elhelyezésre 

kerültek kiépített pihenőhelyek, a környezetbe illő térbútorokkal és eszközökkel. 

A rendezett terület kertészeti értékeit megnöveltük. 

A pályázati elszámolás a többször változó határidő módosítások miatt egy 

későbbi időpontban várható. 
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Panoráma képek Undról! 
 

www.Und.hu/panorama 
 

Információk 
 

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: 06-99-533-804 

Pénzügyi főelőadó: Palatin Gyuláné: 06-99-533-803  

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: 10.00-12.00 

 

A háziorvos: Dr. Doppler Eleonóra 

Helyi rendelési ideje: 

Szerda: 13.00-17.00  

 

Istentiszteletek rendje: 

Katolikus szentmise 

minden vasárnap: 10.45 horvát 

                                13.45 magyar 

mailto:undhivatal@t-online.hu
http://www.und.hu/
mailto:shorpjegyzo@rlan.hu
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Köszönetet mondunk: 
Guzmits Ferenc - polgármesternek 

és mindenki másnak, aki hozzájárult, 

hogy az újság megjelenhessen. 

 

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az, ha nem teszünk 
semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”  

(Sydney Smith) 
 

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt 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./ 

 

Köszönettel: a Főszerkesztő 

 
 

UUnnddii  LLaappookk  
Időszakosan megjelenő lap 

 

Főszerkesztő: 

Pintér Tamás 

Szerkesztőségi telefon: 

+36-20/381-1984 

 

E-mail: undkozseg@inftech.hu 

 

Und Község közéleti, 

időszakosan megjelenő lapja 
(Háztartásonként 1 szám ingyenes 

minden további szám 100Ft) 

 

Kiadja: 
 

Községi Önkormányzat  

&&  

eMagyarország pont  ééss  

Teleház  UUNNDD 
&&  

Und Község Honlapja 

 

 

 

 


