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Újévi köszöntő 

 

Borongós napok tűnjetek tova 

Okkal szomorú ne legyél soha 

Lépteid kísérje töretlen szerencse 

Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 

Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai 

Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai 

 

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő 

Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő 

 

Évek ha múltok, ha elszálltok napok 

Vidámságot, örömet számolatlan adjatok 

Elfusson most az óévnek malaca 

Többé ne legyen senkinek panasza 

 

Kerüljön betegség, bánat messzire 

Írmagjuk is vesszen mind a semmibe 

Vágyaid sorra valóra váljanak 

Álnok szavak többé ne bántsanak 

Növekedjen az igaz barátok tábora 

Okosan élj, ne legyél ostoba 

Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped! 

 

Az Undi Lapok mostani száma technikai okok miatt, az előző évekhez megszokottan nem a 

karácsonyi ünnepek előtt került kiadásra, hanem az új esztendő első napjaiban. 

Ez alkalomból kívánok minden kedves undi lakosnak eredményekben és sikerekben 

gazdag, békés boldog Új esztendőt! 

Guzmits Ferenc 

polgármester 

 

MEGHÍVÓ 

 

2012. január 6.-án Vízkereszt napján, pénteken délután három órakor a helyi 

kultúrotthonban tartjuk meg a hagyományos nyugdíjas találkozót. 

Minden nyugdíjast tisztelettel hívunk és szeretettel várunk! 
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TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATUNK 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Számadást készít mindenki, összegzi mit is sikerült elérnie a mögötte álló 

esztendőben, mit és hogyan kellett volna esetleg másként tenni. Leltározunk a közéletben, az 

önkormányzat munkájában is. 

Az önkormányzati törvényből adódóan legfontosabb feladatunk a település 

közszolgáltatásának, intézményeinek, zavartalan és biztonságos működtetése. Mindezek 

teljesítéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. Az önkormányzati feladatainkat 

körjegyzőségi társulásban intézzük. Heti három alkalommal, helyi félfogadással, a többi 

napon pedig Sopronhorpácson. Mind a helyi, mind a körjegyzőségi ügyintézést így gyorsan és 

hatékonyan látjuk el, ehhez a személyi feltételek adottak, a legmodernebb tárgyi eszközök 

pedig biztosítva vannak. 

Önkormányzati feladataink nagy részét különböző társulások révén oldjuk meg. E 

társulások működését az állam nagymértékben támogatja, de a települések anyagi önereje is 

szükséges hozzá. Így tudjuk biztosítani az egyes ellátások megfelelő színvonalát és törvényi 

kötelezettségeinket is. 

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

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

elmúlt időszak tapasztalatai és visszajelzései alapján biztonságosan és a szülők 

megelégedésére. 

Az Alpokalja Kistérségi Társulás tagjaként, lövői székhellyel biztosítjuk a családsegítő 

és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat. 

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

Többcélú Társulás tagjaként oldjuk meg. 

Az Alpokalja – Ikvamente Leader közösség tagjaként próbálunk 2013-ig pénzekhez 

jutni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásain. 

A falugondnoki állás betöltésével és a kisbusz beállításával a szociális jellegű ügyeket 

/gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre szállítás, stb./ tudjuk és próbáljuk megoldani. 

Falugondnokunk Drázsnyák Róbert a számára előírt feladatokon túl a közösségi 

rendezvények lebonyolításában is nagy aktivitással veszi ki részét. 

Rövid tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról: 

Anyagi bevételünk a helyi és központi adókból, a költségvetési támogatásból, sajátos 

bevételekből áll össze. Idén ez tervezéskor közel 27 millió Ft-ot tett ki. Ehhez jött még hozzá 

évközben az óvoda eladásából származó bevétel, 7 millió Ft. Az idei esztendőben rendhagyó 

módon kiutalásra került önkormányzatonként a Vízmű bérleti díja, ami esetünkben 4.799.000 

Ft volt. 

Kiadásainkról, nem teljes körűen: 

- körjegyzőségi hozzájárulás: 3.600.000 Ft 

- egyesületek támogatása: 1.500.000 Ft 

- Fülesi utca aszfaltozása: 4.128.000 Ft 

- iskolakezdési támogatás:  128.000 Ft 

- nyugdíjasok szemét száll.díja:   300.000 Ft 

- közgyógy.igazolványra:  100.000 Ft 

- ápolási díj:  651.000 Ft 

- szülési segély:  150.000 Ft 

- temetési segély:  140.000 Ft 

- temetőben kerti csap:  100.000 Ft 

- orvosi ügyeleti díj:  80.000 Ft 

- új orvosi rendelő kialakítása eddig: 3.000.000 Ft 

- pályázati kivitelezéshez előleg: 1.000.000 Ft stb. 
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Ezeken kívül biztosítottuk a település működéséhez szükséges feltételek anyagi részét. 

Mint a fentiekből kiderült, a két legnagyobb összegű beruházásunk a Fülesi utca aszfaltozása 

és az új orvosi rendelő kialakítása volt. 

A Fülesi utca útjának állapota olyan mértékben leromlott már, hogy halaszthatatlan volt a 

felújítása. 

A kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelő kialakítása egy hosszú folyamat 

eredményeként született. A régi iskolaépületben sok-sok éve működő rendelő már csak az 

ÁNTSZ halasztott engedélyével működhetett. A falu főleg idős lakóinak érdekét szem előtt 

tartva, nehogy a szomszéd faluba kelljen recept felírásra utazniuk, alakítottuk ki az új orvosi 

rendelőt. Szeretnénk, ha ebben a korszerű rendelőben a védőnői, a gyermekorvosi és a 

háziorvosi rendelések mindenki megelégedésére történnének. 

 

Anyakönyvi hírek röviden 

Falunk lakosságszáma nagyon lecsökkent, az állandó lakcímmel bejelentettek száma immáron 

már csak: 347fő. 

Idén 5 gyerek született, meghalt 6 fő. 

Az elmúlt években nagyon sokan, több fiatal is, de főleg idősek jelentkeztek ki az állandó 

lakosok közül. 

 

Két éve pályázatot nyújtottunk be az iskola épületének hasznosítására. Tavaly elnyertük az 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet, amely cím biztosította azt, hogy most már 

konkrét pénzügyi és szakmai tervet nyújthattunk be 40 millió forint költségvetéssel a település 

szociális, közösségi, képzési, informatikai, egészségügyi stb. feladatainak egy helyen történő 

ellátására. A pályázatunk nyert 37.443.310 Ft-ot. 

A közbeszerzési kiírás előtt meghívtunk öt vállalkozást, hogy adjanak kivitelezési 

árajánlatot a munkákra. A legolcsóbb árajánlat is messze meghaladta a pályázaton elnyert 

összeget, így a képviselő testület több hosszas megbeszélés után döntött úgy, hogy eláll ettől a 

pályázat adta munkától. Fájó döntés volt, de úgy gondolom, hogy az adott időben és 

helyzetben nagyon racionális. 

A Sport és szabadidő megfelelő eltöltésére nyert 2.000.000 Ft-ot a sportöltöző 

felújítására és mellette egy lábtenisz (lábtengó) pálya kialakítására fordítjuk. Az 

eszközök beszerzése folyamatban van, ezt a munkát szeretnénk az időjárás 

függvényében a tavasz folyamán elvégezni. 

Tűzoltó egyesületünk az Országos Katasztrófavédelmi Hivataltól működési költségekre 

300.000 Ft-ot nyert. 

A szabadidőpark kialakítására beadott pályázatunkat, -amely a Gáj tó környékének 

felújítására és pihenő elemek kihelyezésére szól – szintén a tavasz folyamán szeretnénk 

megvalósítani. 

Mint az előbbiekben már említettem, az ősz folyamán a volt óvoda ingatlant értékesítettük. 

Az idei esztendőben is önkormányzati szervezésben, de nagy közösségi segítséggel két 

rendezvényt tartottunk. Első a már hagyományos falu farsang volt. A jelmezes felvonulás és 

a kiszebábú égetés nagyon látványos és sikeres volt, sok vendéggel. Az esti, a kultúrházban 

tartott bálról a nagyon kevés szülő és felnőtt hiányában már ez nem mondható el. A nyári 

gyereknapon, a rossz idő ellenére is különféle ügyességi vetélkedőket, bemutatót, versenyt 

rendeztünk, korlátozás nélkül vendégül láttuk a falu lakóit egy tál ebédre. Sajnos erre a 

rendezvényre is kevesen jöttek el. 

Civil egyesületeink az idei esztendőben is nagyon aktívak voltak és sokat dolgoztak, a horvát 

egyesület a hagyományápolás terén és a kulturális rendezvények lebonyolításában. A 

sportegyesület eredményei lehetnének jobbak is, bízzunk az eredményesebb tavaszban. A 



www.und.hu UNDI LAPOK 10. évfolyam 1. szám 
 

4 

tűzoltó egyesület részt vett a környező települési versenyeken és vizesgyakorlaton. Az éves 

munka értékelését minden egyesület a saját évzáróján teszi meg. E helyről is köszönet 

mindenkinek a hozzáállásáért, a lelkesedéséért és az önzetlenségéért. 

Nagy hangsúlyt fektetünk közterületeink és temetőnk rendjére és gondozottságára. De 

mindezekhez a lakosság pozitív hozzáállása is szükséges. 

Sajnos a temetőben gyakran találkozunk olyan jelenséggel, hogy csak az én általam gondozott 

sír legyen rendben, más nem érdekel. Oda dobom a szemetet, koszorút, ami épp útba esik. A 

nagy terjedelmű hulladékot a temető sarkába a lerakó helyre kérjük tenni, a kisebb, pl 

mécsesek, gyertyacsonkok stb. pedig a nagy hulladék konténerbe,kérem legyünk partnerek a 

rendben tartásban. 

A Gáj-tó a horgászok kedvelt helye lett. De itt is fellelhető az egyesek által a horgászat után 

visszahagyott szemét, hulladék. 

Nagyon sok a salak, avar, lombhulladék lerakása is. Akik ott járnak bátran szóljanak rá a 

szemetelőkre, vagy jelezzék felénk. 

A lakossági hulladék elszállítása is rendszeres, megszervezzük a lomtalanításokat is, mégis 

rengeteg helyen megjelennek az illegális szemétkupacok és az építési törmelék lerakása. Nem 

szívesen nyúlnánk a szabálysértési bírság kiszabására, de ha másként nem tudunk rendet 

teremteni, akkor kénytelenek leszünk ilyen irányba lépni. E helyről is kérek mindenkit tartsuk 

be környezetvédelmi, a településtisztasági, és a veszélyes anyag elhelyezési rendeleteket és 

törvényeket. 

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

vannak feladataink. Egy mondás szerint „semminek nincs vége addig, amíg be nem 

fejeződött”. Aki ismeri terveinket, az tudja, olyan célokat tűztünk ki magunk elé, amelyek 

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

magukat falujukban és tudjanak undiként örülni. 

Guzmits Ferenc 

polgármester 

 

2012. ÉVI TERVEINK 

A 2012. évi költségvetési tervezetben az elsődleges cél a működőképesség biztosítása és az 

önkormányzat fizetőképességének megőrzése és az előttünk álló pályázatok pontos 

kivitelezése. 

Tudjuk, hogy parlamenti döntés eredményeként átalakításra kötelezik az önkormányzatokat. 

Minimum 2000 fő kell a körjegyzőségi működéshez. Ez a feladat a közeljövő egyeztetéseit 

hozza magával. 

A központi támogatások várható csökkenése, az eddig a helyben jelentkező adók elvonása, 

valamint az ajánlott adók kivetésének lehetősége az ideinél is nagyobb feladatot jelent. A 

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

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

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

számolnunk. A helyi adóknál sem számolunk növekedéssel, csak abban az esetben, ha 

bevezetésre kerülne a helyi ingatlan adó. 

Szükség volna a még hátralévő belterületi utak felújítására /Lédeci utca, Szent Márton utca/, 

valamint egyes járdaszakaszok javítására. Anyagi lehetőségeink függvényében jövőre 

szeretnénk a két utcát leaszfaltozni. 

A fejlesztésekben jövőre kiemelt szerepe lehet a pályázati forrásoknak. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a működés és a gazdálkodás folytonossága érdekében a 

továbbiakban is folyószámlahitel felvételére van szükség. Az intézményeink megszűnése 

miatt csökkent a hitel összege, de így is nélkülözhetetlen a mindennapi működéshez. 
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Mivel a 2012-es évben még nagyon sok a bizonytalansági tényező, így a bevételek és a 

kiadások tervezése továbbra is kockázatos. 

 

INFORMÁCIÓK 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:8.00-16.00 

Szerda:8.00-16.00 

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: 14.00-16.00 

 

A háziorvos: dr Doppler Eleonóra 

helyi rendelési ideje: szerda: 12-14óra 

 

Istentiszteletek rendje: 

Katolikus szentmise minden vasárnap: 

10.30 horvát 

13.45 magyar 

Közérdekű közlemények 

 

 Önkormányzat: 
A helyi polgármesteri hivatal működésében illetve ügyfélfogadásában változások állnak 

be. Az eddigi heti háromnaposról heti két napos ügyintézési napra térünk át Az új évtől 

hétfőn és szerdán lesz helyi ügyfélfogadás.  Akinek sürgős és halaszthatatlan ügyben kell 

intézkednie, azt a sopronhorpácsi körjegyzőségen teheti meg. 

 Közétkeztetés: 

A házhoz szállításos étkeztetést továbbra is a Gastroyal Kft biztosítja. Akinek ilyen irányú 

igénye volna, kérjük keresse fel a napi járatos kiszállítóikat. 

 Hibabejelentések: 

Számos esetben fordult elő, hogy hiba esetén, legyen az kábel TV, villany, közvilágítás 

stb. a polgármesteri hivatalt hívta a tulajdonos. Ilyen esetben kérjük mindig a szolgáltatót 

mailto:undhivatal@t-online.hu
http://www.und.hu/
mailto:shorpjegyzo@rlan.hu
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hívni, a konkrét hiba bemondásával, mert mindenki azzal van szolgáltatói szerződésben. A 

hivatalhoz történt bejelentés még nem jelent gyors elintézést, s ráadásul nem ismerjük az 

egyéni hiba jellegét, mértékét. A szolgáltatók hibabejelentő vonala általában 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 az elérhetőségeiket a havi számlákon is szerepeltetik. 

 Temető: 

Az ősz folyamán a temetői kerítés körül kipucoltattuk a benövő bokrokat, kivágattattuk a 

különböző vadhajtásokat. Beszereztünk két nagyméretű konténert, az apró hulladék 

számára. Kérjük, hogy a temetőben a hulladékot kizárólag a kijelölt helyre helyezzük el. 

 Lomtalanítás, szemét és hulladékszállítás: 

A Rekultív Kft már többször értesítette Önkormányzatunkat, hogy a falu két pontján 

kihelyezett szelektív edényekbe rendszeresen vegyesen dobálják be a hulladékot. Kérjük tehát 

mindazokat, akik ezekbe az edényekbe hulladékot raknak, hogy csak a feliratozásnak 

megfelelő hulladékot rakják bele. Amennyiben a kuka esetleg már megtelt, várjuk meg az 

ürítését és utána helyezzük el benne a hulladékot. 

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. 

Az ősz folyamán összegyűjtöttük az egyes házaktól bejelentett vashulladékot. Akinél még van 

felesleges kidobásra szánt fémhulladék, kérjük jelezze a hivatal felé mert a januári hónap 

folyamán szeretnénk elszállíttatni. Köszönjük! 

 Közlekedés: 
Újra itt a tél! Kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy a gyalogosjárdák hó és síkosság-

mentesítését fokozottan biztosítsák, vonatkozik ez a beépítetlen telkekre is.  

Kérem, hogy a járdákra kilógó fák ágait a könnyebb közlekedés végett 2,5 m 

magasságban vágják le. Ugyancsak kérem a járda melletti bokrok vágását oly módon, 

hogy a járda eredeti szélessége meglegyen. 

 Felhívás: 

Továbbra is folytonos probléma falunkban a kóborló kutyák száma. Tisztelettel kérjük a 

kutyatartó gazdákat, hogy nagyobb figyelemmel legyenek kedvenceik tartási körülményeire. 

Ugyanis a hivatalba számos bejelentés érkezett ebben az ügyben. Önkormányzatunknak nem 

célja a kutyatartó gazdák büntetése, de szeretnénk megelőzni az esetleges tragédiákat. A 

híradásokban számtalan ilyen esettel találkozhatunk. Kérjük tehát a gazdákat, hogy 

megfelelően gondoskodjanak kedvenceik tartásáról, legyen az kistestű, vagy akár nagytestű 

állat. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk a törvényben előírt szankciókat alkalmazni.  

A települési szilárd hulladék elszállítás 2012. évi díjtétele:  

 A 110 literes gyűjtőedény ürítési díja: 440 Ft/ürítés.  

- Az éves díj mérték: 22850 Ft 

 A 60 literes gyűjtőedény ürítési díja: 240 Ft/ürítés. 

- Az éves díj mértéke: 12482 Ft 

Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés 2012. évi díjtétel Ft. 

 Az ivóvíz szolgáltatás díja: 344 Ft/m
3
. 

 A csatornaszolgáltatás díja: 347 Ft/m
3
. 

 Így az ivóvíz és a szennyvízelvezetés díja összesen: 691 Ft/m
3
. 
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Und Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 21-én pénteken délután 16 

30 órakor tartotta meg szokásos évi közmeghallgatását a helyi kultúrotthonban. 

 

Januártól minden másképpen lesz 

Az államhoz kerülnek az iskolák és a kórházak, a megyék nem tarthatnak fenn 

intézményeket, a polgármesterek bizonyos esetekben vétójogot kapnak testületükkel 

szemben is. 

Állami fenntartásba és tulajdonba kerülnek január 1-jével egyebek mellett a megyei oktatási 

és egészségügyi intézmények, köztük a kórházak és a szakrendelők. Az intézmények átadását 

az új önkormányzati törvény írja elő, amely rendelkezik arról is, hogy a települések a saját 

bevételeik növelésére helyi adót vethetnek ki. 

Az Országgyűlés december 19-én fogadta el az új önkormányzati törvényt (Ötv), amely 

alapvetően átrendezi az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskörmegosztást. A 

több mint két évtized után átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága az 

lesz, hogy a megyei közoktatási intézmények és a kórházak is állami fenntartásba kerülnek. A 

kormány a módosítástól azt várja, hogy az új struktúra költségtakarékos és feladatközpontú 

lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. 

Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem 

veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív feladatok 

finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. A 

törvény rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ezek között szerepel a közbiztonság 

fenntartása, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás 

és a hajléktalanok ellátása. A változások közé tartozik, hogy a törvény helyiadó-kivetési jogot 

ad a településeknek saját bevételeik növelésére. 

A megyék szerepe alapvetően megváltozik; a jelenlegi intézményfenntartó szerepük teljesen 

megszűnik, az iskolákat, egészségügyi és szociális intézményeket, valamint az ott dolgozó 

munkatársakat az állam veszi át. A megyék a jövőben területfejlesztési és a területrendezési 

feladatokat látnak el. 

Az új jogszabály megváltoztatta az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például 

polgármester nem lehet országgyűlési képviselő a 2014-es választások után. A közélet 

tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, amely 

a házastársra, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsős - 

nem képviselő - tagjaira is vonatkoznak majd. A törvény "megerősíti" a polgármestereket a 

képviselő-testülettel szemben, így például a polgármester - meghatározott esetekre - vétójogot 

kap, és tisztségének megszűnéséről csak bíróság dönthet. Testületi ülést évente legalább 

hatszor kell tartani, akár a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal indítványára is. 

A helyi konfliktusok feloldásának eszközeként a testület minősített többséggel mondhatja ki a 

saját feloszlását, ekkor három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kiírni; ennek 

költségét az önkormányzat viseli. Kivételes eszközként az Országgyűlés a kormány 

javaslatára is dönthet a testület feloszlatásáról, ha az alaptörvény-ellenesen működik. A 

köztársasági elnök hatásköre, hogy ekkor megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét az 

önkormányzati feladat- és hatáskörök ideiglenes gyakorlásával. 

A Fidesz 2007-ben még tisztességtelennek tartotta, amikor Gyurcsányék az 

önkormányzatokra akarták hárítani az adónem kivetését. Most azonban minden jel ebbe az 

irányba mutat. 

Amint a fenti cikkből nyilvánvalóvá vált valószínűleg nem kerülhetik el a helyhatóságok, 

hogy jelentősen emeljék a helyi építmény- és telekadót. A kormány az adótörvények 

megváltoztatásával központilag kényszeríti bele az ingatlanadóba az önkormányzatokat. Az 

ok egyszerű: az adónemmel kapcsolatos összes politikai és adminisztrációs nyűgöt is 
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lepasszolják a településeknek, akik így sokszorosát szedhetnék be annak, mint amit a Bajnai-

kormány ingatlanadó címén kivetett. 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól 

Védjük lakásunkat, udvarunkat és kertünket. 

 

A bűnözők sohasem pihennek, kihasználhatják minden lehetőséget, hogy pénzhez, értékhez 

jussanak. Módszerük legfőbb jellemzője lehet például, önkormányzati dolgozónak, valamely 

közműszolgáltató alkalmazottjának kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, 

gyanakvásának hiányát és figyelmüket elterelve otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük 

különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt, stb.) tulajdoníthatnak el.  

 

Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. 

Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de 

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, 

hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” 

megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, 

akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű 

mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.  

 

Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra? 

 

Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott 

fellépésükkel beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, 

legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló 

mondandójukat.  

A bűncselekmény során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, 

majd miután bebocsátást nyernek a lakásba, vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik 

értékeket. 

 

Bárhol felbukkanhatnak az ország területén! 

A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel 

kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el hasonló bűncselekményeket. 

Kérjük, hogy a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az 

elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.  

 

Amennyiben bármely okból kétsége merülne fel, értesítse a rendőrséget az ingyenesen 

hívható 107, vagy 112-es számon! 

 

Hogyan előzhetjük meg a bajt? 

 

Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül! 

Több ismeretlen látogató esetén, ha lehetőség van rá, javasolt egy rokont, vagy szomszédot is 

áthívni a biztonság megteremtése érdekében.  

Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, 

bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, 

útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön. 

Mi a teendő a bajban? 
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Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó 

számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség 

által működtetett Telefontanú ingyenes számát is:  

06-80/551-111 

VADSZEZON AZ UTAKON 

 

A késő ősztől kora tavaszig terjedő időszak, amit akár a vadelütésekből származó balesetek 

„szezonjának” is tekinthetünk: az evolúció és az emberi időbeosztás szerencsétlen találkozása 

ez a néhány hónap. A vad számára ugyanis az éjszaka, de leginkább a pirkadat és az alkony a 

nap legmozgalmasabb része. 

A rossz látási viszonyok közötti fokozott aktivitás eredetileg a ragadozók elkerülését 

szolgálta, hiszen a vad ilyenkor rejtve, némileg biztonságosabban mozoghat.  Az említett 

időszakokban ugyanakkor az emberek közlekedése is fokozott forgalmat eredményez, hiszen 

még gyér fényben indulunk munkába, majd sötétedéskor haza - szinte elkerülhetetlenül nő 

meg a találkozás esélye vad és autó között. 

Bármikor ütközhetünk 

Lényegében igaz ez a téli viszonyokra is, ahol a korai sötétség, a rossz látási- és útviszonyok 

is emelik a baleset kockázatát. Azt kell észben tartanunk, hogy külterületen autózva soha nem 

zárható ki a találkozás az utakon akár nagytestű vadállatokkal is Ha ismerjük és tiszteletben 

tartjuk a természet játékszabályait, valamint a szakemberek tanácsait, elkerülhetjük a 

balesetet, vagy legalább csökkenthetjük az elszenvedett kárt. 

Az egyik ilyen, hogy ha a vad átvág előttünk az úton, azonnal lassítsunk. Még akkor is, ha 

messze van, bőven féktávolságon kívül. A szarvas, a vaddisznó és telente az őz is kisebb-

nagyobb csapatokba verődve mozog, ezért szinte biztosra vehetjük, hogy az átsuhanó vad 

nyomában további állatok bukkannak majd elő a sötétből. A háromszög alakú, szarvast 

ábrázoló veszélyjelző táblákat is komolyan kell venni, a vadgazdálkodási szakemberek 

javaslatainak figyelembevételével a közútkezelők ezeket az ismert vadváltók helyére telepítik, 

és az érintett útszakaszon kilométerenként megismétlik a figyelmeztetést. Ez nem azt jelenti, 

hogy csak itt keresztezheti vad az utat, hanem hogy itt kiemelten nagy ennek valószínűsége.  

Nincs „jó sofőr” 

A legjobb tanács azonban a sokszor emlegetett és ritkán betartott szabály: a sebesség helyes 

megválasztása, főleg erdős úton vagy erdő és mezőgazdasági terület határán haladva. A 

találkozás valószínűségét csökkentheti az autókra felszerelhető, menetszél által működtetett 

ultrahangos vadriasztó síp. 

Általában az autós a hibás 

Ha pedig megtörtént a baj, tudnunk kell, hogy a vadelütés jogilag két veszélyes üzem – a 

gépjárművezetés és a vadgazdálkodás – találkozása, magyarul mindenki kénytelen viselni a 

saját kárát. Abban az esetben nem, ha a baleset valamely félnek felróható, mert ilyenkor a 

vétkes fizet – mindent! 

 

NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG 

 

Ki lencsét eszik, meggazdagszik 

A szilveszteri hagyomány azt mondja, hogy az év első napján az első étkezéskor lencsét kell 

enni. Ez a biztosítéka az új év sikerének, anyagi szempontból. Nem elég azonban a lencsét 

megenni, nem szabad kivinnünk semmit a házból és disznóhúst kell ennünk, aki előrekaparja 

a szerencsénket, és nem szabad szárnyas húsból ételt készíteni, mert az viszont hátrafelé 

kapar. A lényeg tehát, hogy figyeljünk oda mit eszünk. 

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 2 gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, 1 hagyma, 1 evőkanál mustár, 
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1 púpozott evőkanál finomliszt, 1 dl tejföl, 2-3 virsli, 1 csapott kiskanál só, fél mokkáskanál 

őrölt fekete bors, fél csokor petrezselyem 

Elkészítés: A lencsét átválogatjuk, megmossuk, 2-3 órára hideg vízbe áztatjuk. Ezután 

leszűrjük, lábasba töltjük és bő 1 liter vízzel felöntjük. Megsózzuk, a babérlevelet meg a 

megtisztított, finomra vágott hagymát beledobjuk. Fölforraljuk, majd lefedve, kis lángon kb. 

35 perc alatt puhára főzzük. Mustárral ízesítjük, megborsozzuk, a zúzott fokhagymával 

fűszerezzük. A lisztet a tejföllel simára keverjük, a levest ezzel sűrítjük. Karikára vágott 

virslivel és felaprított petrezselyemmel még 2-3 percig forraljuk. 

Ajánlat: A lencsével felszeletelt sárgarépát és petrezselyemgyökeret is főzhetünk. 

Elkészítési idő: 1 óra + a lencse áztatása 

  

MIT TEGYÉL SZILVESZTERKOR, HOGY SIKERES LEGYEN AZ ÚJ ÉVED? 

 

A szilveszter éjszakához és az új év első napjához rengeteg babona és hiedelem kötődik. 

Némelyik ma már viccesen hangzik, másokat talán érdemes megfogadnod. 

SOK SZERENCSÉT! 

Híres újévi fogás a malacsült. Erről az állatról úgy tartja a babona, hogy mivel befelé túr, 

behozza a szerencsét a házba. Ha tehát sikerekre vágysz, ne hagyd ki a disznóhúst 

szilveszterkor, akkor se, ha egyébként nem rajongsz érte! 

Trombitálj! Nem véletlenül olyan zajosak az utcák szilveszter éjszaka. A hiedelem szerint a 

kerepléssel, trombitálással és egyéb zajkeltéssel elűzhetőek a rossz szellemek, és így lehet 

vidámságot és szerencsét lopni az új évbe. 

MIT NE TEGYÉL? 

Nem mindegy, hogy mit eszel az óév utolsó, illetve az új év első napján. Egy középkori 

babona szerint tilos szilveszterkor pulykahúst fogyasztani, mert az mérget, szerencsétlenséget 

hoz a házhoz. Ha szeretnéd tartani magad a babonákhoz, véletlenül se egyél csirkehúst. Ez az 

állat ugyanis hátrafelé kaparja a szerencsét, tehát balszerencsét hoz az új évre. 

Jó hír! Újév napján tilos házimunkát végezni. A vasalás kilapítja a szerencsét, a söprés, 

valamint a szemét házból való eltávolítása pedig egyenesen elviszi azt. Ráérsz még takarítani 

az év további napjain, most inkább pihenj egy kicsi  

Szerelmeseknek 

MIT TEGYÉL? 

Öntsetek pároddal egy kevés pezsgőt a földre – lehetőleg ne a perzsaszőnyegre – még az éjféli 

koccintás előtt. A babona szerint ugyanis jót tesz a kapcsolatnak, és biztosítja, hogy egész 

évben boldogságban éljetek. Talán az egyik legismertebb hagyomány az újévi csók. Ha 

éjfélkor megcsókoljátok egymást kedveseddel, a hiedelem szerint csupa jó dolog történik 

majd veletek az új évben. 

MIT NE TEGYÉL? 

Semmiképpen se veszekedj szerelmeddel január elsején. Hiszen, amit az új év első napján 

teszel, az ismétlődik egész évben - legalábbis így tartja a babona. Ha hiszel benne, ezen a 

napon kizárólag kellemes dolgokat tegyél! 

LÉGY GAZDAG! 

MIT TEGYÉL? 

Szilveszter napján legyen nálad legalább egy nagy címletű bankó, esetleg bankkártya, mert ez 

anyagi sikereket hoz az új évben. A babona szerint ugyanis az új év során soha nem lesz 

kevesebb pénzed, mint amennyit szilveszter napján magadnál tartasz. 

Újév napján fogyassz lencsét, babot vagy bármilyen apró szemű növényből készült ételt. Ez 

gazdagságot hoz majd az új esztendőben. Töltsd meg január elsején a konyhai cukortartót, 

sótartót, kávés dobozt. Ha ezek tele vannak, a babona szerint nem lesznek anyagi problémáid. 
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MIT NE TEGYÉL? 

Halat csak akkor fogyassz szilveszterkor és elsején, ha folyóparti városban laksz. Ebben az 

esetben ugyanis gazdagságot hoz – mivel ahány pikkely, annyi pénz. Ha azonban nem ilyen 

vidéken élsz, szerencsésebb elkerülni a halfogyasztást, mert a babona szerint a hallal elúszik a 

pénzed is. 

Nem szerencsés szilveszter éjszaka mindent felfalni a hűtőből. Egy régi hiedelem szerint, ha 

hagysz valamit a kamrában/hűtőben, az új évben sem szenvedsz hiányt semmiben. Ne feledd, 

újév napján tilos kölcsönadni - a hagyomány szerint ugyanis anyagi nehézségeket teremtesz 

az új esztendőre. 

ŐŐrriizzdd  mmeegg  eeggéésszzssééggeedd!!  

MIT TEGYÉL? 

Ha újév napján kora reggel hideg vízzel mosakszol, egész évben szerencsés leszel. Más 

kérdés, hogy viszonylag keveseknek van kedvük ilyenkor – enyhén zúgó fejjel – a hideg vizes 

pancsoláshoz. De hát, bátraké a szerencse! 

MIT NE TEGYÉL? 

A hagyomány szerint január elsején orvost hívni nem jelent mást, mint azt, hogy egész évben 

betegeskedni fogsz. Ezért jó, ha elkerülöd ezen a napon a fehér köpenyeket. Bár valószínűleg 

valami egészen komoly dolognak kell történnie ahhoz, hogy mindjárt a rendelőben kezd az új 

évet.   

Állami és egyházi ünnepek napok Magyarországon 2012-ben: 

 

január 1. - Újév 

március 15. - Az 1848-as szabadságharc kitörése 

április 8. - Húsvétvasárnap 

április 9. - Húsvéthétfő 

május 1. -  A munka ünnepe 

május 27. - Pünkösdvasárnap 

május 28. - Pünkösdhétfő 

augusztus 20. - Az államalapítás ünnepe 

október 23. - Az 1956-os forradalom kitörése 

november 1. - Mindenszentek 

december 25. - Karácsony első napja 

december 26. - Karácsony második napja 

   

Péntek 13. : 

- január 13. 

- április 13. 

- július 13. 

 

Átállás téli időszámításról nyárra: 2012. március  25.  2:00 --> 3:00 

Átállás nyári időszámításról télire:2012. október 28.   3:00 --> 2:00 

 

Évszakok kezdete: 

2012 tavasz: március 20. (5:14) 

2012 nyár: június 20. (23:08) 

2012 ősz: szeptember 22. (14:49) 

2012 tél: december 21. (11:12) 

Föld napközelben: 2012. január 5. 

Föld naptávolban: 2012. július 5. 
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KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk::  
Mindenkinek, 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 

10. évfolyam 1. szám 

 

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 
www.und.hu 

undkozseg@inftech.hu 

 

Ha erőd morzsányi, esténként fáradtan hajtod párnádra fejed,  

Légy boldog, ha szenderegve vár veled megőszült hitvesed.  

Ő legyen veled akkor is ha már nem lehet melletted,  

Mondj jó éjt a csendben, lapozz tovább életed könyvében.  

 

A szeretet éltető csodálatos ereje adjon alázatot,  

Békében, egészségben Istentől várjuk a holnapot. 

Juhász-Vedres Zoltánné 

Ezüst években 

http://www.poema.hu/szerzo/638

