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Csanádi Imre:  

Májusdícsérő 

 

Május, 

mosolygó, 

békák torkát 

megoldó, 

gyöngyvirág-nyitogató, 

cserebogár-zúgató. 

Röptetsz 

madarat, 

meghozod 

a nyarat, 

pölyhös  

fecskét, 

fára cseresnyét! 

 

Gyereknap 2013-06-08 
 

9:00 Gyülekezés az iskola udvarán 

9:30 Akadályverseny csapatokban 

10:30 Ügyességi versenyek gyerekeknek 

12:00 Ebéd 

12:30 Ügyességi játékok 

15:00 Bolhapiac gyerekeknek :) 

17:00 Színházi előadás 

19:00 Tábortűz és szalonnasütés, zene 

 

Polgármesteri levél 
 

Tisztelt Undiak! 

 

Évekkel ezelőtt célul tűztük ki, hogy Und egy 

olyan kis településsé váljon itt az Alpok alján, 

ahol az emberek jól érzik magukat, megfelelő 

körülmények között élhessenek, nyugodtan 

nevelhessék gyermekeiket, szép környezetben 

tölthessék szabadidejüket. Röviden: Az a cél 

vezérli az önkormányzatot, hogy Und egy igazi 

21. századi kistelepülés lehessen, annak minden 

előnyével. Ezek a célok nem csak a 

településvezetés céljai, de minden itt lakó célja 

is kell, hogy legyen. Éppen ezért fogtunk össze a 

horvát önkormányzattal, az egyesületekkel és 

emiatt vágtunk bele a településfejlesztési 

beruházásokba. Új orvosi rendelőt alakítottunk 

ki, a felújított kultúrotthonban méltó helyen és 

módon tudjuk fogadni vendégeinket, tudunk 

rendezvényeket lebonyolítani. A régi iskola 

épületébe költöztettük a teleházat, a könyvtárat, 

s a fiatalok betérhetnek ide, mert mindig találnak 

módot szabadidejük hasznos eltöltésére. A 

sportpályán a mozgásra vágyók is kielégíthetik 

igényeiket, akik pedig csak horgászni akarnak 

azok is megtalálhatják annak a lehetőségét. A 

Gáj tó környékén kialakított kis szabadidő park 

pedig kiváló lehetőséget nyújt a sétáló 

kisgyermekes szülőknek, a lassan botorkáló 

időseknek, a piknikező fiataloknak és a kinti 

rendezvények megtartására is alkalmas. Talán 

azt is mondhatom igazi találkozási hellyé vált a 

tó környéke, ahol a helyiek kikapcsolódhatnak, a 

turisták pedig élménnyel gazdagodhatnak. Az 

idő igazolta, hogy jó döntés volt mindezen 

fejlesztések megvalósítása, hiszen mindegyik 

betölti a funkcióját. Úgy gondolom a munkát 

tovább kell folytatni. DE!! S itt jön a rajtunk 

kívülálló okok miatti alacsony állami 

finanszírozás, a pályázatokhoz szükséges önerő 

és az előfinanszírozás lehetetlensége, valamint a 

mindenhol megtalálható negatív hozzáállású és 

véleményű hangadók jelenléte. Természetesen 

mindenki álláspontját lehetetlen figyelembe 

venni, de egyesek úgy viszonyulnak az 

önkormányzathoz, mint a klasszikus- van rajta 

sapka, nincs rajta sapka- történetben. 

Már az előző újságban is jeleztem, hogy 

januártól új pénzügyi támogatási rendszert 

vezetett be az állam az önkormányzatok 

számára. Az úgynevezett feladatfinanszírozás 

azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatokra kirótt 

kötelező feladatokra az állami költségvetés nyújt 

támogatást. Ez a fajta támogatási forma messze 

nem fedezi a település kötelező feladatainak 

költségeit. Szinte alig kapunk pénzt a temető és 

a zöldterületek rendezésére, ezért ritkábbak 

lesznek a kaszálások. Siralmas a közvilágítás 

alulfinanszírozása is, a szociális ellátásokra és a 

településfejlesztésre is szinte alig jut pénz. Az 

előző évhez képest közel 10 millió forint a 

bevételkiesés. Gyakorlatilag az önkormányzatok 
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a tartalékaikat élik fel, mert az új rendszer 

alulfinanszírozott. Mivel az idei költségvetés 

tervezésénél csak nullszaldós tervet lehetett 

készíteni /ez teljes önámítás/ nem volt szabad 

működési hiányt terveznünk. 

Kedves Undiak! 

Minden nehézség ellenére a feladataink tehát 

továbbra is adottak, befejezni a még hátralévő 

utcák aszfaltozását, a járdák felújítása is már 

halaszthatatlan, a temetői közlekedési utat is 

szilárd burkolattal kell ellátni, stb. Mindezek 

mellett közösségi és múltbéli értékeink 

megőrzésére, megtartására is törekszünk. Mint 

már többször is jeleztem, ezért szeretnénk 

kialakítani a volt iskolaépületben egy kis 

helytörténeti kiállítást, ahol méltó módon 

mutatnánk be történelmünk, közösségünk 

emlékeit. Hiszem, hogy ez a kiállítás kis 

településünk érdekeit szolgálja. Mindezen 

tervekhez már csak a pénzügyi finanszírozás 

lehetőségét kell megtalálnunk.  

Itt szeretnék köszönetet mondani az undi horvát 

egyesületnek, minden tagjának, hogy méltó 

módon képviselték falunkat- a horvát 

hagyományok bemutatásával- az április 

közepén, Kapuváron megtartott minősítő 

versenyen. Az egyesület a hagyományőrző 

kategóriában kiváló minősítést ért el. Tudom 

rengeteg munka, odaadás, próba és felkészítés 

járt mindezzel a díjjal, de megérte. Ez a siker 

bíztassa és sarkallja még tovább a csoportot a 

jövőben. Mindannyiunk nevében még egyszer 

köszönöm a hatalmas munkát és gratulálok a 

sikerhez!  

Zárszóként csak annyit, minden nehézség 

ellenére továbbra is hiszem, hogy a régmúlt 

emlékei és a mai kor közösségi fejlesztései 

megférnek egymás mellett, hiszem, hogy sokan 

büszkék kis falujukra és hiszem, hogy minden 

beruházás, fejlesztés falunk és az itt élők érdekét 

szolgálja. Amíg a falu bizalmát élvezem minden 

erőmmel azon vagyok ,hogy ezt meg is 

valósíthassuk. 

 

Üdvözlettel: 

Guzmits Ferenc polgármester 

 

Májusfaállítás 
 

A tavasz, a termékenység, a zöld ág, a fák, a 

madarak ünnepe a május.  

Május elseje a májusfa állításának ideje is. A 

májusfa állítása a szeretett lány háza előtt 

egyfajta szerelemvallás volt. Volt, mert már csak 

nagyon kevés faluban él a májusfaállítás 

szokása. A városban érthető okokból már el is 

tűnt. 

Május elsejére virradó éjfélkor a legények, ki-ki 

a szeretőjének állított májusfát. Ez egy 10–15 

méter magas fa, a környező erdő legmagasabb 

fái közül lopott fa volt. Pántlikákat, 

selyemkendőt, egy fehér, átlátszó üvegben 

vörösbort kötöztek rá. Közben a lányos ház 

kerítését zöld ágakkal díszítették, de ezt a háziak 

korán reggel sietve eltüntették. A falu népe 

reggelre kelve kíváncsian vizsgálta, melyik lány 

háza előtt magaslik májusfa, közben találgatták, 

ugyan ki állíthatta. A menyasszonysorban levő 

lánynál nem volt nehéz kideríteni a tettest. A fa 

ledöntésére a hónap végén került sor. A bort az 

üvegből a munkában segédkező legények 

fogyasztották el.  
 

 
 

Sok helyen, ha még állítanak is májusfát, 

„májfát”, akkor az egész falu népe számára 

állítják a helyi közösség helyisége vagy a 

művelődési otthon előtt. 

A nap időjárását is figyelik, mert „ha május 

elseje előtti éjjel esik az eső, nagy termés lesz, 

ha hideg van vagy fagy, akkor termés nem 

lészen”. Tehát termésjósló nap is. „Ha hűvös, 

nedves, közepes termést várj, ha meleg, tiszta, 

bőven terem minden.” 

Mivel rámutatónap is, a nap időjárása az öregek 

szerint megmutatja, milyen lesz a jövő tél. 
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Önkormányzati Hírek: 
Információk 

 

Und Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 

rendje: 

Hétfő: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Péntek: 8.00-14.00 

 

Elérhetőségek: 

Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Web: www.und.hu 

 

A sopronhorpácsi Közös Önkormányzati 

Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 

 

Elérhetőségek: 

Jegyző: Czipetits Györgyné: 06-99-533-

801 /s.horpács/ 

06 -99-543-013 Zsira 

06-99-543-014 Zsira 

06-70-313-7848 
E-mail cím: shorpjegyzo@rlan.hu 

korjegyzo@zsira.hu 

czipeticsne@zsira.hu 

Pénzügyi gazd.főmunkatárs: Knór 

Lajosné: 06-99-533-804 

e-mail: shorpiroda@rlan.hu 

Pénzügyi gazd.főmunkatárs: Palatin 

Gyuláné: 06-99-533-803 

e-mail: undhivatal@t-online.hu 

igazgatási előadó: Holler Kinga 
e-mail:shorphivatal@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: 12-14óra 
 

Istentiszteletek rendje: 

Katolikus szentmise: 

minden vasárnap: 10.30 horvát 

13.45 magyar 
 

 

Anyakönyvi hírek: 

Születések: Farkas Áron 

Elhalálozás: Szász Ágica 

 

Változik a hulladékelszállítás rendszere! 

 
Undon, 2013 május 31-el lejárt a 

Rekultív Kft-vel kötött 

hulladékelszállítási szerződés. 

Június 1-től ezt a tevékenységet a 

Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft fogja 

elvégezni. Ezentúl a 

hulladékelszállítás ideje 

szerdánként lesz, még 

ünnepnapokon is. A hulladék 

kezelésében is változás lesz. 

Bevezetésre kerül a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés. A 

szelektív hulladékgyűjtésre 

szolgáló sárga zsákokat 

havonta egy alkalommal 

ingyenesen szállítja el a 

szolgáltató. Ide tehetjük a 

műanyagot és a fémkonzerves 

dobozokat. Ezeket később 

gondosan átválogatják és újra 

hasznosítják. A kék zsákba 

pedig a papírt kell 

belehelyezni. 

 

mailto:undhivatal@t-online.hu
http://www.und.hu/
mailto:shorpjegyzo@rlan.hu
mailto:korjegyzo@zsira.hu
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A csomagolási hulladék házhoz menő,szelektív gyűjtési rendszere 
 

Gyűjtés helye Szelektíven gyűjthető Szelektíven 

nem gyűjthető 

  - ásványvizes és 

üdítős PETpalackok (LAPÍTVA!) 

- vegyszeres, zsíros 

flakonok, 

SÁRGA ZSÁK - elöblített tejfölös és joghurtos 

poharak, 

- fogkefe, 

  - műanyag zacskók, reklámtáskák 

műanyagfóliák, 

- műanyag játékok, 

műanyag - PP és HDPE jelzésű kozmetikai 

szeres flakonok 

- videó-, és magnókazetta, 
CD/DVD lemez 

fém - italos karton    

tetrapak     

  - alumínium italdobozok,    

     - alufólia,    

  - fém konzervdobozok,    

  - fém zárókupakok   

    - ételmaradékkal 

szennyezett konzervdoboz 

  - újságpapír, - zsíros, szennyezett 

papírok, műanyag borító, 

indigó, 

KÉK ZSÁK - kartondobozok összehajtva, - használt egészségügyi 

papír 

papír - tiszta csomagolópapírok, - pelenka  

  - irodai papírhulladékok,    

      

ÜVEGGYŰJTŐ - befőttes üvegek, - ablaküveg, tükör  

KONTÉNER - ásványvizes üvegpalackok, 

röviditalok üvegpalackjai 

- orvosságos üveg 

  - borosüvegek, sörösüvegek - villanykörte, neoncső 

     - hőálló üvegtál 

    - szemüveg 

 

 

http://www.vtcd.hu/
http://www.vtcd.hu/
http://www.iksznet.hu/index.php?article_id=91
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/
http://www.electro-coord.hu/
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Az otthoni szemétégetés veszélyei 
 

Veszélyes lehet, ha hulladék bizonyos fajtáit a 

kazánban, kandallóban eltüzeljük. Ha a kukákba 

szánt szemetet elégetjük, az károsítja a 

tüzelőberendezéseket, a kéményrendszereket és 

nem utolsó sorban súlyos 

környezetkárosodáshoz vezethet.  

Rongyokkal, műszálas ruhákkal, 

gumicsizmákkal vagy PET palackkal fűteni tehát 

egészségtelen és cseppet sem környezetbarát 

dolog.   

Az otthoni szemét elégetésekor mérgező 

anyagok képződnek. Ilyen például a sósav, mely 

műanyagok égetése során kerül a levegőbe.  

A háztartásban, és főként a konyhában használt 

eszközök jelentős része műanyagból készül, 

mint például a csomagolóanyagok, zacskók, 

üdítős flakonok. Ezek elégetésekor egészségre 

káros anyagok kerülnek a levegőbe és azon 

keresztül a szervezetünkbe. Számos betegség 

okozói lehetnek a kéményből kiszálló káros 

vegyületek. Allergiát, asztmát, rákkeltő, bőr- és 

szemirritációt okozó, a légző- és 

immunrendszert és a vérképző szerveket 

súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel, ha 

nem megfelelő tüzelővel fűtünk. Az avart és a 

kerti hulladékot sem kell elégetni, azokat 

hasznosan is felhasználhatjuk, ha például 

komposztot készítünk belőle. Így az égetés 

helyett csökkentjük a légszennyezést, vagyis 

hozzájárulunk a környezet és a természet 

védelméhez. A különféle műanyagok a 

környezetre káros anyagnak minősülnek, ezért – 

ha környezettudatosan élünk – ezeket 

szelektíven gyűjtjük, hogy később újra 

hasznosítsák ezeket. Az ilyen anyagok 

megsemmisítése az uniós szabályok szerint 

egyébként csak zárt rendszerben, 

égetőművekben lehetséges. 

 

Egyéb veszélyek 
A kémény feladata az égés során képződő füst 

elvezetése. Ha azonban túl gyakran kerül a 

kazánba műanyag, PET palack, magas 

gyantatartalmú, lakkozott vagy festett felületű 

éghető anyag, akkor ezeknek az égése során 

mérgező gázok keletkeznek, melyek végül a 

kéményekben rakódnak le. A káros vegyületek a 

kémény belső falán üvegkeménységű felületet 

képeznek, amely folyamatosan szűkíti a kémény 

belső átmérőjét. A végeredmény az is lehet, 

hogy megfelelő huzat hiányában a káros és 

életveszélyes gázok visszaáramolnak a 

lakótérbe. 

 

Komposztáljunk! - Egyszerűbb, mint 

gondolná!  
A komposztálás a környezetünk egészsége 

szempontjából fontos, hiszen ezáltal egyrészt 

csökkenteni tudjuk a lerakóra kerülő hulladék 

mennyiségét, másrészt a kerti és konyhai 

hulladékot hasznosan  juttathatjuk vissza a 

természetbe. Házi komposzt termőföldbe 

dolgozásával értékes tápanyagokkal látjuk el a 

talajt, ezáltal több és egészségesebb növényt 

termeszthetünk .  

A házi komposztálás során a legfontosabb a 

nyersanyagok összetétele. Akkor érjük el a 

legjobb eredményt, ha az év folyamán minden 

szerves hulladékot komposztálunk, ami a ház 

körül keletkezik. 

Komposztálhatjuk például a zöldségeket, 

szárakat, leveleket, olajos magvakat, 

csonthéjakat, kávét, teát, fűszer- és 

gyógynövényeket, tojáshéjat, vágott virágokat, 

szobanövényeket, lombot, vágott füvet, 

gallyakat, növénynyesedéket, faforgácsot, 

szalmát, faaprítékot.  

 

Csökkentsük a hulladéklerakás mértékét! 
Érdemes minél nagyobb arányban kihasználni a 

háztáji komposztálás lehetőségeit, hiszen 

közvetlenül az élő talajba juttathatjuk vissza a 

tápanyagokat, elősegítve ezzel a természet 

körforgását. Az Európai Unió előírásai is 

serkenteni kívánják ezeket a törekvéseket. 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló új 

hulladékgazdálkodási rendszer célja, hogy a 

keletkezett hulladék a korábbiaknál nagyobb 

mértékben újra hasznosuljon. A települési 

szilárd hulladék mintegy 40%-a újra 

hasznosítható, további 25%-a pedig 

komposztálható. Az arány a gondos válogatás 

eredményeképpen pedig még tovább növelhető. 
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Helytörténeti kiállítás  
 

Eredetileg a valamikori kántorlakásba terveztük, 

de a mostani elképzelés szerint a régi 

iskolaépületben a volt orvosi rendelő helyén 

tudnánk helyet biztosítani a kiállításnak. 

A fejlesztés során egy horvát nemzetiségi tájház 

kerülne kialakításra. Szándékaink szerint a két 

szoba közül az egyik egy 19. századi korhű 

belső kialakítást kapna. A másik szobában pedig 

vitrineket helyeznénk el és Und történetének 

dokumentációit őriznénk bennük. A konyha 

kialakításához is a kor megfelelő eszközeit 

használnánk fel. 

Célunk az, hogy a tájházban a népi emlékekkel 

berendezett lakásbelsőket alakítsunk ki, mely 

bemutatja hagyományainkat, korhű eszközeinket 

és berendezéseinket megőrizve mindezeket a 

jövő generációja számára. A tájház, 

kialakításával- mivel a központban található - a 

településkép meghatározó része lehet, 

színesítheti a községet. Rendelkezünk egy, már 

meglévő gyűjteménnyel a 19. századi paraszti 

élet tradicionális eszközeivel, használati 

tárgyakkal, gazdasági eszközökkel. De ez még 

messze nem teljes körű. Mivel a már meglévő 

eszközeinket tovább kívánjuk bővíteni, így a 

fejlesztéshez szükséges a további néprajzi 

emlékek felkutatása. 

 

Kérés anyaggyűjtésre! 
 

Kérünk mindenkit, de főleg a régi házak 

tulajdonosait, az idős embereket, hogy a 

környezetükben fellelhető, de már nélkülözhető 

használati tárgyakat, eszközöket, írásokat, 

képeket, fényképeket, berendezési tárgyakat stb. 

ajánlják fel e nemes célra. Az előttünk álló tél és 

tavasz folyamán felkeresünk minden házat és 

személyesen is tájékoztatnánk mindenkit 

elképzeléseinkről. Amennyiben hozzájárulnak, 

körbenéznénk a portákon az esetleges 

használható tárgyak kiválasztásában. Kérjük 

Önöket, hogy a hosszú téli estéken nézzék át a 

régi félretett fényképeket, régi levelezéseket, 

írásokat, képeket stb. így már 

megkönnyíthetnénk a keresést. A felajánlott 

tárgyakat megjelölnénk a felajánló nevével is. 

Bízunk benne, hogy még nem tűntek el a 

közelmúlt dolgai, s bízunk benne, hogy nagyon 

sokan lesznek segítségünkre e nemes cél 

megvalósításában. 

 

Felhívás 
 

Und Község Önkormányzata pályázatot hirdet 1 

fő 4 órás takarítói állás betöltésére. 

Az állás betöltésének feltétele B kategóriás 

jogosítvány valamint Munkaügyi Központi 

regisztráció. 

 

A jelentkezés határideje: 2013. június 10. 

Az állás betölthető 2013. június 15.-től. 

 

 

Érdeklődni és jelentkezni a  06-20/464-0108-as 

telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben a 

polgármesteri hivatalban lehet. 

 

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  
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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? 

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. 

 

Közlemény 
 

Tavaszi égetések, egy nappal a kerti munkák 

előtt 

2012 márciusában rendkívül magas volt az 

erdő és vegetációs, illetve kerti hulladék égetés 

miatt keletkezett tűzesetek száma. A szabad 

területi tüzek során országosan 95.814 hektár 

égett le, amelyből csak március 1. és április 10. 

között 45.523 hektár károsodott.  

A tűzesetek számának növekedése indokolta 

2013. január 25-én a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Tűzmegelőzési Bizottság megalakulását. 

A Bizottság tájékoztatókat ad ki elsősorban a 

lakosság részére az egyes élethelyzetekben 

követendő helyes magatartásról, így januárban a 

szén-monoxid mérgezés elkerülésére, februárban 

pedig a szabad területi tüzek elkerülése 

érdekében.  

A tüzek keletkezési helye jellemzően 

települések külterületein, műveletlen, 

elhanyagolt, gondozatlan földterületeken volt, 

továbbterjedésének azonban a gondozott, kaszált 

területek határa minden esetben határt szabott. 

Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti 

területek, árkok leégése mellett az illegális 

szemétlerakók környékén a kábelégetéssel 

okozott tűz.  

A tűzesetek körülményeinek vizsgálata azt 

mutatja, hogy azokat túlnyomóan emberi 

felelőtlenség, gondatlanság okozta. A tettenérés, 

a bizonyítás azonban nehezen valósítható meg: a 

tüzet okozó a helyszínt gyorsan elhagyja és 

jellemzően tanukat sem lehet találni. 

A szabadtéri tűzesetek jellemzően 

számszerűsíthető kárt nem okoznak, viszont a 

katasztrófavédelem számára jelentős 

költségekkel járnak: 100.000 forinttól akár több 

tízmillióig terjedhetnek.  

 



8  UU NN DD II   LL AA PP OO KK   22 00 11 33 ..   JJ ÚÚ NN II UU SS  
 

UNDI LAPOK WWW.UND.HU 

Felügyelet mellett történő égetés 
 

A felügyelet mellett történő égetés 

végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg 

hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvető tilalom 

alól abban az esetben ad felmentést, ha egyéb 

jogszabály másként rendelkezik. Ez a 

természetvédelmi területeken növény-

egészségügyi indokból, vagy természeti kár 

megelőzése, illetve az erdészeti területen 

elsősorban vágástéri hulladékok égetésére 

vonatkozó égetést tesz lehetővé. 

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi 

szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel 

abban az esetben van, ha az önkormányzat 

helyi rendeletben szabályozza az égetés 

feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az 

önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot 

égetni. 

Tájékozódjanak és kövessék figyelemmel a 

hatóságok és az önkormányzatok 

tájékoztatását.  

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) 

bekezdése értelmében a tervezett tarló, nád, 

gyep égetését az égetés megkezdése előtt 

legalább 24 órával írásban be kell jelenteni az 

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. 

Az égetés végrehajtásához, azonban szükséges 

az illetékes erdészeti igazgatóságok, 

természetvédelmi hatóságok engedélye! 
A gazdák figyelmét fel kell hívni arra a 

kötelezettségükre, hogy a betakarítást követően 

minél rövidebb időn belül végezzék el a 

tarlóhántást, valamint száraz növényzettől 

mentes állapotban tartsák a területüket. 

Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést vagy a 

kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden 

esetben oltsák el vízzel, vagy takarják le földdel. 

Erős szélben ne gyújtsanak tüzet a szabadban, 

ha mégis megtették, semmiképpen ne hagyják 

felügyelet nélkül. Az égetés idején legyen a 

közelben olyan kerti szerszám, amellyel össze 

lehet szedni a szél által elsodort avart, illetve ha 

van kerti locsolóeszköz, szükség esetén azt is 

használják. 

 

Tűzgyújtási tilalom 
 

Az országos tűzgyújtási tilalom területi hatálya 

kiterjed az erdőterületekre, a fásításokra és az 

ezektől mért 200 méteres távolságon belüli 

területekre (ideértve a külterületi ingatlanokat 

is).  

Az országos tűzgyújtási tilalmat a 

vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja 

vissza a belügyminiszter egyetértésével. A 

tilalom elrendelését követően megfigyelhető a 

szabad területi tüzek csökkenése, azonban annak 

visszatartó hatása napokon belül megszűnik. 

Megkezdődött az avar és a növényi hulladékok 

égetésének időszaka is, ilyenkor fokozott 

figyelemmel kell eljárni az erdőkön kívüli 

területeken is, hiszen a felügyelet nélkül hagyott 

tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 

jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává 

válhat. A tüzet felügyelet nélkül hagyni nem 

szabad, a tűz gyújtójának pedig mindig 

gondoskodnia kell az eloltásról is.  

 

A vonatkozó jogszabályi előírások megszegése a 

következő szankciókat vonhatja maga után: 

 

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha 

az tüzet idézett elő: 100.000-1.000.000 Ft-ig 

terjedő tűzvédelmi bírság, 

 

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha 

az tüzet idézett elő és az oltási 

tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is 

szükséges: 200.000-3.000.000 Ft-ig terjedő 

tűzvédelmi bírság, 

 

3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha 

azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt 

idéztek elő 100.000-1.000.000 Ft-ig terjedő 

tűzvédelmi bírság, 

 

4. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban 

vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt 

előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok 

előírásainak megszegése esetén: 20.000-

60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság, 

 

5. A termőföld védelméről szóló 

törvényben előírt hasznosítási, vagy 

mellékhasznosítási kötelezettség 

elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről 

nem gondoskodik: 60.000-200.000 Ft-ig 

terjedő tűzvédelmi bírság. 
Amennyiben mégis tűz keletkezik, annak 

észlelésekor az első és legfontosabb feladat a 

kezdeti “kis tüzek” eloltásán túl haladéktalanul 

értesíteni az illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltséget és a terület tulajdonosát.  
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A Föld Napja  
 

Tegyünk együtt a holnapért!-nap keretében az 

undi iskolás tanulók, pedagógusok és az 

önkormányzat szemétszedésre hívta azokat az 

undi lakosokat, akik velünk  

együtt úgy gondolták, hogy a télen felhalmozott 

szeméttől ideje megtisztítani a közvetlen 

lakókörnyezetünket! 

A szemétszedés a településünk külterületén a 

közutak mentén történt. A szemét 

összegyűjtéséhez a zsákokat, kesztyűket a 

közútkezelő cég biztosította. Az összegyűjtött 

szemetet elszállítattuk a szemétlerakóba. 

Köszönet minden résztvevőnek az aktivitásáért 

és a fáradozásáért. 

 

Szabadidő 
Egy igazán hangulatos délutánhoz vagy estéhez 

a kertben nem is kell más, csak jó társaság és 

néhány egyszerű hozzávaló.  

Kevés olyan elkészítési mód van, amely olyan 

jól variálható, mint a grillezés. A legegyszerűbb 

a grillkolbászok grillezése, hiszen pácolást, 

előkészítést nem igényelnek, a csomagolásból 

kivéve azonnal a grillrácsra helyezhetők. Másik 

előnyük, hogy gyorsan elkészülnek, így első 

fogásként feltálalva pillanatok alatt tálalhatunk. 

Fontos azonban, hogy jó minőségű kolbászokat 

válasszunk, és csak kellő hőfokú parázson 

grillezzünk. Ezért a faszenet a sütés megkezdése 

elött egy jó fél órával gyújtsuk be, s csak akkor 

kezdjünk hozzá a sütéshez, ha már vörösen 

izzik. 

A grillen készült húsok, kolbászok és más 

finomságok mellől nem hiányozhatnak a 

könnyű, egészséges saláták sem. De az 

étvágygerjesztő illatok meghozzák a társaság 

szomját is. A sofőrök és az alkoholt nem 

fogyasztók ásványvízzel, gyümölcslével vagy 

egy jól behűtött alkoholmentes sörrel kísérhetik 

a fogásokat. A borkedvelők a csirkehúshoz és a 

halhoz könnyű fehérborokat fogyaszthatnak, a 

vörös húsból készült ételeket pedig könnyebb, 

vagy testesebb vörösborral kísérhetik. A rozék a 

hosszú baráti , családi beszélgetések 

elmaradhatatlan kísérői, de a grillezett 

zöldségekhez, apróhúsokhoz is kitűnően 

passzolnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A település honlapja: 

www.und.hu 

 

A település 

fényképgalériája: 

www.und.hu/galeria 

 

A település 

videógalériája: 

www.und.hu/video 

 

A település a 

Facebook-on: 

www.und.hu/fb 
 

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 

&&  

Und Község Honlapja 

http://www.und.hu/
http://www.und.hu/galeria
http://www.und.hu/video
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Köszönetet mondunk: 

Guzmits Ferenc – polgármesternek és mindenki másnak, aki hozzájárult, hogy a lap 

megjelenhessen. 

 

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 
 


