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Önkormányzati tájékoztató 
 

Az önkormányzati törvényből adódóan legfontosabb feladatunk a 

település közszolgáltatásának, intézményeinek zavartalan és biztonságos 

működtetése. Mindezek teljesítéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. 

Önkormányzati feladataink nagy részét különböző társulások révén oldjuk meg. 

E társulások működését az állam nagymértékben támogatja, de egyre több 

önerőt szükséges hozzá tennünk. Így tudjuk biztosítani az egyes ellátások 

megfelelő színvonalát és törvényi kötelezettségeinket is. 

B orongós napok tűnjetek tova 
O kkal szomorú ne legyél soha 
L épteid kísérje töretlen szerencse 
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai 
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai 
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő 
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő 

 

É vek ha múltok, ha elszálltok napok 
V idámságot,  
örömet számolatlan adjatok 
E lfusson most az óévnek malaca 
T öbbé ne legyen senkinek panasza 
K  erüljön betegség, bánat messzire 
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe 
V ágyaid sorra valóra váljanak 
Á lnok szavak többé ne bántsanak 
N övekedjen az igaz barátok tábora 
O kosan élj, ne legyél ostoba 
K ívánom neked, legyen  
365 szép ünneped! 
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Az önkormányzati feladatainkat ez év eleje óta hat település 

összefogásában jegyzőségi társulásban, az óvodai és iskolai oktatást pedig 

intézményi működési társulásban Sopronhorpáccsal látjuk el. 

A családsegítő, gyermekjóléti és támogató szolgáltatási feladatainkat a 

lövői székhelyű Alpokalja Kistérségi Társulás tagjaként biztosítjuk. 

A területfejlesztési, közoktatási, kulturális, belsőellenőrzési stb. 

feladatainkat eddig a Sopron- Fertőd Kistérség Többcélú Társulás tagjaként 

oldottuk meg. Tagjai vagyunk az Alpokalja- Ikvamente Leader közösségnek a 

kisebbségi önkormányzattal és a civil egyesületekkel együtt. E társuláson belül 

nyertünk komoly pénzeket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

pályázati kiírásain. 

Mind a helyi, mind a jegyzőségi ügyintézést gyorsan és hatékonyan látjuk 

el, ehhez a személyi feltételek adottak, a legmodernebb tárgyi eszközök pedig 

biztosítva vannak. 

Önkormányzatunk az intézmények megszüntetése miatt és a szociális 

jellegű gondok megoldására / gyerekek intézménybe szállítása, 

gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre szállítás, közösségi feladatellátásra stb. / 

falugondnokot alkalmaz, és kisbuszt működtet. Költségvetési bevételeink 

egyrészt az állami normatív támogatásokból, másrészt a saját bevételeinkből és 

egyéb bevételekből állnak össze. 

Mindezeken túl kifizetésre kerültek a települési és intézményi működési díjak 

/energia, biztosítás, közmű, településrendezés stb./, valamint a bér és bérjellegű 

elszámolások. 

Idei működésünkben is a takarékos gazdálkodás volt a cél, s csak a 

legszükségesebb kiadásokat realizáltuk. 
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Pénzügyeinkről röviden:  
     - Bevétel: 

- központi költségvetési támogatás: 12.5 millió ft 

- saját bevétel:                                     3.5 millió ft 

- előző pályázati pénz visszatérítés:   6.5 millió ft 

- Összesen:                                        22.5millió ft 

Ez az előző évi bevételhez képest közel 10 millió ft- al kevesebb. 

Nagyobb összegű kiadásaink: 

- fűnyíró traktor vásárlása: 590 ezer ft 

- útfelújítás:                    4.5 millió ft  

             /Fő u. 1.04 millió ft, Lédeci u 2.3 millió ft, temető 1.2 millió ft/ 

Pályáztunk egy pihenő park kialakítására a volt vásártér területére, erre a célra 

15 millió ft- ot nyertünk. A beruházást megkezdtük és az első kifizetés összege 

közel 5 millió ft. Mivel a beruházás a horvát egyesület nevén fut, ők is 

megelőlegeztek 1.5 millió ft-ot.  

   Elkészült és a helyére került egy új eső beálló a határ kocsma előtti 

buszmegállóba. 

  Megújult a másik buszmegálló közvetlen környezete is. Mindnyájunk nevében 

köszönet ezért Mayrus Wilfridnek, aki idén töltötte be 60. életévét és ez 

alkalomból az ünnepelt adott nekünk ajándékot, mégpedig a kivitelezési  

költségeket Ő fizeti. Erről a helyről is újra kívánunk neki nagyon jó egészséget, 

sok boldogságot és lehetőségei szerint legyen továbbra is településünk aktív 

támogatója.  

 
Civil egyesületeink az idei esztendőben is nagyon sokat dolgoztak, a 

hagyományápolás terén, a kulturális rendezvények lebonyolításában, a sport és 

a tűzoltó versenyeken. Köszönet mindenkinek a hozzáállásáért, a lelkesedéséért 

és az önzetlenségéért. 
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Közterületeink, temetőnk tisztaságára, gondozottságára továbbra is nagy 

hangsúlyt fektetünk. A hozzánk látogatók is csak pozitívan és elismerően 

szólnak falunk gondozottságáról, tisztaságáról. Idéntől ezt a munkát 

takarékossági okokból kizárólag Drázsnyák Róbert falugondnok végezte. 

Ha összegeznem kell idei munkánkat, megállapíthatom, hogy 

lehetőségeink szerint mindent megtettünk településünk működése, fejlesztése és 

lakóink érdekében. De továbbra sem vagyunk elégedettek. A további fejlődést a 

sok jó szándékú ember támogatása és munkája nagyban megkönnyítheti. Ehhez 

kérem ezután is az Önök segítségét. 

Az év vége felé közeledve, kívánok Und falu minden lakójának 

kegyelmekben gazdag, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, jövőre pedig 

sikerekben és eredményekben gazdag boldog Új Esztendőt. 

Guzmits Ferenc 

   Polgármester 

Községi Könyvtár 
Könyvtárunk közel 400000 Ft értékű könyvet kapott. 100000 Ft-ot pedig 

rendezvényekre.  

Könyvek, DVD-k kölcsönzése településünkön ingyenes. 
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Meghívó 

Und község Önkormányzata és a horvát 
nemzetiségi Önkormányzat  

2014. január 11-én szombaton  
délután 14 órakor közmeghallgatással 
egybekötött nyugdíjas találkozót tart.  

A közmeghallgatásra várjuk a lakosságot, az 
összejövetelre pedig ezennel minden nyugdíjast 

tisztelettel hívunk és szeretettel várunk. 
 

IInnffoorrmmáácciióókk  

Und Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Péntek: 8.00-14.00 

 

 

A sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 

Elérhetőségek: 

Jegyző: Czipetits Györgyné: 06-99-533-801 /Sopronhorpács/ 

06 -99-543-013 Zsira 

06-99-543-014 Zsira 

06-70-313-7848 

E-mail cím: shorpjegyzo@rlan.hu 

Elérhetőségek: 

Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 

E-mail: undhivatal@t-online.hu 

Web: www.und.hu 
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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-kor horvát 

13.45-kor magyar 

Anyakönyvi hírek: 

Születések: Alasz Panka, Farkas Áron, Guzmits Gréta               

Elhalálozás: Szász Ágica, Horváth Lőrinc 

 

Falunk lakosságszáma nagyon lecsökkent, az állandó lakcímmel bejelentettek 

száma immáron már csak: 340 fő. 
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Közlekedés: 
 
Megérkezett a tél, egyre csapadékosabb és hidegebb lesz az időjárás. Felhívjuk 

mindenki figyelmét, hogy a fagyok beálltával és hóesés esetén a 

csúszásmentesítésről, valamint a közlekedő utak hómentesítéséről az ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni. 

Kérünk tehát mindenkit, hogy egy esetleges balesetet megelőzendő, figyeljen a 

hó eltakarításra és a síkosság mentesítésre, vonatkozik ez az üres telkekre is. 

Kérjük, 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: 
 
A falu két pontján kihelyezett szelektív edényekbe kizárólag üveget dobjunk, a 

többi szelektíven gyűjtött hulladék pedig a szolgáltató által megjelölt időpontban 

a házak elé kihelyezve kerül elszállításra. Sajnos az utóbbi időben újra 

megjelentek településünk környékén az illegális szemétkupacok. Legyen az 

levélhulladék, fafűrészelésből adódó maradványok, háztartási hulladék, 

törmelék, veszélyes hulladék stb. Úgy látom, hogy egyre több emberben fel sem 

merül az, hogy a közvetlen környezetét szennyezi, illetve károsítja. 

Önkormányzatunk mindent megtesz közvetlen környezetünk tisztaságáért, 

éppen ezért elvárjuk mindezt a település minden lakójától is korosztályi 

megkülönbözetés nélkül. 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falu határában szemetet 

illegális helyre lerakni szigorúan tilos! Az évenkénti megszokott lomtalanítás, 

sajnos a tulajdonosi közgyűlés határozatának hiányában egyenlőre nem 

megoldható.  

Akinél még van felesleges kidobásra szánt fémhulladék, kérjük jelezze a hivatal 

felé mert a januári hónap folyamán szeretnénk elszállíttatni. Köszönjük! 
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Temető: 

Az idén is kivágattattuk a temetői kerítés körül a benövő bokrokat, és a 

különböző vadhajtásokat. A két nagyméretű /1100literes/ konténert, kizárólag az 

apró hulladék /mécses, gyertya, stb./ elhelyezésére kérjük használni. Sajnos 

rendszeresen rakják tele elszáradt koszorúkkal, gyökeres, földes virágokkal. Így 

hetente üríthetnénk, ami konténerenként 15.000 Ft-ba kerül, erre sajnos nincs 

pénzünk.  Kérjük, hogy a hulladékot kizárólag a kijelölt helyre-hátul a sarokba- 

helyezzük el. 

 

Helytörténeti kiállítás  

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 

alakítsuk 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, 
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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 megkönnyíthetnék 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. 

 
 

Figyelemfelhívás 
 

A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a kéménytüzek és a téli időjárás 

veszélyeivel kapcsolatban az alábbi javaslattal fordul a lakossághoz 

A kéménytüzek megelőzhetőek 

Az ősz beköszöntével megkezdődött a fűtési szezon, de nem szükségszerű, hogy 

a fűtés beindulása a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek számának növekedését 

hozza magával, hiszen a gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő 

odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne. 

Győr-Moson-Sopron megyében az idei évben összesen 20 alkalommal 

riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit szén-monoxidmérgezés miatt, 

12 alkalommal kéménytűznél, 1 esetben pedig kazán túlhevülése, robbanása 

miatt kellett beavatkozniuk. 

 

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések 

(páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés 

hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. 

Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A 
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nehezen észlelhető színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a 

tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza 

a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített 

kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött 

fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is. 

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő 

berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A 

kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén évente, 

szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén félévente – ellenőriztessük. A 

gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos 

lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, egy megfelelő eszköz életet 

menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, 

felülvizsgálatot! 

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények 

ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is 

(vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, 

vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell 

a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő 

berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető 

anyagokat távolítsuk el. 

Még a fűtési szezonban sem késő átvizsgáltatni a különböző tüzelő-fűtő 

berendezéseket, mivel a gázfűtéses lakásokban a visszaáramló légnemű 

égéstermék is tragédiát okozhat. 

A használat során elengedhetetlen a berendezések kifogástalan állapota, de 

fontos az is, hogy körültekintően használják őket. A fűtőberendezés és az 

égésterméket elvezető cső közelében ne tároljunk éghető anyagokat, ne legyen 
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azok közelében éghető falburkolat, hiszen a fűtőberendezések műszaki 

meghibásodásán túl, a készülékek hibás használata, hőátadás, kipattanó szikra 

miatt tűz keletkezhet. 

A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne használjunk 

tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot. A füstcső hézagmentesen 

illeszkedjen, mert a visszaáramló füstmérgezést, a széteső cső tüzet okozhat. A 

füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább egy helyen – fémbilinccsel az 

épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. 

A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A 

padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében éghető anyagot ne 

tároljunk. 

Az égésterméket, izzó parazsat ne öntsük műanyag szemetes edénybe, mert az 

megolvadhat és kigyulladhat. A széntüzelésű berendezést használók figyeljenek 

arra, hogy a szenet nedves állapotban ne tárolják be, mert öngyulladásra 

hajlamos. 

Ugyancsak figyelembe veendők a helyiségek légellátását, légáramlási viszonyát 

módosító tényezők (pl. a nyílászárók utólagos szigetelése, fokozott légzárásúra 

cserélése, szagelszívók, ventillátorok beépítése), melyek befolyásolva a levegő 

utánpótlását, a gázfogyasztó berendezés működési zavarát, ezáltal az 

égéstermékben a mérgező szén-monoxid arányának növekedését, a helyiségben 

való felhalmozódását okozhatják. Az új technológiájú nyílászárók korlátozottan 

engedik be a levegőt a lakásba, pedig a folyamatos levegő-utánpótlás nagyon 

fontos, hiszen egy köbméter gáz biztonságos elégetéséhez kb. 10 

köbméter levegő szükséges. A szellőző nyílások eltakarása épp ezért tilos, a 

megfelelő szellőzést biztosítani kell. 
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A szabályok betartása különösen azokban az esetekben fontos, ahol az év 

folyamán az épületen nyílászárót vagy gázkészüléket cseréltek, páraelszívót 

építettek be a gázszolgáltató és a kéményseprő vállalkozó szakvéleménye 

nélkül. Veszélyt jelent továbbá, ha a gázkészülékek és a fogyasztói rendszer 

időszakos felülvizsgálata elmarad, valamint az évek óta használaton kívüli 

kéményt felülvizsgálat nélküli újból üzembe helyezik. 

A fűtés biztonsága érdekében a felülvizsgálatokat minden esetben szakemberrel 

végeztessük el (épületgépész tervező, jogosult felülvizsgáló és kéményseprő 

szakember). 

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely 

megfelelő minősítéssel rendelkezik. 

A PB gázzal üzemelő berendezést és pb-gázpalackot panelszerkezetű 

lakóépületben, illetőleg talajszint alatti helyiségben elhelyezni nem szabad. 

Kizárólag ép, sérülésmentes gázpalackot használjunk, melynek szerelvényei 

megfelelő tömítéssel rendelkeznek. A tömítés megbízhatóságát szappanos 

vízzel, vagy borotvahabbal ellenőrizzük. A külön égéstermék elvezetővel nem 

rendelkező fűtőberendezést (az égési gázok az adott helyiség légterébe ürülnek) 

csak nagy körültekintéssel, intenzív szellőzéssel rendelkező helyiségben 

használjunk. 

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 

112-es, vagy a 105-ös segélyhívó számon. 

Országosan csaknem hétezer-ötszáz kémény használata tiltott – Győr-Moson-

Sopron megyében 100 kémény használatának tiltására került sor az idei évben. 

A közszolgáltatói ellenőrzések rendszeres elvégzését az elhanyagolt, gyakran 

házilag beüzemelt vagy átalakított, potenciális veszélyt jelentő kémények nagy 
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száma indokolja. Csak az idén 100 esetben tiltották meg kémény üzemeltetését 

az elsőfokú hatóságként eljáró katasztrófavédelmi kirendeltségek Győr-Moson-

Sopron megyében. 

A vonatkozó rendeletek értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltató 

szakembereinek időszakonként ellenőrizniük kell a használatban lévő és a 

tartalék kéményeket. Azon égéstermék-elvezetőket, amelyekre gáztüzelésű 

berendezést kötöttek, legalább évente egyszer, azokat pedig, amelyek szilárd- 

vagy olajtüzelésű berendezést szolgálnak ki, évente legalább kétszer kell 

ellenőrizni és szükség szerint tisztítani. Amennyiben az ellenőrzés során a 

kéményseprő élet- vagy vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető 

szabálytalanságot észlel, írásban arra szólítja fel az ingatlan használóját, hogy 

azonnal állítsa le az üzemeltetést, egyben tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező 

hatóságot, szükség esetén a gázszolgáltatót. 

Közvetlen veszélyeztetésnek számít például, ha az égéstermék tartósan 

visszaáramlik a légtérbe, ha nem megfelelő tömörségű vagy állékonyságú az 

égéstermék-elvezető, vagy ha azon nem végezték el a műszaki vizsgálatot, 

tisztítást. Az üzemeltetés azonnali leállítását vonja maga után a nem 

megfelelően rögzített összekötő elem vagy a nem zárható tisztítónyílás is. Az 

elvezető tömörségének, illetve állékonyságának problémája esetén az építésügyi 

hatóság, a többi esetben pedig a katasztrófavédelmi kirendeltségek járnak el 

elsőfokú hatóságként. 

Idén a legtöbb tiltó határozatot megyénkben a Soproni és a Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén hozták meg, a 

legkevesebb tiltás a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi 

területén történt. 
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A kémény újbóli üzembe helyezését ugyancsak a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek engedélyezik, természetesen a szabálytalanság megszűntetése 

után. Ennek megtörténtét a közszolgáltatótól kapott ismételt szakvélemény 

bizonyítja. 

Győr-Moson-Sopron megyében szeptember végéig 32 esetben ismét 

engedélyezték a kémény üzemeltetését, így jelenleg közel 70 kéményt tilos 

használni megyénkben. 

A téli időjárás veszélyei 

A tél beköszöntével fel kell készülnünk az időjárás jelentős változására és annak 

hatásaira, akár a tartós fagypont alatti hőmérsékletre, akár jelentős mennyiségű 

hó lehullására. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

néhány jó tanáccsal szeretné felhívni a lakosság figyelmét a megelőző 

óvintézkedésekre. 

Általánosságban: 

• Ajánlott az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges öltözék 

viselése. Tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, lehetőleg meleg italok 

fogyasztása javasolt. 

• A huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni 

a végtagokat, ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét. 

• Havas időben az összefagyott hó és jég a tetőkről-csatornákról a járókelőkre 

eshetnek, a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak, A síkosság mellett a 

hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami 

további veszélyforrásokat jelenthetnek (elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés 

során különös tekintettel legyenek a mind a gépjárművezetők, mind a 

gyalogosan közlekedők a havas jeges csúszós útviszonyokra. 
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• A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak 

(anyagmozgatás, terhek emelése esetén), amihez társul a csúszásveszély. 

• A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok 

égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak. 

• A téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kijelölt 

helyen szánkózzunk, korcsolyázzunk, síeljünk, valamint mindig javasolt a 

védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak) használata. 

Jelentős mennyiségű hó lehullása esetén: 

• Kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról 

szóló híradásokat! 

• Csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, hiszen az időjárási 

körülmények hirtelen és jelentős mértékben megváltozhatnak! Feleslegesen ne 

veszélyeztessék saját maguk és a segítségül érkezők testi épségét! 

• Ha mégis feltétlenül szükséges az elindulás, legyen önöknél meleg ruha, takaró 

és termoszban forró ital. A gépjárműben legyen elegendő mennyiségű 

üzemanyag és legyen bekészítve hólánc, hólapát, jégkaparó, jégoldó. 

• Akik otthon maradnak, gondoskodjanak több napra elegendő mennyiségű 

tartós élelmiszer, ivóvíz és gyógyszer biztosításáról! 

• Készítsenek elő meleg ruhákat! 

• Áramszünet idejére a hűtőben és fagyasztóban lévő élelmiszereket hideg 

helyen a szabadban helyezzék el! 

• Áramszünet idején a vízteres kandalló és cserépkályha vízkeringetéséről 

gondoskodjon kiegészítő berendezés alkalmazásával (pl. aggregátor)! Az e célra 

igénybevett belső égésű motort csak szabadban alkalmazzák! 

• Vegyes tüzelésű kazánok esetében, amennyiben gázüzemeltetésről áttérnek a 

másik tüzelési módra, kerüljön elzárásra a megfelelő zárócsap! 



www.und.hu UNDI LAPOK 12. évfolyam 1. szám 
 

16 

• A földgázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetére gondoskodjanak egyedi 

tüzelési berendezésekről (cserépkályha, olajradiátor, kandalló, vaskályha, 

villanykályha, PB tüzelés)! 

• Biztosítsanak több napra elegendő mennyiségű tartalék tüzelőanyagot, amely 

könnyen hozzáférhető helyen legyen tárolva, közel a bejárathoz! 

• Legyen előkészítve gyufa vagy öngyújtó, gyertya, elemlámpa (tartalék 

elemmel)! 

• Áramszünet idejére készítsenek elő elemről működtethető rádiót, és biztosítson 

hozzá tartalék elemeket! 

• Mobiltelefonja legyen üzemképes és feltöltött állapotú! 

Ne égessük, komposztáljuk! 

 

Az őszi lombok égetése nem csak a környezetet, hanem az emberi szervezetet is 

károsítja. 

 

Az égő levelek egészségügyi problémákat okozhatnak 

 

A levelekben rekedt nedvesség miatt azok általában lassan égnek, így a 

levegőben apró finom port, kormot és egyéb szilárd anyagokat termelnek. 

Ezeket belélegezve köhögést, nehézlégzést, mellkasi fájdalmat, légszomjat és 

esetenként tartós légzőszervi problémákat okozhatnak. 

Az égő levelek füstje veszélyes vegyi anyagokat is tartalmaz, mint például a 

szénmonoxid, amely képes megkötni a hemoglobint a véráramban, és csökkenti 

a vér és a tüdő oxigéntartalmát. Egy másik káros vegyi anyag – melyet szintén 

kimutattak az égő avar füstjében - az állatoknál rákot okozhat, és úgy vélik, 

hogy ez az egyik legfontosabb tényező a cigarettafüst által okozott tüdőrák 

kialakulásában. Az égő avar füstjének belélegzése igazán a kicsi gyerekeken, 
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időseken és az asztmában vagy más tüdő- és szívbetegségekben szenvedőkön 

bosszulja meg magát.  

Az avarból jó komposzt lesz 

Sokan nem tudják, hogy a lehullott leveleket komposztálni is lehet. Ezzel nem 

csak a környezetet óvnák (és a szomszédokat a füsttől), hanem tápanyagot is 

juttatnának saját kertjükbe. 

Komposztálni szinte minden növényi eredetű nyesedéket lehet, de még konyhai 

maradékokat is. Sőt, még a diófa levelét is lehet.  

A komposztálás a leginkább környezetbarát alternatíva az égetéshez képest. 

A száraz falevelek önmagukban hosszú idő alatt bomlanak le, de zöld növényi 

anyagokkal, például lekaszált fűvel keverve, a folyamat felgyorsul  

Miért jó? 

Csökken a szemét, a tápanyag visszapótlásával megspóroljuk a műtrágyák 

jelentős részét, serkenti a növények növekedését, amik még ellenállóbbak is 

lesznek, nő a talaj tápanyagtároló képessége, javul a víz-, hő-, 

levegőgazdálkodása, és a komposztálással fenntartjuk a természet önfenntartó 

körforgását.  

Gyűjtsük külön a zöld hulladékot 

Amennyiben sem a környezetet nem szeretnénk károsítani azzal, hogy elégetjük 

a faleveleket, sem pedig komposztálni nem tudunk, akkor van egy másik, 

szintén környezetbarát alternatíva. Zöldhulladék gyűjtő zsák megvásárlásával 

(170 Ft) külön gyűjthetjük a faleveleket. A megadott időpontokban pedig az 

STKH járművei elszállítják az otthonukból. 

Rendőrségi felhívás 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az elkövetők akkor hajtják végre a gépkocsi 

feltörést, ha biztosak benne, hogy "találnak valamit", mert kívülről (az ablakon 
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keresztül) látszik, hogy értékes dolog van a járműben és a lehető legkisebb 

veszélye van a "lebukásnak".  

A Rendőrség folyamatos felhívásokkal, szórólapokkal, média megjelenésekkel 

azt hangsúlyozza a gépkocsi tulajdonosoknak, hogy  

 

NE HAGYJANAK ÉRTÉKET GÉPKOCSIJUKBAN! 

� Személyes irataikat, pénzt, bankkártyát, és a gépjármű okmányait soha ne 

hagyják a gépjárműben!  

� Ne hagyjanak értékes csomagot, táskát, mobiltelefont, GPS-t, laptopot és 

egyéb értékes műszaki cikket az utastérben, vagy egyéb látható helyen! 

Az ülések alatti helyek és a kesztyűtartó sem biztonságos, mivel ezeket a 

helyeket is "átnézik" az elkövetők. 

� Mindig zárják be a gépjármű összes ajtaját, az ablakot húzzák fel, 

kapcsolják be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki! 

Bevásárláskor a személyes dolgaikat tartalmazó táskájukat, tárcájukat az 

autóba pakolás idején se hagyják őrizetlenül! 

� Kiszállás után ellenőrizzék a gépjármű lezárt állapotát! (Előfordulhat, 

hogy valamelyik ajtó nem megfelelően lett becsukva, így hiába a zárás az 

ajtó nyitva maradt). 

� A biztonság sok esetben csupán óvatosság, és odafigyelés kérdése, és nem 

kerül semmibe. 

� Vigyázzon értékeire, ne adjon esélyt a tolvajoknak! 

Pénztárca és táska, avagy elég egy pillanat...és  

Kérjük Önöket, hogy soha semmilyen körülmények között ne hagyják értékeiket 

szem elől téveszteni, mivel elég pár másodperc és a korábban letett pénztárcát 

vagy táskát "szakértő kezek" ellopják. A Karácsony közeledtével az értékeikre 

még fokozottabban figyeljenek a bevásárlások alkalmával! 
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Gázolajos esetek... 

A fenti esetek alapján is látható, hogy a külterületeken hagyott munkagépek, 

mezőgazdasági gépek nincsenek biztonságban. Kérnénk Önöket, ha 

tulajdonukban lévő nagy értékű gépeket, eszközöket a külterületekről nem 

tudják biztonságos helyre elszállítani, akkor különböző - éjszakai - 

időpontokban is visszatérő jelleggel ellenőrizzék, hiszen így a 

kiszámíthatatlanság miatt nagyobb a lebukás veszélye az elkövetők részére. 

Amennyiben egy ilyen "ellenőrzéskor" éppen látják az elkövetőket akkor 

azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélyhívó számokon és 

maradjanak biztonságos távolságra, mivel nem lehet kiszámítani az elkövetők 

reakcióját a lebukáskor. A látottakat minél pontosabban próbálják megjegyezni, 

a gépjármű - jelen esetekben amire a gázolajat átfejtik - típusát és rendszámát és 

körülbelül hány személy tartózkodik a helyszínen. 

Tartozásukat törlesztik, de visznek mindent... 

Kérjük Önöket, hogy hívják fel szépkorú családtagjaik, ismerőseik, 

szomszédjaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel a lakásukhoz érkező 

idegeneket ne engedjék be a lakásukba! Minden esetben győződjenek meg arról, 

hogy a hivatkozott indok valós-e. Amennyiben a fent leírt esethez hasonló 

fordulna elő hozzátartozóikkal, kérjék meg őket, hogy előtte hívják fel az 

érintettet. 

Vigyázat! Ismét házaló(k)... 

Kérjük Önöket, hogy hívják fel szépkorú családtagjaik, ismerőseik, 

szomszédjaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel a lakásukhoz érkező 

idegeneket ne engedjék be a lakásukba! A különböző "portékákat" árusító 

házalók a legtöbb esetben jóval a piaci ár felett árusítják a portékájukat, amivel 

nagy károkat okoznak a gyanútlan áldozatoknak, akik a jó rábeszélőképességgel 

rendelkező "árusoknak" elhiszik amit mondanak. 
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A digitális világban elkövetett csalások... 

Kérjük Önöket, hogy az internetes hirdetési oldalakon tömegével található, 

különböző ajánlatokkal legyenek körültekintőek, mert ezek között sok a csalók 

által létrehozott valótlan tartalmú hirdetés, amelyekkel ilyen módon akarnak 

pénzt szerezni a majdani áldozatoktól. A Karácsony közeledtével - kihasználva 

az ünnepi bevásárlást, készülődést - jobbnál-jobb álhirdetések is lehetnek! Soha, 

semmilyen internetes ajánlat, vásárlás során ne fizessenek előre, ne küldjenek 

pénzt, csak miután megkapták a terméket (ami - a fenti esetből is látható - sem 

jelent százszázalékos biztonságot). Ha a hirdetésben nagyon kedvező az ajánlat, 

akkor törekedni kell a személyes átvételre (még így is lehet, hogy megéri), mivel 

így a legkisebb az esélye, hogy valaki áldozattá váljon. Százszázalékos 

biztonság nincs, de óvatosság nélkül könnyen áldozattá válhat bárki. 

Amennyiben személyes átvétel történik törekedjenek arra, hogy ne egyedül 

menjenek az átvételre! 

Üzletben történt... 

A karácsonyi ünnepek közeledtével - kihasználva a sok ember jelenlétét az 

üzletekben - számítani lehet hasonló esetekre, melyeket csak nagy 

odafigyeléssel és a megfelelő áruvédelmi eszközök meglétével és egyéb 

biztonságtechnikai eszközök segítségével (pl.: kamera) lehet megakadályozni, 

vagy csökkenteni a károkat, ha a baj bekövetkezett.  

A karácsonyi bevásárlásokkor az üzletekben, bevásárló helyeken, a 

tömegközlekedési eszközökön fokozottabban kell figyelni értékeikre, mivel 

ilyenkor a zseblopások száma is növekedhet, ezért kérnénk Önöket, hogyha 

nagyobb összegű készpénzt kell magukkal vinni, akkor azt ne egy helyre tegyék 

el, hanem lehetőség szerint minél több helyre, illetve ha többen mennek 

bevásárolni akkor osszák el az összeget. A bevásárláskor csak a 

legszükségesebb irataikat, értékeiket vigyék magukkal. 
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33  ttiipppp  aa  mmeeggffáázzááss  ééss  aa  nnáátthhaa  eellkkeerrüülléésséérree  

1. Vitaminok, ásványi anyagok 

Fontos a főzelékfélék, saláták, teljes gabonák, diófélék, olajos magvak napi 

fogyasztása is. Sajnos ezek sem tartalmaznak minden életfontosságú anyagot, 

ezért van szükség táplálékkiegészítőkre. Ilyen például az Aloe vera, a különböző 

vitaminok (A, B, C, E) és ásványi anyagok, illetve nyomelemek (vas, kalcium, 

kálium, magnézium, réz, szelén). Ezeket érdemes természetes összetételű 

készítményekből választanunk. 

2. Immunerősítő házi praktikák  

A napos időszakokat töltsük a szabadban sétálva, hiszen a D-vitamin télen is 

csak a nap segítségével épül be a szervezetünkbe! A szauna elősegíti a 

méregtelenítést. Erősíthetjük magunkat a váltózuhannyal is, amely javítja a 

vérkeringésünket, a szervezet energiaáramlását és ellenálló-képességét.  

3. Tartsunk egészségnapot! 

Reggeli: hársfatea, főtt müzli gabonapehelyből mazsolával, dióval vagy 

kókuszreszelékkel ízesítve. 

Tízórai: szőlő, alma, körte, szilva (csak egyféle gyümölcsöt fogyasszunk egy 

étkezésnél).  

Ebéd: fejtett babból készült főzelék tükörtojással, vagy tökös lecsó 

hajdinakásával. 

Uzsonna: teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér, sajttal, vajjal, uborkával. 

Vacsora: párolt pulykamell vagy csirke, esetleg hal párolt zöldséggel, friss 

petrezselyemmel. Az étkezések között legalább két liter folyadék fogyasztása 

fontos (gyógytea, tiszta víz, gyümölcslé, ásványvíz).  
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és mindenki másnak, aki hozzájárult, 
hogy az újság 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 

 

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 

 


