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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket a 2016. augusztus 20-án
16 órakor kezdődő ünnepi képviselő-testületi ülésre,
melynek helyszíne a Kossuth Lajos Művelődési Ház lesz.
POLGÁRRÁ FOGADÁS, AUGUSZTUS 20-AI EMLÉKMŰSOR
ÉS ÚJKENYÉR-ÜNNEP
PROGRAM:
• Himnusz
• Farkas Imre polgármester
ünnepi beszéde
• Magyar hazánk…
(Szent István himnusz)
• Vers – Posztos Lenke: Hálaének
és ima augusztus 20-ra
(előadja: Makovics Dávid)
• Újszülöttek köszöntése
• Vers – Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem
(előadja: Tábi Sára)
• Polgárrá fogadás
• a 2015. július 1. és 2016. június 30. között
született babák polgárrá fogadása, emléklapok átadása
• Vers – Bratan Erzsi: Új kenyér
(előadja: Farkas Luca)
• Vers – Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?
(előadja: Csapó Csenge)
• A kenyérsütő verseny eredményhirdetése
• Szózat
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Családokért Önkormányzati Társulás

Előszállási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Kik vagyunk?

A Szolgálatban két – szociális munkás diplomával rendelkező – családsegítő végzi a munkáját, akik sok szeretettel várják a segítséget kérőket és az érdeklődőket.
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 és 10 óra között,
csütörtökön pedig 13 és 15 óra között tartunk ügyfélfogadást.
Amennyiben telefonon szeretnének minket elérni, akkor a 0625 484 834-es, a 0630 313 0527 és a 0630 313
0504-es számon tudják ezt megtenni.

Kik nem vagyunk?

Bár hivatalos személyek vagyunk, mégsem vagyunk hatóság. A közbeszéddel ellentétben nem mi vagyunk a „Gyámügy”, nem mi „visszük el a gyerekeket”, a legfontosabb célunk
a családok egyben tartása. Mi vagyunk azok, akik közvetlenül
találkoznak a családdal, így a Gyámügyi Osztálynak jelzési
kötelezettségünk van, a végső döntés ott születik.

Miben tudunk segíteni?
Információnyújtás:
Minden olyan problémával várjuk a lakosokat, ami megnehezíti a családi életüket, Önökkel együtt gondolkozva igyekszünk segíteni a probléma megoldásában.
Ügyintézés:
Nem biztos abban, hogy milyen ellátásokra jogosult?
Nem biztos az igénylés menetében?
Jöjjön be hozzánk, segítünk!
Lelki segítségnyújtás:
Folyamatos problémáit nehezen vagy egyáltalán nem tudja
kezelni? Szeretne egy szakemberrel beszélni, de nincs kihez fordulnia? Bár pszichológusok nem vagyunk, de szívesen meghallgatjuk, segítő szakemberként, lehetőségeinkhez
mérten támogatjuk, szükség esetén a megfelelő végzettséggel
rendelkező szakértőhöz irányítjuk.
Komplex problémák a családban:
Gyermekével problémák vannak, nehezen birkózik meg a
kamaszkorral? Úgy érzi, hogy irányíthatatlan, bajba fog kerülni? Forduljon hozzánk bátran, hogy együtt próbáljuk megelőzni a bajt, és a kialakult problémát orvosolni.

Miben tudnak nekünk segíteni?

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői központi
feladatuknak tekintik az adományosztást.
Sok családunk van, akik nehéz helyzetben vannak, bármilyen apróságnak örülnek. Egész évben várjuk a felajánlásaikat, legyen az jó állapotban lévő ruha, bútor, konyhai eszköz,
háztartási gép. Természetesen a legnagyobb segítséget az
élelmiszeradomány jelenti.
Mindennek örülünk, aminek Önök is örülnének, a befőzésből megmaradt lekvártól kezdve a zöldségeken át a pékáruig.

Tudta?

Munkánk során a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján
dolgozunk. Ez alapján tiszteletben tartjuk minden ember
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méltóságát, jogait. Kötelességünk kerülni a negatív diszkriminációt, nem tehetünk különbséget ember és ember között,
például nem, kor, vallási hovatartozás és etnikai hovatartozás
alapján.
A családsegítő alapvető kötelességei közé tartozik a titoktartás. Ez nem azt jelenti, hogy, ami a kliens és a családsegítő
között elhangzik, az csak teljesen kettejük között marad, hiszen a családsegítők szakmai kapcsolatban vannak több intézménnyel, akiket a titoktartás ugyanúgy köt.
Tehát, ha szakmai megbeszélést tartunk, akkor bizonyos
eseteket megbeszélünk, amik a megbeszélésen túl már nem
juthatnak ki az etikai kódex szerint.
Fontos még megemlíteni, hogy amikor segíteni próbálunk
egy kliensnek, akkor a probléma megoldásában neki is részt
kell venni, igyekszünk ösztönözni erre.
A szociális munkás egy hivatalos személy, aki a kliensével
nem állhat baráti, rokoni viszonyban. Azért dolgozunk, hogy
segítsünk, meghallgassuk a klienseket, amennyiben fennáll
baráti vagy rokoni viszony, a szakmaiság elveszik, így teljes
körű segítséget nyújtani nem tudunk.
Az elvégzett munkáért a kliensektől ajándékot, bármiféle
juttatást elfogadnunk szigorúan tilos. Higgyék el, egy pillanatig sem várjuk ezt el, azért vagyunk, hogy segítsünk.
Sok szeretettel várjuk Önöket, bármilyen problémával
keressenek minket bátran a Bem u. 1. szám alatt.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy munkaidőn
kívül nem tudunk a rendelkezésükre állni, a privát elérhetőségeinket ezért ne keressék! Amennyiben krízishelyzet
adódik, a központi ügyelet telefonszámán tudnak segítséget
kérni: 0620 387 2059.
Gráczer Zsuzsanna
és Kozma Nikolett, családsegítők

Szülői értekezletek
az óvodában
Tisztelt Szülők!
Első szülői értekezletünket

2016. augusztus 30-án
tartjuk az Előszállási Patakparti Óvodában,

16 órakor a kiscsoportnak,
17 órakor a középső csoportnak,
18 órakor a nagycsoportnak.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szerencse Jánosné
óvodavezető
2016. 3. szám
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ISKOLAI HÍREK
A nyári szünet elején került sor a nyári táborozásra. Idén ismét sikeresen pályáztunk az Erzsébet táborra. A 40 tanulót
négy kolléga kísérte el Zánkára (Serák Gabriella, Horváthné
Flér Henriett, Fülöp Istvánné, Mátrai Adél). Programok bőségtára várt bennünket (és finom ételek…). Az idő nagyon
kellemes volt, így a Balatonban is többször lubickolhattunk.
Igazán öröm volt a gyerekekkel táborozni, hiszen példamutatóan viselkedtek.
A nyári szünetben folyik az iskola felújítása.
A tornaterem és az öltözők festését szervezte meg Önkormányzatunk. Megújul a pince, a villanyszerelés, és a nyelvi
labort is beüzemelik.
Mint ahogy az előző lapszámban jeleztük, készülünk a 60
éves iskolai évfordulóra, amelyet 2016. szeptember 24-én
délután tartunk. Szeretettel várunk mindenkit!
Ezen a napon találkozókat is lehet szervezni az iskolában.
Kérjük, az információkat adják át ismerőseiknek, messzebb
élő régi osztálytársaiknak, tanáraiknak is!
Készítjük az évkönyvet, melybe szívesen várjuk hajdani
és jelenlegi diákok, szülők, pedagógusok visszaemlékezéseit.
Felújítjuk a néprajzi gyűjteményt és az iskolatörténeti
kiállítást. Gyűjtünk még régi iskolai relikviákat. Esetleg
Önnek van otthon kiállítandó tárgya?

A tankönyveket szeptember 1-jén, a tavalyihoz hason
lóan osztjuk. Az 1-4. évfolyam térítésmentes, az 5-8.
évfolyamon az ingyenes tanulók a jogosultságukat igazoló
nyilatkozatok fénymásolatát hozzák be augusztus 24-én
9-16 óráig az iskolába!
Az étkezést az óvodában augusztus folyamán kérjük elintézni. Így már az első napon tudnak ebédelni a gyerekek.
Augusztus 23-tól, vagy az első tanítási napon lehet jelentkezni a napközibe a titkárságon.
Ünnepélyes tanévnyitónk 2016. szeptember 1-jén 8
órakor lesz. Ekkor kell visszahozni a bizonyítványokat is.
Szeptember 1-jén délutáni foglalkozások még nem lesznek.
Felhőtlen vidámsággal együtt töltött napokat kívánok minden családnak!
Mátrai Adél, tagintézmény-vezető

Az iskolánk Költészet napi versenyére írt, és lapunk
előző számában megjelent Labdarúgás c. vers
szerzője Sümegi Kata 6. osztályos tanuló.
Szíves elnézést kérünk, hogy a szerző neve
lemaradt.

Néhány sor a Kossuth Rádiónak (Déli Harangszó)
Előszállás Fejér megye déli csücskén helyezkedik el,
Dunaföldvártól 6 km-re. 250 éves kastélya a Szögletkert
öreg fáival, a 61-es útról látható.
Előszállás és környéke már a rómaiak előtt is lakott volt.
Nevét vélhetőleg onnan kapta, hogy az Alföldről
jószágaikat hajtó pásztorok itt pihentek meg. Innen lehet
Nagykarácsony-szállás, Kiskarácsony-szállás, György-szállás
neve is. Nevét a Nemzeti Múzeumban található, az 1537.
évből származó Illésházy-oklevél őrzi, Elevzalas-ként írva.
Előszállást az Alföldről települt kunok alapították, az
1300-as években.
Az 1526-os török dúlás után a kunkapitányságot feloszlatták, Előszállást Tolna megyéhez csatolták. 1530 körül a
fehérvári prépost tulajdonába került.
1537-ben Szapolyai János a Sulyok családnak adományozta. Habsburg Ferdinánd fegyverrel visszafoglalta a Fejér
vármegyei szállásokat, Előszállást 1541-ben Szarvaskő urának, Horváth Ferencnek adományozta.
A XVII. század elején rácokkal népesítették be az elhagyott települést. Lelki gondozásukat a Földvári Szent Ilona
ferences rend szerzetesei látták el. A 60 házból álló rác település 1659-ben a zirci ciszterci rend tulajdonába került,
és maradt is a második világháborúig.
1751-ben Előszálláson Szent Anna kápolnát építenek.
1778-79-ben Kisboldogasszony templom épül barokk stílusban.
Oltárképe: Mária születése, ismeretlen festő alkotása.
Zakariás és Erzsébet faszobrai az oltár két oldalánál, oromzatán angyalokkal Mária monogram.
Mellékoltáron: Szent József, Szent Bernát. Kronosztikon
felirat: 1779
ELŐ-SZÓ – Kisbíró helyett
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Az 1923-ban öntött 84 kg-os harang megrepedt. Ennek
anyagából - a Róbertvölgyi, a háború alatt átlőtt 10 kg-os
harang hozzáadásával - készült 1981-ben, Őrbottyánban a
két új harang.
Nagyharang - tiszta ércsúlya: 170 kg „D” hangú
Kisharang - tiszta ércsúlya: 107 kg „F” hangú
A templom búcsúja szeptember 8., erre a napra szeretnénk kérni a harangszót.
Hálás köszönetünk, ha megvalósul.
Az előszállási lakosok nevében a harangszót kérte:
Kerlang Ferencné
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KENYÉRSÜTÉS
Egyik nap kevés kenyér volt itthon, hoztam a kenyérsütő
gépet, és már rakom is a belevalókat. Liszt, só, cukor, porélesztő, olaj, ecet. Bekapcsolom a gépet, és bő három óra
múlva kész a finom, friss kenyér. Közben elgondolkodom,
nem volt ez mindig így. Én még sütöttem igazi, kézzel dagasztott kenyeret, kemencében.
13 éves voltam, amikor az első kenyeret dagasztottam.
Édesanyámnak sokszor fájtak az izületei, és a szíve is beteg volt. A kenyér dagasztása rám maradt, persze segített
nekem. Este elkészítettem a lisztet a szakajtó kosárba, a
tűzhely közelébe. Erre azért volt szükség, hogy ne legyen
hideg a liszt a dagasztáshoz. Az előző kenyértésztából mindig hagytunk egy maréknyi kovászt. Egy kisebb mennyiségű liszttel a langyos vízbe áztatott kovászt fakanállal jól
elkevertem, szakajtóruhával letakartam.
Másnap korán kellett felkelnem, egy nagy fateknőbe
szitáltam a lisztet, hozzáadtam a kovászt, egy forint ára felfuttatott élesztőt és annyi vizet, hogy dagasztható tészta legyen. Egyszerre négy kenyér készült, egy héten egyszer sült
kenyér. Soha nem száradt meg, egy morzsa sem dobódott
el. Tisztelni kellett a mindennapi kenyerünket.
A dagasztás a vézna kezeimmel nem volt egyszerű, de
az akarat nagy volt bennem, nagyon igyekeztem, hogy jól
csináljam. Édesapám, mielőtt dolgozni ment, mosolyogva
mondta: „Addig kell dagasztani, míg az isztergye nem csepeg.” Hát én nézegettem is kifelé az ablakon, de bizony
nem láttam csepegni az isztergyét. Annál inkább csepegett
a homlokomon a veríték.
De addigra már levált kezemről és a teknő oldaláról is a
tészta. Édesanyám szólt, kész a dagasztás. Megliszteztem
a tetejét, és gyönyörűen keményített konyharuhával letakartam. Én iskolába mentem, mire hazajöttem, Édesanyám
már kisütötte a négy kenyeret. Ha ott voltak az unokák,
akkor nekik mindig készült kiscipó. Amikor kisült, annyi
felé törtük, ahány gyerek volt, ők boldogan majszolták a
frissen sült cipót. Készült lángos is a kenyértésztából, amit
fokhagymával, tejföllel, vagy kacsazsírral ízesítettünk. Ez
volt ám a mennyei eledel!
Nyári szünetben már a dagasztás mellett a szakajtás is az
én feladatom volt. Ez abból állt, hogy a megkelt kenyértésztát gyúródeszkára tettem, majd négy részre vágtam.
Jól át kellett újra dolgozni, konyharuhával bélelt szakajtókosárba tenni. Újra kelt 1 órát a tészta, én befűtöttem a
kemencét. Vagy szárberdóval, vagy rőzsével, hol az egyik,
hol a másik oldalán a kemencének. Amikor már pattogott
a parázs, pergyehúzóval kihúztam a parazsat, picit vártam,
és kenyérsütő lapátra tettem az óriásra kelt cipókat. Egyenként beraktam kemencébe, előtte „megmosdattam” a tetejüket, hogy szép fényes legyen a kenyérhéja. Becsuktam
a kemence száját tévővel, és bő egy óra múlva kisültek a
kenyerek.
A frissen sült kenyér illata terjengett a levegőben. Ez a
semmihez sem hasonlítható illat máig elkísér.
A dicséret is, amit Anyámtól és Apámtól kaptam. Egy
osztályfőnöki órán arról beszélgettünk, ki mit segít otthon.
Amikor mondtam, hogy én kenyeret is sütök, elámultak a
többiek. Ezután egész másként fogadták el a tízóraimat,
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amit megosztottam azokkal, akik nem tudtak hozni ennivalót. Sajnos akkor is volt ilyen.
Pár év múlva, mikor Előszállásra költöztünk, már nem
volt kemence, és a pékség is bezárt. A kenyeret boltból
vettem, ami semmiben sem hasonlított a foszlósbelű házikenyérhez. Sokszor könnyes szemmel ettem, vágyódtam
frissen sült, magam dagasztotta kenyér után. Most, hogy a
gép megsüti, ez a kenyér is finom, de ez mégis más. A gépnek nincs lelke. Édesanyám mondta, amit kézzel dagasztunk, benne van a dolgos kezünk melege, szívünk, lelkünk
szeretete.
Kerlang Ferencné
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Előszállási Sportegyesület hírei
Hamarosan megkezdődik a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság 2016-2017-es idényének őszi szezonja, amire
nagy erőkkel és sok újítással készült az Előszállási Sportegyesület.
A csapat háza táján személyi változások történtek az előző szezon végén. Az elnöki posztról lemondó Stadler Ferenc
helyét Bognár Márk veszi át. Megújult a vezetőség is. Az új
tagok: Masinka Csaba, Reichardt Bálint, Romhányi Frigyes,
Szloboda János.
A nyár folyamán a sportpálya körül rengeteg munkát végeztek a tagok és a lelkes szurkolók, sportbarátok. Új, modern
kispadokat helyeztünk ki a régi lemezborítású padok helyett.
Sajnos, ezek egyikét illetéktelenek alig egy héttel a kihelyezés
után megrongálták. Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, a pályára időnként kilátogató – nem egyesületi tag - ifjakat, hogy
vigyázzanak a kihelyezett nagy értékű kispadokra! Sikerült
vadonatúj labdafogó hálókat, tartókkal együtt, beszerezni és
felállítani.

A rendszeres megmérettetés, a mérkőzések igen fontosak a
fejlődésükhöz, sajnos azonban olyan magas költségekkel jár
az ifjúság szerepeltetése a bajnokságban (utaztatás, nevezési
díjak, mezek), amit a sportegyesület anyagi keretei csak igen
nehezen tesznek lehetővé. 2016. július 30-án hagyományteremtő céllal megrendeztük az I. Előszállási Ifjúsági Kupát,
melyen az idén Előszállás, Mezőfalva és Lajoskomárom csapatai vettek részt. A nagy sikerrel zajlott tornát végül Mezőfalva ifjai nyerték.
A rendezvényen árusított támogatójegyek bevételéből, valamint fő támogatóink felajánlásaiból összegyűlt összeget az
U16-os csapat kiadásaira fordítjuk! Köszönjük a támogatásokat! Továbbra is várjuk a focizni szerető 7-14 éves gyermekek
jelentkezését!
A 2016-17-es idényben tehát a felnőtt csapatunk mellett
az U16-os csapatnak is lehet szurkolni vasárnaponként. Jegyárak: 400 Ft (diákoknak diákigazolvány bemutatásával ingyenes), az U16 mérkőzései ingyenesek.
Szezonbérlet váltható 3800 forintos áron Bognár Jánosnénál és Bognár Márknál személyesen, vagy igényelhető telefonon: 0630 750 6198.
Hajrá ESE!

BÚCSÚI
BATYUS BÁL
Masinka Csaba vezetőedző irányításával a nyári hónapokban edzésekkel és felkészülési mérkőzésekkel készült az ESE
a szezonra.
A keretben történt változások:
Távozó játékos nincs, érkező játékosok: Tibold Márk,
Bozóki Márk (Mezőfalva), Czinkon Krisztián (Kisapostag),
Húsvéth Imre (Alap), Vászon Gergő (Holler UFC Dfvár),
Vászon Zsolt (Dunaegyháza)

2016. SZEPTEMBER 10-ÉN 19 ÓRÁTÓL
az előszállási Kossuth Lajos
Művelődési Házban
BATYUS BÁLT TARTUNK!
Belépőjegy: 1200 Ft
Vacsorával: 2000 Ft
Menü: sertéspörkölt, főtt burgonya,
káposztasaláta
A zenéről és a jó hangulatról
a „SZU-SI” Duó
(Szuszits Béla-Simon László)
gondoskodik.
Büfé egész éjjel.
Asztalfoglalási lehetőség
a 0630 633 0861 telefonszámon, vagy
a Bisztróban személyesen.
A bevételt az Előszállási Sportegyesület
utánpótlás csapatának javára fordítjuk.

Örömmel számolunk be róla, hogy az utánpótlás csapattal
tavaly megkezdett munkát az idén is folytatni tudjuk. Jelenleg 24 hét-tizennégy éves korú gyermek futballozik nálunk.
Az idei évben elindulunk velük az U16-os bajnokságban is.
ELŐ-SZÓ – Kisbíró helyett
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Mindenkit sok szeretettel várunk!
ESE Vezetősége
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A méhek védelmében,
a kiskertek permetezésének szabályairól

A méhek az állatvilág legszorgalmasabb munkásai. Egy kg
méz elkészítéséhez 50-60 ezerszer repülnek ki a kaptárjaikból, hogy édes virágnektárt gyűjtsenek. Ezt elsősorban nem
az ember kedvéért teszik, hanem saját, jól szervezett társadalmuk fenntartásáért. A méhek társadalmában – ahogy egy
valódi államban – mindenkinek megvan a saját feladata.
A fiatal dolgozó méhek takarítják a viaszsejteket, etetik a
fiasítást, termelik a viaszt, érlelik a mézet, s őrzik a kaptárokat. Az idősebb dolgozók virágport és nektárt, életük végén
vizet és propoliszt gyűjtenek. A mézet az emberiség mint
csemegét, fontos táplálékot, s gyógyterméket használja.
A méz szőlőcukrot, gyümölcscukrot, egyéb cukrokat,
szerves savakat, enzimeket, illóolajokat, aminosavakat, fehérjéket, ásványi anyagokat (kálcium, réz, vas, magnézium,
mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink), vitaminokat (B1,
B2, B3, B5, B6, C, folsav, nikotinsav) tartalmaz, mézfajtától
függően különböző arányban. Antibiotikus (baktériumölő),
immunrendszert erősítő hatással is bír.
A házi méh gazdasági haszonállataink között különleges
sajátosságokkal rendelkezik. Ezek egyike, hogy a kaptárakból
5-6 km távolságra is kirepülnek a nektárgyűjtés végett; mozgásuk nehezen korlátozható, s veszély esetén zárt helyre
csukásuk – ahogy pl. egy szarvasmarha, sertés istállóban
tartása – is nehéz, vagy megoldhatatlan. Így a környezetből
származó káros hatásoknak is fokozottan ki vannak téve a
méhcsaládok, ezért a növénytermesztők, kerttulajdonosok,
méhészek részéről is állandó, fokozott figyelem szükséges
ezek kivédésére.
A méztermelés mellett nagyobb gazdasági jelentőségű a
növénytermesztés során és a vadon élő növények életében
a termést hozó virágok megporzása. Méhek nélkül nem lehetséges a növénytermesztés, ezért ökológiai egyensúlyunk
nélkülözhetetlen élőlényei. Ebből következik, hogy mindnyájunk kötelessége – legyen az illető akár nagygazda, akár
kiskerttulajdonos, akár fogyasztó – a méhek védelme.
A kiskertekben végzett növényvédelmi vegyszeres kezeléseket, a rovar kártevők elleni védekezést a legnagyobb
figyelemmel, szakértelemmel, méhkímélő technológiával
szükséges végezni. Figyelembe kell venni az alkalmazás
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előtt a növényvédő szerek méh-veszélyességi jellemzőit,
mert hiányos ismeretünk miatt – akaratunk ellenére – méhpusztulást okozhatunk.
A rovarirtó szerek kis mennyiségben is legyengíthetik a
méhek immunrendszerét, ez a parazitás, vírusos fertőzések iránt fogékonyabbá teszi szervezetüket, s a kórokozók a
méhcsaládok pusztulását okozhatják. A méhmérgezés miatt
legyengült, dolgozók számában megfogyatkozott méhcsaládok nem képesek az elvárt mézmennyiség gyűjtésére,
előállítására, a telelést is nehezen viselik, így komoly gazdasági kár éri a méhészt. A méhmérgezések országosan a
méhpusztulások kb. 10%-áért felelősek. A mérgezések elsősorban kora tavasszal, majd a gyümölcsösök és a repce
virágzásának időszakában fordulnak elő.
A növényvédő szerek forgalmazásának hatósági engedélyezése előtt számos, több évben megismételt vizsgálatot
végeznek el, és ezek eredményei alapján adják ki az adott
növényvédő szer engedélyezési dokumentációját, amelyben szerepel egyebek között a méhekre gyakorolt hatás is.
A növényvédő szerek méh-veszélyességi szempontból 3 kategóriába sorolhatók.
- A méhekre kifejezetten veszélyes szerek közvetlen
érintkezés esetén (repülő méhek lepermetezése, növényen lévő meg nem száradt permetlé) a méhek 90100%-át elpusztítják, a hatóanyag maradékok a mérgező
hatást a méhekre több mint 12 órán át megtartják. Virágzó növényállományban (virágbimbó feslésétől a szirmok
lehullásáig) ezeket tilos felhasználni. A virágok jelenlétét
nem csak a termesztett növénynél, hanem a kezelt növények között, vagy a közeli növényeknél is figyelembe kell
venni. A tilalom a haszonnövény virágzási idején kívül is
érvényes, ha a táblát, annak környékét tömegesen virágzó más mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági
növényt egyéb okból látogatják. Ezért fontos a virágzó aljnövényzet rendszeres kaszálása, kapálása.
- A méhekre mérsékelten veszélyes permetező szerek
60-90%-ban toxikusak a méhek számára, s 8 óránál kevesebb ideig mérgezőek. Ezeket alkonyatkor, a csillagászati
napnyugta előtt 1 órával – amikor a méhek már nem repülnek – kezdhetjük kiszórni, s legkésőbb 23 órakor be
kell fejeznünk, hogy a reggeli kirepülésig a 8 óra időtartam leteljen. A méhek aktív repülésének befejeződéséről
meg kell győződni. Ezt hívjuk méhkímélő permetezésnek.
- A méhekre nem veszélyes feliratú szerek rendeltetésszerű felhasználás esetén a méhekre nem ártalmasak. A
közvetlen érintkezésből eredő mérgező hatásuk elenyésző vagy egyáltalán nincsen. Ezek a szerek a növények
bármilyen fejlettségi állapotában felhasználhatók (pl. virágzó gyümölcsfánál is monília ellen), ha éppen akkor
szükséges a kórokozók elleni védekezés. Ilyenkor is gondolnunk kell azonban arra, hogy ezek a hatóanyagok a
gyűjtés során bekerülhetnek a mézbe, a táplálékláncba,
az ember szervezetébe, s a sokféle, akár határérték alatti vegyi anyag beláthatatlan következményeket okozhat.
Ezért célszerű az alkonyati, késő esti kiskerti permetezés.
2016. 3. szám
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PARLAGFŰ!
Törvény írja elő, hogy a növényvédelmi tevékenységet a
károsítóra célzottan, térben és időben okszerű módon és
eszközzel kell végezni.
Tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelentő szervezetek pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük növényvédelmi eszközökkel való akadályozása. A növényvédelmi
szempontból hasznos élő szervezeteket, így a méheket is
védeni kell.
A 43/2010. (IV.23.) FVM r. 1. § (2) bekezdés b) pontja
kiemeli, hogy a földhasználó és a termelő a növényvédelmi tevékenységet köteles a gyomnövények, kártevők és
kórokozók természetes ellenségei és a hasznos, valamint a
növénytermesztés szempontjából veszélyt nem jelentő élő
szervezetek fokozott védelme mellett folytatni.
Az élelmiszer törvény szerint növényvédelmi bírságot
kell kiszabni azzal szemben, aki növényvédő szerrel olyan
cselekményt valósít meg, amellyel az ember vagy az állat
egészségét, az élelmiszer, ill. a takarmány biztonságát, vagy
a környezetet veszélyezteti.
A kiskertek permetezése során fontos, hogy
- jelöletlen, ismeretlen eredetű, kapott szert ne használjunk.
- A szereket biztonságos, zárható helyen tároljuk (kisgyermekek, illetéktelenek hozzáférése);
- figyelmesen olvassuk el, és tartsuk be a használati utasításban foglaltakat; az előírt töménységben használjuk fel
(mérleg, mérőeszköz megléte);
- megfelelő műszaki állapotú permetezővel, csak indokoltan, szélcsendes időben permetezzünk (környező érő
termések jelenléte, szomszéd kertje);
- az elvégzett permetezésről füzetben nyilvántartást vezessünk (dátum, óra, vegyszer neve, permetezett növényfajok, munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási idő
betartása);
- az esetlegesen megmaradt vagy lejárt permetszerek, üres
flakonok biztonságos megsemmisítéséről gondoskodjunk.
A legtöbb méhmérgezés során a károkozók tisztában
vannak a tevékenységük lehetséges következményeivel, a
méhpusztulással, de könnyelműen bíznak annak elmaradásában.
A növényvédő szer tárolása, felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység. Ha a károkozó mindent szabályosan csinált, semmilyen szabályt nem szegett meg, de ennek
ellenére mégis kár keletkezik (méhek mérgezése, elhullása),
és az ok-okozati összefüggés megállapítható, a felelősséget
viselnie kell.
A fentiek is bizonyítják, hogy a méhek védelme közös
ügyünk, érdekünk.
„Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb
négy évvel éli túl” – mondta egy alkalommal Einstein.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás, 0630 8161 367
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a tulajdonos, illetve földhasználó
köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!
Fentiek elmulasztása esetén 2016. július 1. napját követően közérdekű védekezést kell elren-delni melynek
költségét az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles
megfizetni, továbbá aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, annak növényvédelmi bírságot kell
fizetnie, melynek kiszabására a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatóság jogosult és köteles.
A növényvédelmi bírság mértékének megállapítása a parlag-fűvel szennyezett terület nagyságának alapul vételével
történik, az összege minimum 15.000 Ft, de akár 15 millió
forint is lehet!
Az ellenőrzés folyamatos, belterületen a jegyző, külterületen a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága szakemberei tartanak rendszeresen
ellenőrzést!
A csapadékos időjárásnak köszönhetően az idei parlagfűszezonban igen könnyen szaporodik ez a rendkívül allergén növény, ezért felhívjuk tehát a lakosság figyelmét, hogy
mind belterü-leti, mind külterületi ingatlanjaikat tartsák
parlagfű-mentesen egészen az őszi fagyok beálltáig!

KIS ANYAKÖNYV
Kis anyakönyv rovatunk ezúttal technikai okok miatt nem jelenik meg, a kerek születésnaposokat és a
18 éveseket a következő lapszámban köszöntjük.
Kérjük az érintetteket, hogy a megjelenéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot legyenek szívesek a
hivatalban kitölteni.
Szívesen közreadjuk családtagok köszöntését,
amennyiben erre igény jelentkezik.
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90 évest köszöntöttünk Anna napján
Július 26-án köszöntöttem fel Fülöp Sándornét, aki aznap
ünnepelte 90. születésnapját.
Fülöp Sándorné (leánykori neve Fábián Mária) 1926.
július 26-án született Hercegfalván. Hatgyermekes család
harmadik gyermeke volt. Édesanyját, aki a hatodik gyermek
születésekor a gyermekkel együtt elhunyt, korán elveszítette. Így rá maradt két öccsének nevelése és a ház körüli
munka. Bátyja és nővére napszámba járt dolgozni, míg ő az
otthoni munkát végezte.
A hat elemit Előszálláson, az öreghegyi iskolában végezte
el. 1955. november 19-én házasságot kötött Fülöp Sándorral, akivel közel 47 évig éltek boldog házasságban. Egyetlen
közös gyermekük született, Marika.
1964-ben a dunaújvárosi MÁV-hoz
került dolgozni, mint kocsitisztító.
Elmondása szerint, nagyon szeretett
ott dolgozni. Onnan ment 55 évesen
nyugdíjba, de Mariska néni számára nem volt megállás. Sokan hívták
napszámba dolgozni, és szeretett is
menni. A ház körül megtermelt zöldséget, gyümölcsöt Dunaújvárosba,
a piacra hordta eladni. Ezt a „kofáskodást” ahogy ő emlegette, 85 éves
koráig végezte. Öt éve, egy balesetet
követően, lányához került, aki azóta is
gondozza, ápolja édesanyját. Mariska
néni mostanában sokat gondol a rég-
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múltra, sokszor elkeseredik azon, hogy milyen nehéz sorsuk
volt. Legjobban az bántja, hogy már nem tudja a kertet rendezni és nem tud menni.
A születésnapot szűk családi körben, lányával, unokájával
és dédunokájával ünnepelték. A helyi cukrászdában készített ízletes torta megszegésénél a Mariska nénit rendszeresen látogató házi segítségnyújtó, Erika és jómagam volt még
jelen.
Isten éltesse sokáig, jó egészséget kívánunk neki!
Farkas Imre
polgármester
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