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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2013. április  XXIII. évfolyam  4.szám 
 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat 
 

Édesanyánk az a személy, akivel 
születésünkkor (de már előtte is) 
először kapcsolatba kerülünk, és 
akivel ez a láthatatlan kötelék meg 
marad egész életünkben. Ő az, 
akihez örömünkkel, bánatunkkal  
fordulhatunk. Ő az egyetlen aki 
mindvégig feltétel nélkül szeret, aki 
számára mindig mi, a gyerekei 
vagyunk a legfontosabbak, akárhány 
évesek legyünk is. 

Ő tartotta, és tartja ma is össze a 
családot, jelenléte,  gondoskodása 
életünk része. Ő az aki aggódik 
miattunk, aki őszintén örül 
sikereinknek, akihez mindig 
visszatérhetünk, és aki mindent 
megbocsát. Május első vasárnapján 
köszöntsük hát az édesanyákat 

 

 

Áldás 

Ahány virágszál van 
Ott künn a határban, 
Ahány fényes csillag 

Nyári éjszakában, 
Oly sok évig éljen 

Anyám boldogságban. 
Ahány madár dalol 

A virágos réten, 
Ahány jó ember van 

Széles e világon 
Édes jó anyámra 

Annyi áldás szálljon. 
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Önkormányzati Hírek 
 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

8/2005.(IX.15.) számú rendelete 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri 

égetéséről. 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében és a 
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól 
a következő rendeletet alkotja: 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya Bajót Község 
közigazgatási területén valamennyi 
természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre kiterjed. 
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed 
ki. 

2.§. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
a./ avar és kerti hulladék: a kert használata 
során keletkező és további hasznosításra 
nem kerülő növényi maradvány (falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi 
maradvány) (továbbiakban: kerti hulladék). 
 
b./ hasznosítás: a kerti hulladék 
komposztálása 

3.§. 
 

A kerti hulladék tárolásának szabályai 
 

(1) A kerti hulladékot elsősorban 
hasznosítani szükséges. 
 
(2) Amennyiben a kerti hulladékot 

komposztálással a helyszínen 
hasznosítani nem lehet,    úgy 
lehetséges csak égetéssel 
megsemmisíteni. 

4.§.  
A kerti hulladék égetésének szabályai 

 
(1) A kerti hulladék égetése ezen             

rendeletben szabályozott módon 
 lehetséges. 

(2) A kerti hulladékok égetése március, 
április, május, szeptember, október 
és november            hónapokban 
hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig, 
szombaton 10.00 órától 12.00 óráig 

            engedélyezett. Ünnepnapokon és 
vasárnap az égetés szigorúan tilos.  

           A növényi hulladék égetése 
kizárólag személyes felügyelet 
mellett  történhet. 

5.§. 
(1) A kerti hulladékot nyílt téren úgy 

szabad égetni, hogy az a 
környezetére káros hatással ne 
járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Amennyiben az égetéssel 
járó hatásokat (füst, bűz, pernye, 
hőterhelés) felerősítő időjárási 
körülmény alakul ki, az
 égetést azonnal be kell fejezni. 

 
(2) Nagy mennyiségű füstöt termelő 

anyagot (nedves kerti hulladék) 
égetni  tilos. 
 A tüzelést végző túlzott füst- 
illetve koromképződés esetén 
köteles a  tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni. 

 
(3)  Az égetendő kerti hulladék nem 

tartalmazhat más kommunális, 
illetve  ipari eredetű hulladékot. 
(PVC, gumi, egyéb veszélyes 
hulladékok stb.) 

6.§. 
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, 

tüzelőberendezést használni csak 
úgy  szabad, hogy az a 
környezetére tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

 
(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a 

tüzet őrizetlenül hagyni nem 
szabad,  és veszély esetén - 
vagy ha arra már szükség nincs - a 
tüzet azonnal  el kell oltani. 

 
(3) A tüzelés helyszínén olyan 

eszközöket ill. felszerelést kell 
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készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

7.§. 
Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi 
szabályok előírásai vagy tartós szárazság 
miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom 
alól e rendelet nem ad felmentést. 

8.§. 
E rendeletben foglaltak betartásának 
ellenőrzésére, illetve az előírások 
megszegése esetén a szükséges 
intézkedések megtételére - amennyiben az 
intézkedés más szerv hatáskörébe nem 
tartozik – Bajót és Mogyorósbánya 
Körjegyzőség arra feljogosított ügyintézője 
jogosult.  

9.§. 
Szabálysértési rendelkezések 

 
Szabálysértést követ el és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
e rendelet 4.§. (1) - (2) bekezdésében, az 
5.§. (1) - (3) bekezdésében és a 6.§. (1) - 
(3) bekezdésében foglalt szabályokat 
megszegi. 

10.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1)  E rendelet 2005. október 1. napján 
lép hatályba. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (3) bekezdése 
értelmében a helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik. 

Bajót Község 13 /2008 (IX.10) sz. 
rendelete az állatok tartásáról 

Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A § (2) 
bekezdésében és  a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel az 
Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet 36 § (5) bekezdésére, az 
állattartás központi jogszabályokban nem 
szabályozott kérdéseinek rendezése 
érdekében – a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve – az alábbi rendeletet 
alkotja.    

Általános rendelkezések 
1.§. 

E rendelet célja azon szabályok 
megalkotása, melyek a helyi igényekre és 
lehetőségekre tekintettel meghatározzák az 
állattartás helyi feltételeit; az állattartók, 
valamint az állattartással érintettek 
érdekeinek érvényesülését szem előtt 
tartva biztosítják, hogy az állattartás mások 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne 
veszélyeztesse, illetve meghatározzák az 
állattartásra szolgáló építmények 
elhelyezésének feltételeit.  
   

A rendelet hatálya 
2.§  

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – Bajót község 
közigazgatási területén folytatott 
valamennyi állattartásra és állattartóra 
kiterjed. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:  

a/ az egészségügyi és állategészségügyi 
szerveknél, valamint a fegyveres erőknél 
és rendészeti szerveknél folytatott 
állattartásra, 

b/ alkalmi, cirkuszi, mutatványos és egyéb 
bemutató rendezvényekre (pl. állatkiállítás, 
állatvásár, állatverseny), 

c/ jogerős hatósági engedéllyel működő 
állattartó és –tenyésztő telepek területén      
     folytatott állattartásra, 

d/ vakvezető-, jelző- és mentőkutya 
tartására, 

e/ veszélyes állat tartására,  
 

Értelmező rendelkezések 
3.§  

E rendelet alkalmazásában: 

   a/ állat: haszonállat, illetve kedvtelésből 
tartott állat; 

b/ állattartás: Az Állat- egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 
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(V.24.) FM rendelet 1. sz.  függeléke 
alapján:„ olyan tevékenység, amely állati 
eredetű termék előállítására (hús, tej, 
gyapjú, tojás stb.), sportcélok elérésére, 
kedvtelésre és egyéb hasznosítás 
megvalósítására történik. Magába foglalja 
a tenyésztést, a szaporítást, végtermék 
előállítást.” 

 
c/ állattartó: A 1998. évi XXVIII. Tv. 3. § 

1. pontja alapján: „állattartó: az állat 
tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az 
állatállományt gondozza, felügyeli” 
 

d/ állattartó épület: Az Állat- 
egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 
41/1997 (V.24.) FM rendelet 1. sz.  
függeléke alapján:„ közvetlenül az állatok 
elhelyezésére, védelmére szolgáló 
létesítmény.” (pl.  istálló, ól, ketrec, 
állatkifutó); 

e/ haszonállat: gazdasági haszon céljából 
tartott, igénybe vett állat, ezen belül:  

      ea/ nagy-haszonállat: ló, 
szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, 

      eb/ közepes haszonállat: sertés, juh, 
kecske, 

      ec/ kis-haszonállat: baromfifélék, 
szárnyasok, galamb, házinyúl, prémes 
állatok (nutria, róka, kutya, macska, 
pézsma, nyérc, nyest, görény, angóra, 
csincsilla); 

f/ jelzőeb: halláskárosultak segítségét 
szolgálja, melynek szükségességét 
szakorvosi igazolással kell bizonyítani; 

g/ kedvtelésből tartott állat:  az ember 
által nem gazdálkodás céljából tartott olyan 
állat, melynek húsa az európai étkezési 
szokások figyelembevételével nem 
szolgálhat emberi fogyasztásra, ezen 
belül             
          ga/ nagy állat: eb, macska 
          gb/ kis állat: díszmadár, kistestű                

rágcsálók (pl, tengerimalac, 
aranyhörcsög), görény;  

h/ közterület: Az épített környezet 
alakításáról  és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Tv. 2 § 13. pontja alapján: 

„közhasználatra szolgáló minden olyan 
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet a rendeltetésének 
megfelelően bárki használhat, és az 
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat 
céljára átadott területrészére - az erről 
szóló külön szerződésben foglaltak keretei 
között - a közterületre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület 
rendeltetése különösen: a közlekedés 
biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri 
szobrok stb.), a közművek elhelyezése.” 

i/ vakvezető eb: az az eb, melyet erre a 
célra speciálisan kiképeztek, s a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége (Bp., 
Május 1. út 47.) igazolvánnyal lát el; 

j/ veszélyes állat: a 8/1999. (VIII.13.) KöM-
FVM-NKöM-BM együttes rendelet 1. sz. 
mellékletében felsorolt fajok egyedei.  

k/ Gazdasági cél: Az állattenyésztésről 
szóló 1993. évi CXIV. Tv. 3. § 7. pontja 
alapján: „a mezőgazdaság, az élelmiszer-
termelés, a prémtermelés, a sport- és 
szabadidős tevékenység céljára történő 
állat-, illetve állati eredetű termék-előállítás, 
-forgalmazás.” 
 

Az állattartás általános szabályai 
4. §  

(1) A község közigazgatási területén állatot 
tartani csak a köz- és állategészségügyi, 
környezet-, természet- és talajvédelmi, 
köztisztasági és építésügyi 
jogszabályokban, szakhatósági 
hozzájárulásokban, illetve az e rendeletben 
foglaltak betartásával és a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(2) Nem minősül haszonállattartásnak az 
állattartó közvetlen fogyasztására vásárolt, 
az állattartó ingatlanán megvalósuló 
haszonállat tartása. 

(3) Az állatszaporulat az anyaállattól való 
elválasztásáig (születésig számított 4 
hónap) a tartható állatok számába nem 
számít bele. 
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(4) Az állattartó épületek létesítése esetén 
betartandó védőtávolságokat a rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza.     

 
5. § 

 Bajót Község közigazgatási területe az 
állattartás szabályozása szempontjából 
övezetekre nem tagolódik. 

 
6. § 

 
Kedvtelésből tartott állatok az alábbiak 
szerint tarthatók:   
          - a 3. § ga/ pontjában meghatározott 
nagy-állatok közül max. 5  db,     
          - a 3. § gb/ pontjában meghatározott 
kis-állatok közül max. 20 db.  

 
7. § 

 (1) A nevelési-, oktatási-, egészségügyi 
létesítmény, egyéb közintézmény, 
gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, 
élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység 
területén és annak 50 méteres körzetén 
belül haszonállatot tartani tilos!  
(2) Lakóházakban és egyéb célú, nem 
állattartásra szolgáló épületben (pl. pince, 
garázs, stb.) haszonállatot tartani tilos! 
(3) A község külterületén a vonatkozó 
jogszabályok és hatósági előírások 
megtartása mellett állat korlátozás nélkül 
tartható.  

8. § 
 (1) Egyedi esetben, az állattartó 
kérelmére, maximum 1 évig állat tartása ott 
is engedélyezhető, ill. száma növelhető, 
ahol azt e rendelet szabályai tiltják, ill. 
számát korlátozzák. 
 (2) A kérelem elbírálása a 
Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 
(3) A kérelem akkor engedélyezhető, ha - 
az állattartó maradéktalanul betartja a 
vonatkozó (közegészségügyi, 
állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi 
és környezetvédelmi) szabályokat, 
amennyiben szükséges – a jogerős 
hatósági engedélyekkel rendelkezik, - az 
állattartó rendelkezik a közvetlenül érintett 
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és 
a tényleges használóinak (pl. bérlő, 
haszonélvező), továbbá amennyiben az 
állattartó nem az ingatlan tulajdonosa, a 
tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, - 
továbbá az állattartás közösségi (pl. 

településképi, kulturális, idegenforgalmi) 
érdekeket nem sért. 

(1) Engedélyezés esetén állatok az 
általános szabályokhoz képest az 
alábbi számban tarthatók:  

a/ a méhek esetén maximálisan 20 
méhcsalád belterületen 

b/ kedvtelésből tartott állatok:         

           - nagy-állat:       max. 10 db,             

           - kis-állat:          max. 30 db. 

(5) A határidő lejártát követően az állattartó 
ismételt kérelmére az engedélyt a    
 Bizottság meghosszabbíthatja, 
amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak 
újból         fennállnak.   

(6) 200 nm alatti telken haszonállat nem 
tartható. 

Állattartó épületek, trágyatárolók 
9. § 

(1) A haszonállat elhelyezésére 
szolgálóépületek és egyéb építmények 
könnyen, hézagmentes, szilárd burkolattal 
kell ellátni. 

(2) A trágya, trágyalé tárolása során az 
ingatlan tulajdonosa a trágyát csak zárható 
vagy fedett, rés- és szivárgásmentes 
aknában, épületben tarthatja. 

(3) Trágyázás, trágya tárolása során a 
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezéssel szembeni védelméről szóló 
49/2001 (IV.3.) Korm. Rend. Előírásait kell 
betartani. 

(4) Kertes családi házhoz tartozó 
ingatlanon mindenfajta haszonállat 
kisüzemi módon tartható, ha haszonállat 
(baromfi, házinyúl, galamb, stb.) ketrece, 
ólja, kifutója, trágyatárolója a lakóépülettől 
5 méterre, ásott, fúrt kúttól 5 méterre van 
elhelyezve. 
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(2) Az állatok tartása és elhelyezése során 
vonatkozó jogszabályi előírásokat kell 
betartani (mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának állatvédelmi 
szabályairól szóló 32/1999 (III.31.) FMV 
rend., állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. Tv., az 
állategészségügyről szóló 2005. évi 
CLXXVI. Tv. Állategészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 
(V.28.) FM rend., veszélyes állatokról 
és tartásuk engedélyezésének 
részletes szabályairól szóló 8/1999 
(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM 
együttes rend., a fertőző betegségek és 
járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998 (VI.3.) NM rend. és 
egyéb állattartásról szóló 
jogszabályok). 

 
Méhek tartásának különös szabályai 

10. § 
 (1) A méhek elhelyezése során a 15/1969 
(XI.6.) NÉM rendelet, a 70/2003 (VI.27.) sz 
FVM rendelet, 42/1994 (VI.28.) sz. FM 
rendelet és egyéb méhészetről szóló 
jogszabályok előírásait kell betartani. 
(2) Ásott kúttól, élővíztől, kerti tótól, 
úszómedencétől a védőtávolság minimum 
15 m.  
(3) belterületi telken 10 méhcsalád tartható 
 

Ebtartás különös szabályai 
11. § 

(1) Ebet közterületen, közös használatú 
helyiségekben, közös udvaron pórázon, 
harapós vagy támadó természetű ebet a 
marás  lehetőségét kizáró zárt 
szájkosárban és pórázon kell vezetni.   
(2) Az állattartó ebet úgy köteles tartani, 
hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet 
nélkül kijutni, a szomszéd ingatlanra 
átmenni ne tudjon. 
(3) Harapós vagy támadó természetű eb 
tartása esetén az ingatlan kapujára, 
bejáratára a harapós kutyára figyelmeztető 
táblát az állattartó köteles szembetűnő 
módon elhelyezni. 
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos! 
(5) Ebet játszótérre bevinni tilos! 
(6) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb közterületet, más, közösen 
használható ingatlant, illetve ingatlan közös 

használatú részeit ne szennyezzen. Az eb 
által okozott szennyeződés azonnali 
eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni. 
(7) Tilos az ebet bevinni - élelmiszer- és 
vendéglátó üzletekbe, üzemekbe, 
helyiségekbe, szórakozóhelyre,- 
egészségügyi intézményekbe, óvodába, 
iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító 
közintézmények épületébe, kivéve, ha azt 
az üzemeltető az általa meghatározott 
feltételek mellett megengedi. 
(8) Tömegközlekedési eszközön eb csak 
pórázzal és szájkosárral szállítható.  
 

Állatok hajtása, legeltetése 
12. § 

(1) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett, 
az állattartó tulajdonában, illetve jogszerű 
használatában lévő területeken, a 
legeltetésre vonatkozó egészségügyi 
előírások (Állategészségügyi szabályzat, 
12-15. §) betartásával szabad.  

(2) Állatot közterületen legeltetni, illetve 
közterületen hagyni tilos! 

(3) Amennyiben a közterületen történő 
áthajtása közben az állat a közterületet 
szennyezi, az állattartó köteles azt 
haladéktalanul eltávolítani. 

Szabálysértési rendelkezések 
13. § 

Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig 
terjedő, ismételten is kiszabható 
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 6. § , 
7. § (1)-(2), 8. § (4),(6), 9. §(1)-(4)-, 10. § 
(2), 11. § (2), (4), (7), 12. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megszegi. 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § 
(1) A rendelet 2008. október 1-én lép 

hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egy 

időben a helyi környezetvédelem 
szabályairól szóló 11/2003 (IX.11.) 
sz. KT rendelet állattartásról szóló 
25. §-a hatályát veszti. 

 
Tóth Zoltán polgármester  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde    körjegyő                            
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
2013. ÁPRILIS 29, 30.                            

( HÉTFŐ, KEDD) 
 

Azokat a gyermekeket kell 
beíratni, akik  2013 december 
31-ig betöltik 3. életévüket. 
Továbbá akik 2011. január 1 
és augusztus 31. között 

születtek. 
 Az óvodai nevelésben részt nem vevő, 
ötödik életévét 2013. január 1. és 2014. 
december 31 között betöltő gyermekeket 
be kell íratni, mivel a nevelési év kezdő 
napjától (2013. szeptember 1-jétől) napi 
négy órát kötelező óvodai nevelésben részt 
venni. A beiratkozáshoz 
szükséges: 
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata  
- a gyermek TAJ- kártyája  
- a gyermek lakcímkártyája  
- a gyermek oltási lapja 
��������������������� 

Korunk nagy hiánycikke az IRGALOM 

Régen volt már, hogy a mindennapi élet 
szóhasználatában azt mondtuk valamire, hogy 
hiánycikk. Idősebbek emlékezünk rá, amikor 
bizony a boltok polcairól alapvető 
élelmiszerek hiányoztak: cukor, olaj, kenyér… 
és nem jutott minden család asztalára. Nem 
azért, mert nem tudtuk volna megvenni, ha 
szerény anyagi lehetőségeink voltak is, hanem 
azért, mert nem volt. 

Ma fordított módon jelenik meg a hiánycikk: 
sokaknak nincs rá pénze, hogy a 
legszükségesebbet megvegyék, és emiatt kell 
szűkölködniük. Pedig a boltok polcai 
mindenből bőséges választékot kínálnak. Sőt 
egy fajtából sok félét is. 

Ma másfajta hiánycikk keseríti meg sokszor 
az életünket. Egyénnek, családnak, 
nemzetnek, világnak nagy hiánycikke az 
irgalom. Nem is nagyon tudjuk, mi is az, mire 
való, honnan lehet beszerezni. S ha mégis, 
akkor is gyengeségnek, megalkuvásnak 

tekintjük. Pedig ennek hiánya miatt olyan 
rideg és kíméletlen a mi korunk.  

Mi is tehát az irgalom? A keresztény világ 
nagy ünnepe a húsvét mutat rá, amikor 
föltekintünk a Föltámadottra, aki legyőzte a 
halált és új életet ajándékozott nekünk. 
Amikor a leggyengébbnek és vesztesnek 
látszott a kereszten, éppen akkor győzte le 
az ember legnagyobb ellenségét, a bűnt és a 
halált, az önzést és a szeretetlenséget.  

Isten tulajdonságai között van kettő, 
amelyek látszólag ellentmondásban vannak. 
Az igazságossága és a szeretete. Ha Isten 
végtelenül igazságos, megítél mindent szót és 
cselekedetet, sőt még a gondolatainkat is 
ismeri, a jót megjutalmazza és bizonyára 
minden rosszat és gonoszságot megbüntet. 
De akkor hol marad a szeretete, amelyről 
szintén azt állítjuk, hogy végtelen és minden 
rosszat és bűnt megbocsát. Ám ha a végtelen 
szeretetét érvényesíti, látszólag kizárja az 
igazságos intézkedését, ez esetben pedig hol 
marad az igazságszolgáltatása, amely a jót 
jutalmazza és a rosszat bünteti.  

Húsvét üzenete oldja föl ezt az ember 
számára ellentmondásos helyzetet: minden 
jót számon tart, minden rosszat megbüntet, 
de a bűnért járó büntetést magára veszi, 
meghal miattunk és feltámadásában legyőzi 
azt, és aki hisz benne, annak megadja az 
esélyt az újrakezdéshez. Amikor a Szentírás 
e kettő egybe fonodását említi, azt az isteni 
irgalomnak nevezi. És ez nem gyengeség, ez a 
legnagyobb erő a világban. Ez old meg minden 
feszültséget, gondot, szomorúságot. 
Gazdagon kínálja nekünk, sőt ránk bízza, hogy 
tovább is adjuk, ne csak magunknak 
tartogassuk.  

Isten részéről tehát nincs hiány az 
irgalomban, hanem inkább a mi szívünkben 
nem ver mély gyökeret, nem viszonozzuk 
szeretetét, nem élünk a feltámadás 
örömével, nem vagyunk egymáshoz sem 
irgalmasok. Ne csodálkozzunk, hogy a világ 
ilyen irgalmatlan, kíméletlen. Legyen gondunk 
tehát mielőbb felkeresni az irgalom forrását, 
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és szívünket gazdagon megtölteni. Legyünk mi 
is irgalmasok egymáshoz, hogy hozzánk is 
irgalmas legyen az Isten.  

Így pótoljuk ezt a hiánycikket az emberi 
szívekben és a világban. Ez pénzbe se kerül, 

mégis minden kincsnél többet ér. / Molnár 
Alajos, plébános 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ezt írtuk….. 

/Szabadföld 2013. 16 szám/ 

 

1953 Május 17-én új Országgűlést választ 
a nép. Alig egy évtizede hazánk földjét még 
háború pusztította, ma békében élünk. Alig egy 
évtizede maroknyi földbirtokos uralta a magyar 
termőföld felét, ma és mindörökké: a föld azé, 
aki megműveli. Alig egy évtizede kizsákmányoló 
tőkések kezén voltak a gyárak, az üzemek, a 
bankok, ma a munkások és a parasztok 
államának kezén vannak. Magyarország a 
hárommillió koldus, a népnyomor országa volt. A 
tegnap még gondoktól űzött magyar nép ma már 
nem reszket többé a betevő falatért, nem ismeri 
a félelmet a bizonytalan jövőtől, nyugodtan néz 
a holnap elé. 
===================================== 

Lakossági tájékoztató 
Védőoltási Hét 

(2013.04.22.-2013.04.28.) 
 
A védőoltások évente milliók életét mentik meg – 
többek között erre hívja fel a figyelmet az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai 
Regionális Irodája által meghirdetett Európai 
Védőoltási Hét. 
A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek 
terén Magyarország olyan eredményeket ért el, 
melyekre joggal lehet büszke. A 99 % körüli 
átoltottságot, valamint a sporadikus szintre szorított, 
védőoltással megelőzhető gyermekkori fertőző 
megbetegedések terén elért eredményeket nem 
véletlenül irigylik tőlünk a keletre és a nyugatra fekvő 
országok egyaránt. A magyarországi kötelező 
védőoltási rend 1876-tól – a himlő elleni védőoltás 
bevezetésétől – fejlődött a mai szintre. Jelenleg 
hazánkban tíz fertőző megbetegedés ellen oltunk az 
életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend keretében. 
Az elmúlt három évben az Egészségügyi 
Világszervezet Európai Régiójában 90 ezer kanyaró 
megbetegedés fordult elő, az esetek négyötödét az 

Európai Unió tagállamaiban regisztrálták. A rubeola 
fertőzések száma az európai régióban tavaly 
meghaladta a 20 ezret.  
Magyarországon 1951-60 között évente átlagosan 
több mint 40 ezer megbetegedés fordult elő és 150 
beteg halt meg kanyaróban. A korszerű védőoltási 
stratégia bevezetését követően az 1990-es években 
a megbetegedések száma évente 1-33 között 
változott, kanyaró okozta halálozás nem fordult elő. 
2002 óta hazai eredetű megbetegedést nem 
jelentettek. 
Magyarországon az 1971-1980 között regisztrált 
több mint 40 ezer átlagos évi megbetegedési szám 
napjainkra 50 alá csökkent a rubeola (rózsahimlő) 
esetében. Hazánkban 1989 óta oltanak rubeola 
ellen. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
célkitűzése a veleszületett rubeola felszámolása a 
rubeola elleni védőoltások széleskörű 
alkalmazásával. 
Az Esztergomi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézetének illetékességi területén 
az elmúlt években a terület átoltottsága az alábbiak 
szerint alakult: 
TBC megelőzésére (BCG oltóanyag) : 100 % 
Diftéria-pertussis-tetanusz (torokgyík-
szamárköhögés-merevgörcs) megelőzésére 
(Pentaxim oltóanyag): 96 % 
Morbilli-Mumpsz-Rubeola (kanyaró-járványos 
fültőmirigy gyulladás- rózsahimlő) megelőzésére 
(MMR oltóanyag): 96 % 
Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves 
kortól iskolai kampányoltások keretében végezzük, 
Hepatitis B (májgyulladás), MMR , Diftéria-Tetanus-
Pertussis elleni vakcinákkal. Átoltottság: 98 %. 
A kedvező eredmények megőrzése mindannyiunk 
érdeke, ennek fenntartásáért tegyen Ön is meg 
mindent szűkebb és tágabb környezetében! 
 

A lakossági tájékoztatót összeállította:  
Dankó Andrea járványügyi felügyelő 
Sipos Tamásné járványügyi felügyelő 
A lakossági tájékoztatót jóváhagyta: 
 Dr. Solti Hilda járási tiszti főorvos 
Esztergomi Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Intézet 
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