Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. július l XII. évfolyam 6. szám

A községházán történt
2009. június 22-i ülésén a Képviselő-testület

tok: illegális hulladéklerakók felszámolása, Hortobágy Község környezetvédelmi programja, a Községháza külső felújítása, a közszolgáltatások színvonalasabb ellátása.

− módosította a köztemetőről, a temetés rendjéről és a temetőhasználat szabályairól szóló rendeletet. A temető üzemeltetési fel– módosította a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Táradatokat a jövőben a Hajdú – Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja
sulás önkormányzati társulási megállapodását.
el. Változott a temetési hely megváltásának és újraváltásának, valamint a temető fenntartási hozzájárulás díja az alábbiak szerint:
– döntött arról, hogy Debrecen Város Önkormányzatával közösen
hozza létre a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetet.
A 2009. augusztus 1-től érvényes díjak:
– Határozatot hozott arról, hogy nem támogatja a Hajdú – Bihari
Sírhely díjak
Sírhely méretek
Önkormányzatok Vízmű Zrt. alaptőkéjének leszállítását, mert az a
Megnevezés
(Ft)
Zrt. szétesését eredményezheti.
Egyes sírhely
6 000
100 cm x 220 cm Támogatja viszont, hogy a Zrt. közel 100 millió forintos költségcsökKettős sírhely
8 000
250 cm x 250 cm kentést hajtson végre, ami lehetővé tenné, hogy 2010-ben ne kerüljön
Gyermek sírhely
3 000
60 cm x 150 cm sor vízdíj – emelésre.
Kolombárium
6 000
35 cm x 35 cm x 40 cm – megállapította a Polgármesteri Hivatal konyháján igénybe vehető
felnőtt étkezés díjait. A döntésre az áfa – törvény július 1-i váltoUrnasírhely
4 000
60 cm x 80 cm
zásának következménye, s az emelés mértéke megegyezik az áfa –
Sírbolt
160 000
250 cm x 250 cm
különbözet összegével:
Egyes: 100 cm x 220 cm
Díszsírhely
térítésmentes
reggeli
68 Ft/adag
Kettős: 250 cm x 250 cm
tízórai
84 Ft/adag
1.2. A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát követően – 10, 25.
ebéd		
417 Ft/adag
illetve 60 év – után a megváltás időpontjában érvényes sírhelydíjat
uzsonna		
68 Ft/adag
kell megfizetni.
vacsora		
152 Ft/adag
2. A temetkezési szolgáltató kivételével a temetőben vállalkozássze/ a díjak az áfa-t nem tartalmazzák/
rűen munkát végzők (egyéni vagy társas vállalkozás) által fizetendő
– felülvizsgálta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
temető – fenntartási hozzájárulási díja síremlékenként: 1500 Ft.
3. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szol- – jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társaság társulási
gáltatások igénybevételéért: a temetkezési szolgáltató szertartásonmegállapodását.
ként: 20 000 Ft díjat fizet az üzemeltető részére.
– döntött arról, hogy a Vadászkamara Hajdú – Bihar Megyei Területi
Szervezete kérésére – az elhunyt vadásztársak emlékére – emlékhe– módosította az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét.
lyet jelöl ki községben kopjafa felállításához.
Erre azért volt szükség, mert önkormányzatunk az elmúlt időszakban több pályázatot is benyújtott, az önerő biztosítása érinti a költ- Hortobágy. 2009. 06. 23.
Titi Éva
ségvetés fejlesztési céltartaléka kiadásait, valamint a rendeletben
tételesen szerepeltetni kell a pályázati célokat. Benyújtott pályázapolgármester

A 2009. június 7-i Európai
Parlamenti választás
hortobágyi szavazóköri adatai
A névjegyzékbe
felvett
választópolgárok
száma:
A szavazás napján
igazolással felvett
választópolgárok
száma:
A választópolgárok
száma a szavazás
befejezésekor:
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma:
Érvényes szavazatok
száma:

1. sz. k.
2. sz. k.
(Czinege
Összesen
(Szásztelek)
J. u.)

1089

216

1308

21

-

21

1110

216

1326

389

40

429

383

39

422

Az érvényes szavazatok megoszlása listánként:

1. FIDESZ - KDNP
2. SZDSZ
3. MCF ROMA Ö.
4. MUNKÁSPÁRT
5. MSZP
6. JOBBIK
7. LMP - HP
8. MDF

1. sz. k.
(Czinege
J. u.)

2. sz. k.
(Szásztelek)

Összesen

118
15
0
6
142
67
9
26

21
0
0
1
10
6
0
1

139
15
0
7
152
73
9
27

Vincze Andrásné
címzetes főjegyző
Helyi Választási Iroda vezető

Lakossági fórum
2009. június 30-án (kedd) 17 órától
fórumra hívjuk a község lakosságát a Faluházba.
Téma: Közbiztonsági helyzetünk.
Mindenkit elvárunk, aki a téma iránt érdeklődik, s
aki tenni szeretne érte.
Hortobágy Községi Önkormányzat



Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hortobágy Községi Önkormányzat 26/2006. (XI.
30.) Hö. rendelet 40/A. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalunkban
2009. július 20-tól 2009. július 31-ig
igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt hivatalunk zárva tart, ügyfeleink kérelmeiket, beadványaikat postai úton
juttathatják el részükre.
Az igazgatási szünet alatt az előre nem látható
„halaszthatatlan” ügyek bejelentésére (pl.:
halálozások anyakönyvezése, katasztrófahelyzet
bekövetkezése, illetve a hivatal működési körében fellépő vészhelyzet, baleset, életveszély,
súlyos kár) ügyeletet biztosítunk, meghatározott ügyeleti rend szerint.
A temetést intéző személyeknek ebben az időszakban – a Hortobágy község közigazgatási
területén bekövetkezett halálesetekről – az ügyeletet ellátó kollégát kell értesíteniük.
Az ügyeletes értesítése alapján a halálozás
anyakönyvezését Balmazújváros Város anyakönyvvezetője látja el a hortobágyi polgármesteri hivatalban.
Az ügyelet biztosítása – a településüzemeltető,
Vágner Ferenc által – a Hivatal portáján történik az alábbi időpontokban:
Hétfőtől – Csütörtökig:
de. 9 -11 óráig, du. 15-16 óráig
Pénteken : de. 9-11 óráig
Ügyeleti telefonszám: 06-30/243-74-95
Az igazgatási szünet alatt – kivéve a „halaszthatatlan” ügyeket – az ügyintézés szünetel!
A postán érkezett, illetve az ügyeletes részére
átadott beadványokat, kérelmeket (dátum)
bélyegzővel látjuk el.
Együttműködésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Hortobágyi Híradó

Tájékoztató

az EU élelmiszersegély programmal kapcsolatosan
Ez év tavaszán kereste
meg önkormányzatunkat a
Baptista Szeretetszolgálat
azzal a tájékoztatással, hogy
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
2009. évben Hortobágy települést segélyezendő partnernek jelölte ki a Baptista
Szeretetszolgálat számára.
Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak
megfelelően
Hortobágy
Községi
Önkormányzat
2009. évben – az EU élelmiszersegély program keretében – a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványon
keresztül térítésmentes élelmiszer adományban részesül, mellyel támogathatóak
a település legrászorultabb
személyei.
Kik tekinthetőek a legrászorultabbaknak?
Az együttműködési megállapodás szerint:
– a létminimum közelében
élők, illetve önhibájukon kívül a létminimum
közelében élők,
– a kisnyugdíjasok, és
– a hátrányos szociális
helyzetű gyermekek.
A rászorultság – mint azt
ügyfeleink is tudják – kizárólag jövedelemvizsgálat
útján állapítható meg.
Az első segélytétel kiajánlására június második hetében került sor. A nagy men�nyiségű adományt az MVH
miskolci raktárából kellett
hazaszállítanunk.
Mivel az első adománytétel Hortobágyra szállítását követően azt 8 napon
belül ki kellett osztanunk a
lakosok számára, ezért nem
volt rá lehetőségünk, hogy

most első alkalommal elvégezzük az egész lakosság
körében a jövedelemvizsgálatot.

annyiunknak
tapasztalatszerzés volt. Nem volt még
részünk ilyen mértékű adományosztásban, ahol ötféle
terméket kellett egy délután
A Hivatal két munka- alatt szinte a község egész
társa, illetve a Családse- lakosságának szétosztani.
gítő Szolgálat munkatársa
állított össze névsort annak
A következő segélyszálmegfelelően, akikről úgy lítmányról…
gondolták, megfelelhet a
A segélyszállítmányok elfenti kritériumok valame- hozatalának időpontját a
lyikének.
Természetesen Baptista
Szeretetszolgátették ezt úgy, hogy pontos lat Alapítvány közli majd
ismereteik nem lehettek Hivatalunkkal, az időpont
a családok pénzügyi és előtt 4-5 nappal, ezért annak
vagyoni helyzetéről.
idejéről jelenleg még nem
tudunk
felvilágosítással
Próbálták úgy meghatá- szolgálni.
rozni a személyeket, hogy
lehetőség szerint ebből az
Mint azt már említettük, a
első szállítmányból minél település legrászorultabb
többen részesülhessenek.
személyei részére adható át
ez az adomány. A rászorultEgyetlen
kritériumban ság mértéke – a létminimum
lehettek egészen biztosak, közelében élés – 70.000 Ft
mégpedig a harmadik kikö- egy főre jutó jövedelem.
tésben, miszerint a hátrányos szociális helyzetű
Jelen számunkban az
gyerekeknek részesülniük olvasók találnak egy nyomkell az adományból. Ennek tatványt, amit – jövedealapjául pedig a Hivatal lemigazolásokkal, családi
rendszeres gyermekvédelmi pótlék-, nyugdíjszelvénnyel,
kedvezményben részesü- illetve bankszámlakivonatlők listája szolgált. Az ezen tal együtt – kérünk 2009.
a listán szereplő jogosult július 17-ig a Hivatalba
gyermekek
mindegyike eljuttatni, Szabó Ildikóhoz,
részesült a támogatásban, vagy a Faluházba Csőke
természetesen
sokuknak Lászlónéhoz.
nem a nevére, hanem valamelyik szülőjük nevére
Kérjük a tisztelt lakosküldtünk értesítést.
ságot, hogy amennyiben
részesülni kívánnak az
Az első segélyosztásra EU élelmiszer adományjúnius 15-én került sor 13 ból, és úgy ítélik meg, hogy
órától, és mint azt kedves az Önök családjában az
lakosok tudják, sok vára- egy főre jutó jövedelem a
kozással,
kisebb-nagyobb 70.000.-Ft-ot nem haladja
konfliktusokkal, bonyodal- meg, úgy a mellékelt nyommakkal, de a körülmények- tatvány kitöltve, a szükséhez képest rendben zárult ges igazolások csatolásával
este 7 után.
a fent írt határidőig adják
le a Polgármesteri HivatalEz az első alkalom mind ban.

Hortobágyi Híradó	

A
határidő
betartása
nagyon fontos, mivel a
következő adomány osztásra el szeretnénk készülni
a jogosultak listájával, ehhez
viszont pontos információkra van szükségünk a lakosok jövedelmi helyzetéről.
Egy családban élőnek
számít a közeli hozzátartozó,
aki:
– a házastárs, az élettárs,
– a húszévesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató;
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek,
– korhatárra való tekintet
nélkül a tartósan beteg,
az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos
vér
szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot
a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is
fennállt,
– a 18. életévét be nem
töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és
az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa
vagy élettársa.
Amennyiben segítségre
van szükségük a nyomtatvány kitöltésében, kérjük,
keressék fel az említett kollégákat, akik segítségükre
lesznek.
Polgármesteri Hivatal



Intézményi hírek június

• 2 009.május 12-én került megrendezésre Debrecenben az I.-II. korcsoportos Megyei Atlétikai Diákolimpia. A körzeti versenyből az I. korcsoportos fiú és lány csapatunk jutott
tovább, így 6 fiúból és 6 lányból álló
két csapattal versenyeztünk 3 atlétikai számban. A kedvezőtlen időjárási körülmények dacára tanulóink
szépen helytálltak, hiszen csapatban a lányok a 6., a fiúk a 7.helyen
végeztek. Az egyéni versenyben a
lányoknál Szilágyi Fruzsina a 13.
helyen végzett / 45 induló/, a fiúknál Kulcsár Tamás érte el a legjobb
eredményt; 30. lett 71 indulóból.
A csapat tagjai: Szilágyi Fruzsina,
Németi Rebeka, Lukács Andrea,
Ruzsányi Aisa, Posta Petra, Vincze
Viktória, Kulcsár Tamás, Tar Kristóf,
Veres Bence, Sasvári Patrik, Suhajda
Márk, Garai Barna
• 2009. június 5-én iskolánk felső
tagozatos tanulói drogprevenciós
előadáson vettek részt a Faluházban, amelyet a Hajdú-Bihar megyei
ÁNTSZ munkatársa, Bakonszegi
Zsuzsa tartott. Nemcsak az illegális
szerekről volt szó, hanem a dohányzás és alkoholfogyasztás veszélyei is
szóba kerültek. Az előadó a” nemet
mondásra” helyezte a hangsúlyt. A
foglalkozás interaktív volt, diákjaink aktívan részt vettek benne.
Ugyanezen a napon a felső tagozatos
lányok egy felvilágosító foglalkozáson vettek részt, melyet a védőnő
tartott.
• A Gézengúzok Bábcsoport 2009.
Június 5-6-án Hajdú –Bihar megyét
képviselte az Országos Bábfesztiválon. A tanulók ügyes szereplésükért emléklapot és kerámia faliképet kaptak. Köszönjük a részvételi
lehetőséget a Méliusz Péter Művelődési Központnak, az iskolánknak,
a hortobágyi Önkormányzatnak, és
a segítő szülőknek, köztük Buglyó
Gábornénak.
	 A csoport tagjai: Bak Henrietta,
Boda Stefánia, Bujdosó Kata, Cseri
Boglárka, Hegedüs
Maja, Karika Viktória, Németi
Emese, Buglyó Emília, Szabó Tímea,
Hűse Friderika
Felkészítő tanár: Sáriné Pócsik Valéria
• Tagintézményben a tanévzáró ünnep
ség június 12-én 11 óra 45 perckor
kezdődött. Bizonyítványt kapott



131 tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményt 7 fő, jelest, pedig 10-en értek
el. Javítóvizsgára 4 tanuló bukott, ők
augusztusban adhatnak számot tudásukról.
• A ballagási ünnepség június 12-én
16.30-kor kezdődött. Tagintézményünkből 16 tanuló ballagott el, akik
szeptembertől más intézményben
folytathatják tanulmányaikat. Az
elbúcsúzó 8. osztályosok közül 9-en
érettségit adó középiskolába, 6-an
szakiskolába, 1 fő pedig speciális
szakiskolában folytathatja a tanulmányait.
Köszönjük a szülőknek és mindazoknak
a szervezeteknek, magánszemélyeknek,
akik a 2008-2009-es tanévben támogatták, segítették a tagintézményünket.

Tájékoztatás betöltendő
álláshelyekről

A Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó (Hortobágyi Tagintézménye) pályázatot hirdetett meg
a törvényi előírásoknak megfelelően a
KSZK- ban a következő állásokra:
• T
 eljes munkaidős gyermekfelügyelői
állás
• E
 gy teljes vagy két részmunkaidős
álláshely betöltésére (földrajz, rajz,
ének, fizika, technika szakokra)
Jelentkezés személyesen, vagy e-mailen, augusztus 15-ig a hortobágyi iskolában, vagy petofi.hortobagy@gmail.
com e-mail címen.

Hortobágyi Híradó

A Hortobágyi Délibáb Népdalkör hírei
2008. április közepén – több
mint egy éve – alakultunk és máris
számos sikert könyvelhetünk el.
Azt is nagy eredménynek tartjuk,
hogy tizenháromszor léptünk fel,
és kértek fel bennünket szereplésre.
Bemutatkoztunk már Balmazújvároson kétszer, Hajdúszoboszlón,
Debrecenben a Főnix csarnokban
a Republic koncerten, együtt énekeltünk „Cipővel” és társaival,
ami hatalmas élményt nyújtott
számunkra. Felléptünk a Hortobágy Fogadóban tartott 80. éves
szülinapon, jótékonysági bálon,

vöröskeresztes véradói ünnepségen, iskolai bálon, a nyugdíjas
esten, ahol előadásunkkal – azt
gondolom – nagyon sok nyugdíjasnak csaltunk könnyet a szemébe.
A karácsonyi szenteste szívet
melengető volt, amire hálával gondolunk.
Felléptünk még a Hortobágy
Club Hotelben december 30-án,
két Falunapon, ahol idén a volt
Zi-Zi Labor oszlopos tagjával,
Janicsák Istvánnal szerepelhettünk. Felkért bennünket, hogy
mint annak idején fénykorukban a

Lovasnapi emlék…
Egy 10 éves kislány így köszönte meg egy mondatban azt,
hogy elhozta Őt az édesanyja Hortobágyra Pünkösd napján,
ahol a Gulyásnapok és a „Hortobágyi Lovasnapok” 44. alkalommal került megrendezésre.
„Anya ez olyan szép nap volt.”
A gyerek szájából gyönyörű és szinte felemelő érzés ilyet hallani.
Igen, igaza van a gyereknek, mert felnőttként is csodálatos
volt a látványt megélni.
Május 29-30-án a Gulyásverseny az állatparkban már nagyon
sok nézőt kicsalogatott a pusztára. Látványban nem volt hiány.
A gulyások az ország számos helyéről érkeztek, hogy összemérjék tudásukat a legendás hortobágyi gulyásokkal, akik az
ügyességi versenyszámokat a hétköznapokban is alkalmazzák.
Nem mindennapi látvány volt az a forgatag, megtűzdelve a népművészek kirakodó vásárával, a bográcsokban főtt a tájjellegű
eledel (slambuc, gulyás, pacal, pörkölt, stb.), már hagyomány a
karikás ostor kicsapás.
Dicséri a szervezőket ez a magas színvonalú szervezés, és természetesen az, hogy sokan érzik itt a helyük, ezáltal gazdagabb
és színesebb lett a rendezvény.
A gulyásverseny és találkozó után pedig következett május
31-én és június 1-jén a Mátai lovaspályán a 44. lovasnapok.
Mindkét napon sokan látogattak Hortobágy szívébe, Mátára,
ahol 40 bográcsba főtt a pásztorok étele a slambuc. Mindkét nap
színvonalas lovas számok kápráztatták el a közönséget. Szép
gesztus volt, ahogy megemlékeztek a szervezők az elmúlt idők
nagyjairól, akik sokat tettek azért, hogy a magyar lovas kultúra
ilyen magas szintű legyen. Dicséret mindenkinek, aki ma is
ezen dolgozik és a hétköznapok kemény munkájában megállva,
néhány napra örömünnepet varázsolnak az ide látogatóknak.
Ezért érdemes tovább csinálni. És mindig lesz, aki megköszöni édesanyjának. „Anya, ez olyan szép nap volt.”
Bodnár Andrásné

Hortobágyi Híradó

Veresegyházi asszonykórussal, mi
is lépjünk fel vele.
Mondanom sem kell, fergeteges
sikert arattunk. Jutalmunk: DVD,
dedikált könyv és egy-egy pici
puszi. Nagyon jó volt!
Azt hiszem, ha ilyen sok-sok
pozitív élményekben lesz részünk,
nagy szeretettel gondolunk a
lelkes publikumra és megígérjük, lesz folytatás. Hiszen minden
héten alig várjuk, hogy eljöjjön a
próba ideje, hogy találkozzon a kis
csapat, és lelkesen, odaadó szívvel
készüljünk a következő fellépésre.
Simon Istvánné

FELHÍVÁS
Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községet közel 1 millió Ft-tal
megkárosító betöréses lopás felderítése
érdekében
100.000 Ft-ot ajánl fel annak a
nyomravezetőnek,
aki az elkövető(-k) -ről, illetve az
eltulajdonított tárgyak hollétéről
(1 db MTD B 135-ös kis traktor,
2 db MTD 5.5 LE fűnyírógép,
1 db MTD láncfűrész,
2 db HONDA UMK 435-ös és
2 db HUSQVÁRNA 323 R-es
szegélyvágó)
érdemleges információval szolgál.
A lopást 2009. május 8-án és június 9-én az
éjjeli órákban követték el az általános iskola
udvarán lévő raktár épületben.
A nyomravezetői díj kifizetésének feltétele a
rendőrség véleményének előzetes beszerzése
a kapott információ értékével kapcsolatban.
Az üggyel kapcsolatos érdemleges információt a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályvezetője felé kérjük
továbbítani. Tel: 52/370-013.



Hogyan előzzük meg a lakásbetöréseket?
A védelmi rendszer: Anyagi lehetőségeinkhez mérten építtessünk ki
védelmi igényünknek megfelelő biztonsági szintű elektronikus riasztó
rendszert. Nem biztos az, hogy ezen
kell a legtöbbet spórolnunk. A gyakorlati tapasztalatok szerint egy
esetleges betörés okozta kár gyakran
a többszöröse is lehet egy jó védelmi
rendszer árának. Amennyiben a rendszert kiépítettük ne felejtsük el, használni is azt. Legrövidebb távozásunk
esetén is kapcsoljuk be a rendszert.
Az elektronikus védelmet szükség esetén egészítsük ki megfelelő
mechanikai védelemmel (betörésvédelmi fólia, biztonsági zárbetét…).
A házszámokat mindig az utcáról
jól látható helyen kell elhelyezni,
mert adott esetben ez nagymértékben segítheti az intézkedő hatóságok vagy a felügyeleti járőrszolgálat
munkáját. A különálló épületegységeket (pl. garázsok, tárolók…) szintén számozzuk vagy jelöljük meg.
Helyezzünk el az épület védettségére utaló figyelmeztető táblát jól
látható helyen, (utcai bejáratnál
vagy kerítésen) amely segítséget
nyújt a kiszálló járőregység részére
az adott objektum beazonosításában!
A világítás: Távollétünk esetén célszerű bekapcsolva hagyni néhány
belső világító testet, lámpát. Erre a
célra igen kedvező áron beszerezhető kapcsoló órákat lehet vásárolni,
amelyek automatikusan különböző
időkben különböző helységek világítását kapcsolhatjuk ki és be (ezek
nem befolyásolják az elektronikus
riasztórendszer működését). A kültéri világítás működtetése szintén
nagyon fontos, de távollétünkben a
kizárólagos használata esetlegesen
tippet adhat a betörőknek. Jelentsünk, minden a környezetünkben
meghibásodott utcai világítást az
illetékes elektromos művek részére,
a mielőbbi hibaelhárítás elvégzése
céljából.
Környezetünk rendje: Lehetőségeinkhez mérten mindig tartsunk
rendet a közvetlen környezetünkben
és a kertben. A széthagyott kerti szerszámok (fűnyíró gép és egyéb kézi
szerszámok) illetve gyerekjátékok,



valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok egyszerűen
ellophatóak, vonzzák a besurranó
tolvajokat. Használat után rakjuk a
helyükre vagy tartsuk őket elzárva.
Minden létrát tároljunk beltérben!
Amennyiben erre lehetőségünk
nincs, kültérben rögzítsük, és zárjuk
le gondosan.
A garázs: Célszerű a garázsajtót
napközben is bezárva tartani. Ne
adjunk lehetőséget a külső szemlélődők részére, hogy megfigyelhessék,
mit is tartunk odabent. Az elektronikus védelmi rendszert úgy építtessük
ki, hogy éjszakára a garázs és a ház
azon részei, amit éjjel feltehetően
nem használunk, bekapcsolhatóak
legyenek. Soha ne hagyjuk a kertben
vagy a garázsban álló autónkban az
indító kulcsot!
A külső növényzet: Megfelelően
látható a bejárati ajtó az utcáról?
Vagy el van takarva a sűrű növényzettel. Ha igen, ritkítsuk meg azt
annyira, hogy a betörők ne tudjanak
észrevétlenül tevékenykedni. Használjuk a zárakat. A be nem zárt zár
az nem zár! Távozásunkkor, még ha
az rövid idejű is és csak a közelbe
történik, zárjuk be gondosan az ajtókat a veszélyeztetettebb helyen lévő
ablakokat és a garázst.
A rejtett kulcsok: Lehetőleg ne
helyezzünk el rejtett tartalékkulcsot
az általunk biztosnak vélt helyeken
(lábtörlő alatt, ablakpárkányon…).
A betörők ezeket a helyeket mind
jól ismerik, és a tartalék kulcsokat
rögtön ott fogják keresni. Idegen
személyek (ügynökök, különbféle
szervizes emberek…) érkezésekor
mindig legyünk kellőképpen körültekintőek. Amennyiben módunk van
rá ajtót csak az azonosításuk után
nyissunk. Ebben nagy segítséget
nyújthat számunkra a nagy látószögű
kukucskáló lencse, vagy kaputelefon
illetve videó kaputelefon használata.
Igen jó hasznát vehetjük az ajtóra
szerelt ajtólánc használatának az ajtó
esetleges részleges kinyitásakor.
Tanácsaink:
Házalókat ne engedjen be a
lakásba; ne nyisson ajtót bárkinek;

ha valaki veszélyhelyzetre hivatkozva telefonálni szeretne Öntől,
kérje meg, hogy várakozzék a lakáson kívül, míg Ön telefonál!
Családi házban a kaput és az ajtót
akkor is tartsa zárva, ha otthon tartózkodik!
Ha arra gyanakszik, hogy lakásában, házában idegen tartózkodik,
amikor Ön hazaér, ne lépjen be,
távozzon és hívjon segítséget!
Ha ismeretlen személlyel beszél
telefonon, ne adjon ki az Ön személyére vonatkozó tájékoztatást;
ha üzenetrögzítője automatikusan
válaszoló készülék, ne azt közölje
a mágnesszalagon hogy „pillanatnyilag senki sincs itthon”, hanem
„jelenleg nem tudok rendelkezésére
állni”!
Ha leselkedő embereket, csavargókat lát a környéken, értesítse szomszédjait!
Ha távozik a lakásból, ne hagyjon
az ajtón üzenetet, hogy előreláthatólag mikor érkezik vissza; a lakásból való eltávozás és hazaérkezése
lehetőség szerint ne legyen kiszámítható; minél kevesebb embernek
mondja el utazásának, távollétének
időtartalmát annál kisebb az esélye,
hogy egy potenciális elkövető is
megtudja!
Ha több napra elutazik, gondoskodjon arról, hogy valaki rendszeresen ürítse postaládáját; gondoskodjék róla, hogy háza, lakása környezete gondozott legyen, ne keltse
elhagyatottság látványát!
Ha bankban nagyobb összeget
kíván felvenni, körültekintően járjon
el, lehetőleg ne egyedül tegye!
Táskáját, ridiküljét, lehetőség szerint fal, vagy kerítés felőli oldalt
vigye!
Az óvatosság, és az egészséges
gyanakvás az Ön biztonságát
szolgálja !
Vigyázzon maga és szomszédja
vagyonára, értékeire!
SEGÍTSEN, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság

Hortobágyi Híradó

