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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Ne dőljön be a csalóknak – sokba kerülhet a
katasztrófavédelem!
Bács-Kiskun megyében is megjelentek azok az
ismeretlen elkövetők, akik a katasztrófavédelemre
hivatkozva,
nevünkben
eljárva
nyújtanak
tájékoztatást a szén-monoxid-érzékelőkkel és a
tüzelő-fűtő berendezésekre vonatkozó jogszabályi
előírások
érvényesülésével
kapcsolatosan.
Figyelmeztetnek,
hogy
mindenki
számára
kötelező az érzékelő-, riasztó készülékek beszerzése,
azok
használata,
majd
„a
tájékoztatásért” több tízezer forint összeget
kérnek.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ezúton hívja fel a lakosság figyelmét
arra, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (4)-(5)
bekezdései írják elő a szén-monoxid-érzékelők
kötelező alkalmazásának eseteit. Jelenlegi
szabályozás szerint meglévő lakóépületek
esetében nem áll fenn szén-monoxid-érzékelő
alkalmazására vonatkozó kötelezettség.
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A katasztrófavédelem nem bízott meg sem céget,
sem pedig magánszemélyt a nevében történő
tájékoztatásra
és
eljárásra,
hatósági
ellenőrzéseit mindig saját állományával, nem
pedig alvállalkozók, megbízott cégek útján
végzi.
Igazgatóságunk lakossági felhívásait saját,
hivatalos honlapján, valamint a médiában teszi
közzé.
A katasztrófavédelem munkatársai soha nem
kínálnak
eladásra
tűzvédelmi
eszközöket,
berendezéseket, kereskedelmi tevékenységet
nem folytatnak.
Kérjük, bármilyen visszaélést tapasztal,
értesítse a rendőrséget!
Igazgatóságunk felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a fentebb leírtaknak megfelelően ugyan a
meglévő lakásokban NEM KÖTELEZŐ szénmonoxid-érzékelő felszerelése, üzemeltetése,
azonban
az
érzékelők
használata
az
öngondoskodás keretein belül megfontolandó, sőt
JAVASOLT! A katasztrófavédelemhez a mérgező
gázzal kapcsolatban beérkező segélyhívások
tapasztalataiból is jól látható, hogy egyre többen
használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon, ezzel is csökkentve a tragikus
események bekövetkezésének esélyét.
Kérjük, hogy szén-monoxid-érzékelőt csak
megbízható
forrásból,
műszaki
cikkeket
forgalmazó üzletben vásároljanak. Vásárlásnál
keressék a magyar nyelvű használati utasítással
rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket.
Forrás:
Bács-Kiskun
Igazgatóság

Megyei

Katasztrófavédelmi

Február 22. a bűncselekmények
áldozatainak világnapja
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette
közzé a bűn-cselekmények áldozatainak
chartáját. Ez a nap számos országban – 1993.
óta Magyarországon is – az áldozatok napja. A
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rendőrség
bűnmegelőzési
szakemberei
minden év februárjában kiemelt figyelmet
fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság
figyelmét a bűncselekmények áldozataira.
A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény
sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan
a bűncselekmény közvetlen következtében
szenvedett sérelmet.
Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények
miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet
szenvedett
személyek,
azok
közvetlen
hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak
problémáik
megoldásához,
jogaik
érvényesítéséhez.
A 2015. évi CLI. törvény jelentős módosításokat
vezetett be az áldozatvédelem területén.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény sértettre vonatkozó rendelkezéseinek
egyes változásai:
- Az elhunyt sértett helyébe más személy léphet,
és gyakorolhatja a sértetti jogokat
- Pártfogó ügyvédi képviseletet kérhet az a
sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra
- A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság
törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt
vevő személyekkel – írásbeli és szóbeli
kommunikáció során – egyszerű és közérthető
módon fogalmazzon
- Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a
terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással
- A sértett kérheti, hogy a fogvatartott terhelt
szabadlábra helyezéséről értesítsék
- A sértett támogatása érdekében – ha az
eljárás érdekeit nem sérti – jelen lehet a meghallgatásán és egyéb nyomozási cselekményeken
egy általa megjelölt nagykorú személy
- Bevezetésre került a különleges bánásmódot
igénylő sértett fogalma
Ki minősül különleges bánásmódot igénylő
sértettnek?
A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az
eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a
sértett olyan különleges bánásmódot igénylő
személy-e, aki a büntetőeljárásban sajátos
szükségletekkel rendelkezik (a továbbiakban:
különleges bánásmódot igénylő sértett)
A rendőrség a feljelentés megtételekor, vagy
legkésőbb az első tanúkihallgatáskor kérdőív
segítségével felméri, hogy a sértett különleges
bánásmódot igénylő sértett-e.
Amennyiben a sértett
- a 18. életévét nem töltötte be,
- fogyatékossággal él,
- már volt bűncselekmény áldozata korábban,
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- emberkereskedelem, kényszermunka áldozata,
- gyűlölet bűncselekmény áldozata,
- szervezett bűnözés áldozata,
- hozzátartozók közötti erőszak áldozata,
- szexuális bűncselekmény áldozata,
- gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő
cselekményt követtek el ellene,
- terrorcselekmény áldozata,
a büntetőeljárás során különleges bánásmódra
jogosult.
Milyen jogok illetik meg a különleges
bánásmódot igénylő sértettet?
Az előzőekben felsoroltakon kívül
1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is
rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb,
hogy ne legyen szükség több, megterhelő és akár
másodlagos áldozattá válást okozó meghallgatásra,
2. lehetőség lesz a bírósági szakban a sértettet
zártcélú videóláncon történő meghallgatására,
hogy ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia,
3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet
vele azonos nemű személy hallgatja ki, feltéve
hogy ezt a sértett kéri és az eljárás érdekeit nem
sérti.
Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?
Kiskunmajsai Járási Hivatal 6120 Kiskunmajsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 10., telefon: 77/795-254

Hogyan legyünk biztonságban a közösségi
oldalakon?
Korábban az online böngészés a keresőmotorok
használatát, konkrét tartalmak keresését vagy a
kedvenc új weboldalaink olvasását jelentette. Ma
már a közösségi média, az online videók és az
azonnali üzenetküldés képezik az internetes
felhasználói élmény alapjait.
A közösségi felületeken a barátokkal és az
ismerősökkel való kapcsolattartás kényelmének
ára van. Új kockázatok jelentek meg, és bár a
közösségi felületek is igyekeznek megvédeni
tagjaikat, mégis gyakran a felhasználók
gondatlansága
vezet
a
profilok
veszélyeztetéséhez.
Használjunk erős jelszavakat
Ezt az alapvető szabályt nem pusztán a
közösségi média, hanem minden online felület
esetében érdemes betartani. Alkossunk hosszú
jelszavakat, amelyek kis- és nagybetűket,
speciális karaktereket, számokat is tartalmaznak,
és ne használjuk több helyen őket, valamint, ha
ez túl bonyolult, választhatunk jelszókezelő
programot vagy jelmondatokat is.
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Ellenőrizzük az adatvédelmi beállításainkat
Egy új profil létrehozása során az a legfontosabb,
hogy elvégezzük a személyes adatainkkal
kapcsolatos beállításokat. Ellenőrizzük, hogy
posztjainkat tényleg csak a barátaink látják, illetve
azok a csoportok, akiknek ezeket szántuk. Ha
részletes adatokat adunk meg a profilunkban,
akkor ne engedjük, hogy idegenek láthassák
ezeket, így az online bűnözők sem tudják
felhasználni
adatainkat
a
jelszavaink
kitalálásához,
vagy
ami
még
rosszabb:
személyazonosságunk ellopásához. Ellenőrizzük
rendszeresen a beállításokat, mivel a szolgáltatók
hajlamosak időnként megváltoztatni ezeket.
Gondoljuk át kétszer is, hogy mit posztolunk
Ha rossz emberekben bízunk meg, akkor annak
ellenére is kikerülhet az internetre egy
képernyőfelvétel a profilunkról, hozzászólásunkról
vagy valamelyik üzenetváltásunkról, ha adatainkat
bizalmasan kezeljük és figyelünk a helyes
beállításokra. Ezért mindig kétszer gondoljuk át,
hogy mit, kinek és hogyan posztolunk a közösségi
felületeken, legyen szó egy véleményről,
üzenetről, képről, vagy videóról, mert ami egyszer
kikerült az internetre, azt már nem tudjuk később
visszavonni.
Legyünk kétkedőek, sok a netes átverés
Általános szabály, hogy ami túl jó, hogy igaz
legyen, az általában átverés. Ezért, ha valaki új
autót, számítógépet, vagy okostelefont ajánl
valamilyen személyes információért cserébe
(születési hely, idő, személyi igazolvány száma
stb.), az szinte biztosan csapda. Ezeket az
adatokat ne adjuk ki, illetve mielőtt rábízzuk
személyes információinkat valakire, győződjünk
meg az ajánlat vagy a személy hitelességéről.
Kerüljük az idegeneket a neten!
Egy csinos hölgy, vagy úr üzenetet küldött nekünk
valamelyik közösségi felületen? Ha nem ismerjük
az
illetőt,
nem
találkoztunk
vele
még
személyesen, akkor legyünk nagyon óvatosak. A
kibertérben sok a rejtőzködő, illetve a hamis
személyazonossággal rendelkező egyén, akik az
álcákat az áldozatok manipulálására használják
fel, és olyan dolgokra veszik rá a felhasználókat,
amelyeket alapesetben nem tennének meg. Ha
biztonságban szeretnénk lenni, akkor csak olyan
embereknek engedélyezzük, hogy kapcsolatba
léphessenek velünk, akiket személyesen is
ismerünk.
És
persze:
frissítsük
rendszeresen
szoftvereinket
és ügyeljünk
eszközeink
biztonságára
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Úgy Móricgáton, mint Jászszentlászlón az utóbbi
időkben nem nagyon történt semmi említésre
méltó. Mindenki ment a dolga után, végezte a
szokásos napi teendőket.
Igaz a Móriciaknak ehhez minden nap igénybe
kellett venniük a katasztrofálisan tönkrement
kövesutat, ha valahová egyáltalán el akartak jutni.
Toldott-foldott útest, óriási kátyúk, a méter
hosszan betöredezett útszélek. Már nem volt
egyszerű dolog egy lassú jármű megelőzése. Az
új féltengelyek, rugózás, kerék-csapágyak rövid
időn belül tönkrementek. Már a lovas kocsival való
közlekedés is sokkal biztonságosabbnak tűnt.
A Móricgáti önkormányzat, a Csontos Máté
polgármester
úrral
az
élen,
mindent
megmozgatott egy esetleges új út érdekében. De
csak ígérgetések jöttek, de azok is csak egy
beláthatatlan határidővel. A politikusok, meg más
fontos emberek soha nem használták ezt az utat,
nem volt nekik fontos. Nem számolt a fontos
városokat, régiókat összekötő útnak. Az hogy a
Móric népe miként tud eljutni Szentlászlóra, vagy
Kecskemétre, az senkit sem érdekelt igazán.
Rendszerek,
változtak,
különböző
pártok
cserélődtek az ország élén, de a rossz út az
maradt. Az amúgy is elnéptelenedő környéknek
mindez nem kedvezett. Már egyre nehezebb
ingatlant eladni. Ha az esetleges vevő rátért a
Móricra vezető makadám útra, bizony azonnal
elment a kedve a házvásárlástól. A helyzet nem
kedvezett az esetleges új munkahelyek
létesítéséhez sem igazán.
Ez az úttalan kilátástalanság, már az utolsó
reményét is elvette az itt lakóknak. De nemrégen
mintha egy csoda történt volna, futótűzként terjedt
a hír hogy Móricgát és Jászszentlászló közösen
ennek az útnak a felújításához egy százötven
milliós állami támogatást nyert. Valahogy nagyon
kevésnek tűnik ez az összeg egy teljes
útfelújításhoz, de az emberekben még is új
remény ébredt. Most majd sok tárgyalás,
számolgatás fog következni, de akármi is fog
történni, egy dolog az biztos! Az út csak jobb
lehet, hogy ha nem is teljes hosszában. Aztán
már csak megint bizakodnunk kell, hogy majd
újabb pénzhez jut a régió, és egyszer majd az
egész Mórici út teljesen felújul.
Én mindenesetre már most ehhez a kezdethez is
csak szívből gratulálni tudok a Mórici Népnek. Ha
valaki már rászolgált erre a nagy sokára jött
pénzre az útfelújításhoz, hát akkor Ők igen!!
Írta: Nagy Endre
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HUMOR

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

- Lajos, figyelmeztetlek, hogy a férjem egy óra
múlva itthon lesz.
- No de kérlek, semmi olyat nem tettem, amit nem
lett volna szabad.
- Persze hogy nem, csak azért mondtam, hogyha
esetleg akarnál ilyesmit tenni, akkor jobb lenne ha
sietnél...

Két indián életében először lát vízisít:
-Miért megy olyan gyorsan az a csónak?
-Hát nem látod, hogy az az ember üldözi?!

Anyakönyvi hírek

GYEREKEKNEK

2017. január hónapban anyakönyvi esemény
nem történt.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Bajadéra szelet
Hozzávalók:
0,5 dl tej
20 dkg cukor
15 dkg darált dió
25 dkg darált keksz
fél cs. /12,5 dkg/ margarin
2 ek. cukrozatlan kakaópor
1 tábla tortabevonó csokoládé
4 ek. étolaj
Elkészítés:
A tejet a cukorral felforraljuk. A tűzről levéve
belekeverjük a margarint hogy elolvadjon, majd a
kekszet és a diót is hozzákeverjük.
Felezzük el a masszát, és az egyik felébe
keverjük bele a kakaót.
Mindkét massza állaga kézzel formázható állagú
legyen. Ha szükséges tegyünk bele még egy
kevés kekszet, vagy lágyítsuk kevés tejjel.
Egy folpackkal kibélelt szögletes formába
belenyomkodjuk a kakaós masszát szépen
egyenletesen, ennek a tetejére következik a diós
massza. Szépen elsimítjuk a tetejét, majd
bevonjuk az olajjal felolvasztott csokoládéval.
Hűtőben tároljuk. Kockákra vágva kínáljuk.

Tisztelt adózók!
A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi
adófelajánlásokat!
Kérjük, hogy a 2016. évi adóbevallások
elkészítésekor is támogassák egyesületünket
az szja. 1%-ának felajánlásával.

Adószám: 18363845-1-03.

Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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