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Február 1-jén a katasztrófavédelem a hivatalos Facebook-profilján játékot indít, amelyben összesen 200 darab, 
egyenként 10 ezer forint értékű szén-monoxid-érzékelőt lehet nyerni. A profil a  címen facebook.com/bmokf.hivatalos
érhető el.

Sajnos nem telik el nap anélkül, hogy a médiában ne hallanánk arról, hogy valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett. Csak 
2016 januárjában hetven alkalommal riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, csaknem ötvenen szenvedtek valamilyen 
mértékű mérgezést, öt emberen pedig már nem lehetett segíteni. 

A katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizottsága az egyik legfontosabb feladatának tekinti a szén-monoxid-
mérgezéses esetek számának a visszaszorítását és az emberek széles körű tájékoztatását ebben a témakörben. A hatékony 
tájékoztatás érdekében a katasztrófavédelem hivatalos Facebook-profilján játékot indítunk, amelyben két héten keresztül összesen 
kétszáz szén-monoxid-érzékelőt nyerhetnek azok, akik a különböző feladatokat a legjobban teljesítik. Február 1-jétől 14 napon 
keresztül napi 14 érzékelő talál gazdára, a játék utolsó napján pedig 18 érzékelőt lehet megnyerni.

Érdemes tehát február elsejétől figyelni a katasztrófavédelem hivatalos Facebook-profilját.
facebook.com/bmokf.hivatalos

A szén-monoxid-érzékelőket a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. biztosította a katasztrófavédelem Országos 
Tűzmegelőzési Bizottsága részére.

MEGHÍVÓ
Alapszabályunk IV. fejezetének 0. pontja alapján (mivel a 

január 19-i ülésünk határozatképtelen volt) ismételten 
összehívom

2016. február 25-én (csütörtök) 16 órakor

tartja, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kunhegyes, Polgármesteri Hivatal, Tanácskozó 
terem
Napirend:

1. TAB vezetőség éves beszámolója
Előadó: Széll Imre TAB elnöke
2. Egyebek

Felhívom a figyelmet, hogy az ismételten összehívott ülés a 
megjelentek létszámától függően határozatképes.

Kunhegyes, 2016. január 27.

Vezetőség nevében:
 Széll Imre
 TAB elnöke

MEGHÍVÓ
A TAB és a Gazdakör közös rendezvényére tisztelettel 

meghívunk valamennyi gazdatársat
1. 2016. február 22-én Hétfő 16 óra
Napirend:

- Alternatív növények termesztése
előadó: Debreceni Egyetem kutatója
- Hozzászólások, kérdések

2. 2016. február 29-én Hétfő 16 óra
Napirend:

- PIONEER Kukorica fajták
előadó: Réti József Területfelelős
- OSCELLA Csaba Martonvásári Kutatóintézet 

munkatársának előadása
előadó: területi képviselő
- Hozzászólások

Rendezvények helye: Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 
Tanácskozó terme
Rendezvényünkre valamennyi gazdatársat tisztelettel várunk.

Kunhegyes, 2016. február 03.

 Széll Imre s.k. Gönczi András s.k.	
 TAB elnök Gazdakör elnöke	


