
 6 Kunhegyesi Híradó 2016. December

hogy trükkös csalók próbálkoznak! Mindig kérjen igazolványt, 
vagy hivatalos meghatalmazást, amellyel igazolni tudják, hogy 
melyik szervezetnek dolgoznak a gyűjtést végzők! 

– Ne engedjen be otthonába adománygyűjtőket, főként ha 
egyedül tartózkodik otthon! 

– Mobiltelefonját, mp3 lejátszóját a tömegben haladva min-
dig gondosan tegye el, hogy azt illetéktelenek ne tudják meg-
szerezni! 

- Ha gépkocsival indulnak bevásárolni: 
 Ne hagyjanak semmit sem az utastérben! (Lehet, hogy 

értéktelen dolog marad az ülésen, azonban ezt a tolvajok  nem 
tudják, és feltörhetik autóját!)

 Ablakokat húzzák fel!
- Ha az ünnepekre elutaznak, és lakásukat őrizetlenül hagyják:
 Távozáskor zárják be a nyílászárókat!
 Ne osszák meg a közösségi oldalakon, hogy „üres a 

ház”! Az élményeiket hazaérkezésük után osszák meg 
másokkal!
 Csak a közvetlen hozzátartozóiknak, barátainknak 

mondják el, hogy elutaznak!
 Kérjék megbízható szomszédjuk segítségét, hogy 

figyel-jen az ingatlanra! (Ügyeljenek arra, hogy a postaládájuk 
mindig üres legyen!)

– a rablás áldozattá válásának elkerülése érdekében:
 Értékeit ne tegye nyilvánvalóvá! (Nyilvános helyen ne 

számolja meg pénzét, ne viselje feltűnően ékszereit!)
 Kerülje a sötét, elhagyott utcarészeket!

Ne feledkezzenek meg a gyermekeikről sem. Sok fiatal marad 
otthon egyedül a téli szünidőben. Ismételten hívják fel figyel-
müket arra, hogy idegeneket ne engedjenek be a lakásba, egye-
dül ne használják a karácsonyi kellékeket (gyertyát, csillag-
szórót).

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, 
értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es számon! 
Ha az irataikat és a lakáskulcsaikat egyszerre lopják el, intéz-
kedjenek sürgősen a zárcserére! Ha a bankkártyájuk eltűnik, 
azonnal tiltassák le bankjuknál!

Együttes összefogással boldog és biztonságos lesz az ünnepi 
készülődés és a karácsony!

Petárdák és pirotechnikai eszközök 
Közeleg az év vége, amikor is a pirotechnikai eszközök iránti 

érdeklődés jelentősen megnő. A törvény szigorúan szabályozza 
ezeknek az értékesítését, vásárlását, felhasználását, illetve azok 
visszavásárlásának lehetőségeit. Az illegális forrásból szár-
mazó eszközök kiszűrése érdekében a rendőrség folyamatos 
ellenőrzéseket hajt végre a megye egész területén. 

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhetők a későbbi 
kellemetlenségek, balesetek: 
 Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező 

forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon! 
 Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek 

hozzá! 
 Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az 

abban foglaltakat! 
 Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket! 
 Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot 

adó gázgyújtót vagy vihargyufát. 
 A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, 

ezért beltérben soha ne működtesse azokat! 
 Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne 

hajoljon fölé! 
 Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban 

semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban 
tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban 
szereplő biztonsági távolságot! 
 A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a 

földbe! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson. A kisebb telepet 
támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel. 
 A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó 

készülék, de minimum egy vödör víz! 
 A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye 

vissza a vásárlás helyére! 
 A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek 

számára tiltott! 
 Vetőcsöves (golyós) bomba birtoklása és felhasználása 

csak pirotechnikusnak engedélyezett. 
 Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyez-

tessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, 
a természeti környezetet! 
 A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor 

hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen 
érhetik a szabadban lévő állatokat! 

Őstermelői tudnivalók:
Megkezdődött az őstermelői igazolványok újítása a 2017. 

évre vonatkozóan. Akinek barna igazolványa van, és szeretné, 
hogy őstermelői jogviszonya folyamatos legyen, annak meg 
kell újítani az őstermelői igazolványát idén december 31-ig. Aki 
főállású őstermelő, tehát más forrásból nincs bevétele, annak is 
idén december 31-ig kell megújítania az igazolványát a folya-
matos jogviszony miatt, akkor is, ha már kártya formátumú 
igazolványa van. 

Azt tudni kell, hogy a kártya hatályossága 5 év (tehát ha papír 
formátumú lenne, 5 pecsét férne rá), de csak az értékesítési 
betétlappal együtt érvényes, ami mindig csak egy évig érvé-
nyes, tehát a kártyát is évente meg kell újítani. 

A megújítás idén november 2-tól lehetséges, ez jövőre már 
valószínűleg október 1-étől. 

A megújításhoz, illetve a kártya kiváltásához ugyanazok az 
adatok szükségesek, mint eddig: 

Növénytermesztés esetén:
 használt területek jogcíme, helyrajzi száma, területe, 

művelési ága (általában idén már felvezetésre kerültek, csak a 
változást kell módosítani, ha van)

 termesztett növények területe, termelt összes mennyisége, 
értékesíteni kívánt termék, annak mennyisége (a növények 
területe összesítve kell, nem helyrajzi számonként), esetleg 
idénről maradt mennyiség, amelyet jövőre kívánnak 
értékesíteni

Állattenyésztés esetén:
 állattartásra alkalmas épület használati jogcíme, helye, 

alapterülete, férőhelye állatfajonként
 az értékesíteni kívánt termékek neve, mennyisége, esetle-

gesen idénről maradt mennyiség feltüntetése

Mezei pocok elleni védekezés:
Megyénkben őszre felszaporodott a mezei pocok, nagy 

veszélyt jelentve az évelő kultúrákra, az őszi vetésű növé-
nyekre, és áttelelésük esetén a majdani tavaszi vetésűekre is.

A megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a védekezésre 
hívja fel a figyelmet. A járatok már jól felderíthetők, a csalétkes 
védekezés igen jó eredménnyel kecsegtet. A védekezés ered-
ményességét a gazdálkodók összehangolt kezelése nagyban 
fokozhatja. (a 43/2010 (IV.23) FVM rendelet 2.§ (1) bekezdése 
kötelezően írja elő a mezei pockot érintően a termelők és 


