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Kunhegyesi Híradó

Számos lehetőség áll a lakosság rendelkezésére annak érdekében, hogy betörésbiztossá tehessék otthonaikat.
1./ Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyomógomb modulját a lakáson
belül kell elhelyezni, a másikat pedig a közelben lakó ismerősnél/szomszédnál, így vész esetén bármikor lehet értesíteni,
segítséget kérni tőle. Ehhez elegendő megnyomni a falra erősített csengőgombot, amely hatására a nála elhelyezett modul
hangjelzést ad, ezzel tudatva őt, hogy baj van.
2./ Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető technikai eszköz az elektromos
ajtóék néven kapható készülék.
A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell
illeszteni, mely az erőszakos nyitás és feszítés hatására hangjelzést ad, mikor az ajtó rászorul az ék alakú burkolat felső
részére, lenyomva az érzékelő kapcsolót. Az ajtó mozgása automatikusan beindítja a hangjelzést, mely riaszthatja a közelben
tartózkodókat, illetve elriaszthatja a behatolót. Karbantartást
nem igényel, használata egyszerű.
3./ Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz nagyságú készülékbe
csatlakozik az egy mozdulatra kihúzható szeg, melynek végére
a csuklóra akasztható zsinór kapcsolódik. Amennyiben a szeg
kihúzódik a helyéről, megszólal az erőteljes szirénaszerű hangjelzés, mely a közelben tartózkodók ﬁgyelmét felhívja. Utcai
rablótámadás során alkalmazható például kézitáskához
rögzítve.
4./ Nyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra kell felszerelni/felragasztani.
Az eszköz beüzemelés után minden nyitásnál hangjelzést ad,
ezzel ﬁgyelmeztetve az épületben tartózkodókat az érkezőkre.
5./ Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, vagy az ablak üvegfelületére
kell felhelyezni – öntapadós ragasztóval. A készülék innentől

A „HELY” ahol mindig jól érezzük magunkat!
Így volt ez az idén is. Táborunk önköltséges, beﬁzetni 11.000
forintot kellett. Ennek fejében viszont 5 napos, gazdag program
várt a gyerekekre. Az idén 78 gyerek vett részt és szórakozott
kitűnően! Táborunk szabálya, hogy zsebpénzt tilos hozni, mert
mindent a beﬁzetett összegből állunk. Természetesen ez csak
úgy lehetséges, hogy az iskolánk is támogat bennünket, az idén
az egyik nagy busz költségét teljesen átvállalta és az ORANDO
ET LABORANDO Alapítványtól is kaptunk egy csinos kis
összeget. Köszönjük Magyar György igazgató úrnak és az
alapítvány kuratóriumának! Köszönjük a balesetmentes, türelmes vezetést buszsofőreinknek is.
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kezdve éles, jól hallható hanggal jelez, ha az üvegfelületet
megütik, vagy betörik.
6./ Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor célszerű használni amikor az épületben ritkábban látogatott helyiség van, vagy éppen alsóépületek esetén. A mozgásérzékelőt fel kell szerelni a megﬁgyelni
kívánt épületrészbe, a jelvevőt pedig oda, ahol gyakran tartózkodnak az ott lakók. Amikor a megﬁgyelt épületrészben mozgás
van, az érzékelő jelez és a vevőegység hangjelzést ad ki.
7./ Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azonban a vevőegységet ellátták egy
telefonhálózatra köthető modullal, így vészjelzés esetén nem
csak az ottlakóknak jelez, hanem egy hívást is indít a beprogramozható telefonszámra. Így a családtagok, segítő ismerősök
azonnal értesülnek, ha illetéktelenek hatoltak be.
8./ Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rendszerek összetett technológiát
használnak – mozgásérzékelők, infraérzékelők, nyomásérzékelők, kamerák – így teljeskörű védelmet biztosítanak az
épületek számára. Ehhez távfelügyelet is kérhető, így riasztás
esetén a biztonsági szolgálat munkatársai azonnal a helyszínre
indulnak. A kameráknak köszönhetően pedig rögzíthetők az
események, így az elkövetők is.
+1 / A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között nagy
hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. A mindig bezárt kapu,
bejárati ajtó, ablak védvonalat jelent a betörők, tolvajok és
értéktárgyaink között. A szúnyoghálók csak a rovarokat tudják
távol tartani a bűnözőket nem. Egy biztonsági rács, egy védőfólia az ablaküvegen szintén erősítik otthonunk védelmét. Hiába a csúcskategóriás riasztó, ha az nincs bekapcsolva.
Csupán egy-egy mozdulat és megelőzhető a baj!
Tegyük meg ezeket!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Vidámak és boldogok vagyunk,
Mert itt lenni vágytunk!
Hurrá! Hurrá! Itt a tábor!”
Délben pizza várt a korgó gyomrokra, amit nagyon köszönünk Kocsis Imrének, a Malom fogadó tulajdonosának, hiszen
az idén is kedvezménnyel kaptuk. Délután megérkezett suli-

Tallózzunk egy kicsit a hét kínálatából:
Hétfő:
A tábori díjak beﬁzetése, a megnyitó és a balesetvédelmi
oktatás után egy klasszikus akadályverseny vette kezdetét, ahol
próbára tehették ügyességüket a táborozók. Még csatakiáltást is
kellett írni! Álljon itt a különdíjas szövege:
„Tűzkarikák”
„Tűzkarikák mi vagyunk,
mert mindig lángolunk!

rendőrünk Tokai Lajos alezredes úr és Fekete András főtörzszászlós úr, bűnmegelőzési tanácsadónk, akiket már jól ismerve
tudtuk, hogy egy izgalmas és tanulságos interaktív foglalkozás

