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TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy megjelent a kormány 1364/2018.(VII.27.) Korm. 
határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtást követően szükségessé váló intézkedésről. A 
határozat szerint azok a háztartások, amelyek a korábbi téli rezsicsökkentésben (12.000.- ft) nem 
részesültek, , igényelhetik az gáz- vagy távhő- szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek
egyszeri téli rezsicsökkentést. Kérelmüket a Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal szociális 
irodájában tehetik meg.

A kérelem leadásának határideje 2018. október 15.

Dr. Pénzes Tímea 
jegyző

Kezdődik az iskola, egyre több gyermek megy önállóan 
kerékpárral iskolába!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kerékpáros elindulás előtt nézze 
át a kerékpárját, hogy azon minden berendezés (kormány, lánc, 
pedálok, világítás stb.) legyen és rendeltetésének megfelelően 
működjön. 

A kerékpáron , de a gyermeket szabad csomagot szállítani
haladás közben ne akadályozza, tehát az iskolatáskát úgy 
helyezzék el, hogy az ne akadhasson a kerék küllői közé. 

Útkereszteződéshez érve lassítsanak, nézzenek körül és 
csak akkor kanyarodjon a gyermek, ha meggyőződött annak 
veszélytelenségéről. 

A gyermek . A kerékpár kormányát utast nem szállíthat
mindkét kézzel elengedve közlekedni tilos. 

Azon utak mentén, ahol van kerékpárút, kötelező ott haladni 
biciklivel, figyelve a megfelelő sebességre, körültekintő 
közlekedésre és a jobbra tartás szabályára. Ahol nincs 
kerékpárút, ott az úttest jobb szélén, egymás mögött haladva 
szabad biciklizni. Amennyiben szülő is kíséri a gyermeket, 
javasoljuk, hogy elől haladjon a gyermek, hogy a szülő 
folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a haladását, és szóval 
irányítani tudja, ha szükséges. 

Javasoljuk a gyermekek részére a kerékpáros fej-könyök-
térdvédő használatát, valamint a ruházatra és a táskára fényvédő 
matricák elhelyezését. 

Fontos, hogy a kerékpárosok tartsanak megfelelő oldaltá-
volságot, ha parkoló gépkocsi mellett haladnak el, hiszen ha a 
jármű vezetője figyelmetlen, és körültekintés nélkül indul el, 
könnyen megtörténhet az ütközés. 

A szülőket kérjük, hogy a biztonsági övet minden 
alkalommal, közvetlenül az indulás előtt kapcsolják be saját 
maguknak és utasaik részére is, mert a balesetek nagyobb része 
lakott területen belül következik be.   

Elmúlt a nyár sok gyermek és felnőtt bánatára. Véget ért a 
szünidő, itt a szeptember, a tanévnyitók ideje, a héten sok helyen 
már elkezdődik az iskola. Egyre több gyermek jelenik meg az 
utakon gyalogosként és utasként egyaránt. 

Kérjük a Szülőket, ha tehetik, az első napokban kísérjék el 
őket az iskolába. Beszélgessenek gyermekükkel arról, hogy 
mire kell nagyon odafigyelni - reggel, szürkületkor, esőben, 
sötétedés után -, hol és hogyan szabad áthaladni az úttesten. 
Tudatosan készítsék fel őket, milyen veszélyek, nehézségek 
adódhatnak a közlekedés során (útkereszteződésnél, 
autóbuszon történő utazásnál, arról való leszálláskor, stb.) 

A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek 
elkerüléséhez alapvető az, hogy a szülő maga is példát mutasson 
akár gyalogosan, akár járművezetőként közlekedik. Közös 
érdekünk, hogy gyermekeink minél hamarabb megtanulják a 
helyes közlekedés alapjait, s ezáltal megóvjuk őket az esetleges 
baleseti helyzetektől. 

Különösen a kisgyermekekre jellemző, hogy nem ismerik fel 
a veszélyt, s így könnyen bajba kerülhetnek, ezért kérjük, hívják 
fel figyelmüket, hogy ha bármilyen problémájuk adódik, 
bizalommal forduljanak azokhoz a rendőrökhöz, akikkel az 
utcán és az iskolájuk közelében találkozhatnak. Ők segíteni 
fognak. 

A mindenki által beszerezhető fényvisszaverő matricák, 
ragaszok a baleset-megelőzés szempontjából nagyon fontosak. 
Kérjük helyezzék el ezeket gyermekeik kabátján, táskáján 
észrevehetőségük, testi épségük megóvása érdekében.

Mindenkinek jó iskolakezdést és balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Tisztelettel figyelmükbe ajánljuk a
www.prevenciosportal.hu 

online felületet, az ott található mindig aktualizált 
baleset és bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó 

cikkekre, figyelemfelhívásokra
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