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Kunhegyesi Híradó

2014. Június

Az aratás
tûzvédelmi szabályai
Hamarosan elérkezik a kalászos gabonafélék betakarításának ideje. A tûzvédelmi szabályok betartása különösen
fontos, hiszen a Tûzoltóságoknak minden évben több mezõgazdasági tüzet kell eloltaniuk.

A Kunsági Hagyományõrzõ Egyesület
az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ
és a Kunhegyesiek Baráti Köre
tisztelettel meghívja Önt és barátait

2014. július 5-én, szombaton
Kunhegyesen
megrendezésre kerülõ

HÁRMASKERÜLETI
- Jászság, Kiskunság, Nagykunság -

X. KÉZI ARATÓVERSENYÉRE
a rendezvény fõvédnöke:

dr. Fazekas Sándor
Földmûvelésügyi Miniszter
védnök:

Szabó András polgármester
Program:
7.00-8.30 A résztvevõk fogadása – Regisztráció
Jelentkezés az arató ételek fõzõversenyére
Arató reggeli
(az Ilosvai Varga István Mûvelõdési Központban,
parkolás a Kálvin utca felõl az épület mögötti
zöld területen)
8.30
A vendégeket köszönti:
Szabó András Polgármester
A rendezvényt megnyitja:
dr. Fazekas Sándor Földmûvelésügyi
miniszter
Visszatekintõ az elmúlt 10 év eseményeire
Fábián József Jászkun fõkapitány
9.00
Indulás az aratás helyszínére
(Kunhegyes-Abádszalóki út mellett, a tomaji bejárónál)
10.00
Kézi aratóverseny
Megnyitja: Simai János Nagykunkapitány
Az aratást megáldja: Nagy Kálmán
református lelkész
12.00
Az arató menet visszaindul a Mûvelõdési
Központba
13.00
Ebéd
14.00
Hagyományõrzõ mûsorok
Parasztolimpia a Kipcsák Íjász Egyesület
vezetésével
(Mûv. Ház mögötti szabad területen)
16.00
Eredményhirdetés

A kalászos termény betakarítási, kazlazási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ
tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint
egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üzemeltetõ elvégeztette. A jármû megfelelõségérõl gépszemle során kell meggyõzõdni. Ennek tervezett idõpontját 8 nappal elõbb
írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be
kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
amelynek egy példányát a jármûvön el kell helyezni és a
szemlét követõ 8 napon belül az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelezõ az akkumulátorok megfelelõ védõburkolása,
illetve kipufogó és a szikratörõ éghetõ anyagoktól való
megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra
is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulikafolyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tûz
terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A jármûveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást
nem szabad végezni gabonatáblán, szérûn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amely könnyen lángra lobbanthat.
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén
kell elõször elvégezni, ezek mellett legalább 3 méter széles
védõszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védõszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem
tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter
távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás
veszélyeit is fontos szem elõtt tartani, gabonatáblán még a
jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem
szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15
méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazlazást végzõ erõgépek csak
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy
az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erõgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz
szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem
haladhatja meg az 1000 négyzetmétert, és a szabadban
összerakott kazlak között legalább 20 méter távolságot
kell tartani, vasúti vágánytól legalább 100, közúttól és
erdõtõl legalább 25 méterre kell elhelyezni azokat.
Kérjük a fentiek betartását!
Karcagi Járási Katasztrófavédelmi Kirendeltség

