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Évezredeken át az emberiség csak ezt a szókapcsolatot ismerte: 
meghalt és eltemették. 

Így tudták az apostolok is és amikor Jézus meghalt bezárkóztak, 
elmenekültek, sokkolta őket Jézus halála, az a teljes emberi csőd, 
amire nem számítottak, semmi sem úgy történt, ahogyan várták, 
ahogyan Jézus Messiásnak mondta magát.

A kegyelet és a halál valamiképpen még összetartotta őket. Így 
van sokszor az emberek életében is, amikor egy egyre bővülő csa-
lád már csak a temetéseken találkozik. Mária Magdolna is azért 
ment először Péter apostolhoz, hogy megvigye neki a szomorú 
hírt, - nem a feltámadás örömhírét - hogy elvitték az Urat, és nem 
tudom, hogy hová tették!? Olyan emberi válság volt ez számukra, 
amelyet nem lehetett orvosolni, hiszen van-e nagyobb tragédia, 
mint annak a halála, akit szeretünk?

De éppen ezért a föltámadás a legnagyobb kudarcot orvosolja, 
mert Isten nem toldozza-foldozza az emberiség életét, hiszen ha 
mindig csak a betegségeinket gyógyítaná, mindig támadna egy 
újabb, amit meg kell gyógyítania. De Ő radikális módon a feltá-
madással válaszolt.

Addig soha nem tapasztalt esemény történt az emberiség és az 
apostolok életében: egy új szó született meg, hogy FELTÁMADT! 
Vagy ha Istenre vonatkoztatjuk: Isten feltámasztotta a halálból. És 
erről már kicsivel később már Péter apostol nyíltan beszél a jeru-
zsálemi hívek előtt: „Keresztre feszítették, de harmadnap feltá-
masztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az 
egész népnek, de az Isten által kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. 
Ebből a tanúságtételből és az evangéliumok más írásaiból fogal-
mazta meg az apostoli egyház a hiszekegyet, a níceai hitvallásban: 
Jézus Krisztust Poncius Pilátus alatt értünk keresztre veszítették, 
kínhalált szenvedet és eltemették. Harmadnapra föltámadott az 
írások szerint. 

Ezek az írások természetesen az ószövetségi jövendöléseket je-
lentik, és ezek lettek aztán az alapokmánya, az alkotmánya a ke-
resztségnek.

Igen, a mi alkotmányunk egy élő személyre épül, Jézus Krisztus-
ra, akinek legfontosabb és legnagyobb tette a halálból való feltá-

HÚSvÉti GoNDolAtoK
madása. Ezt a hittételt kétezer év óta hirdetjük, és fogjuk hirdetni, 
amíg a világ világ.

A hit bizonyítékot követel és abban nagy árnyaltságok vannak. Is-
ten maga értelmes embernek teremtett bennünket. Hiszen ő maga 
az értelemnek forrása. Amikor Jézus a világba lépett, a megteste-
sült Ige, az Isten Logosza, az isteni logikának az emberi módon 
való megjelenítését hozta elénk. Hiszen a maga által teremtett 
értelmes világba lépett értelmes létezőként. Éppen ezért a keresz-
tény ember hite az nem hiszékenység, nem babonaság, hanem 
ahogy szt. Pál mondja: a mi hitünk értelemszerű meghódolás az 
Isten előtt. És ennek az értelemszerűségnek megvannak a maga 
változatai. Szent Tamásnak nem volt elég, hogy elmondták apos-
tol társai, akikben korábban sohasem kételkedett: hogy látták az 
Urat! Ő nem hiszi, majd csak, ha kezével érinti a sebhelyeket. És 
így is történt. Neki meg kellett érinteni a sebhelyeket Jézus olda-
lán, hogy utána elhangozzék az őszinte vallomás: „Én Uram és én 
Istenem! Elhiszem, hogy feltámadtál!”

János evangélista, a szeretett tanítvány, sokkal kevesebb bizonyí-
tékkal is beéri. Rájött arra, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a 
halálból. Ő előbb érkezett a sírhoz, mint Péter, de maga elé engedi 
udvariasságból, és amikor bemegy a sírba, látta az összehajtoga-
tott lepleket és hitt.

Ő ott volt Jézus temetésénél, amikor Aremateai József és 
Nikodémus begöngyölte Jézus testét, miután megkenték a keleti 
szokás szerint különböző kenetekkel és illatszerekkel. 

És még külön a fejét is betakarták. Ő ezt látta. És mit látott a sír-
ban? Nem összevisszaságot, mert Isten a rendnek az Istene, szé-
pen összehajtva a leplet és még a fejkendő is szépen összehajtva, 
és nem egy véres ruhadarabot, hanem olyasvalamit, ami tárgyi 
voltában is hordozta a feltámadás bizonyítékát. (Egyébként a tori-
nói lepel ma is megvan.) 

János evangélista a szeretet belső érzékével még inkább megbi-
zonyosodott arról, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 
Ő volt a szeretett tanítvány, ezt meg is jegyzi alázatosan evangé-
liumában. Akiben van ugyanis igazi szeretet, az az örökkévalóság 
igényével akarja, hogy akiket szeret, azok éljenek!

És ennek a szeretetnek a forrása Istenben van, hiszen János evan-
gélista az írja levelében: Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Isten-
ben él és Isten él őbenne.

Húsvét az élet ünnepe. A kereszténységnek volt merészsége az, 
hogy a temetőkre, ahol az elmúlásnak a világa van, föl merte íratni 
a bejáratokra: Feltámadunk! 

Sőt szent Pál azt merte mondani a kolosszei híveknek, „Ti, akik 
Krisztussal feltámadtatok, keressétek tehát az odafönt valókat.” 
Krisztussal feltámadni az egy életérzés és egy életforma. ezt a 
hitet, és ezt az életérzést kívánom minden dávodi lakosnak, és 
nagyon boldog húsvétot!

Dávod, 2013. március 20.

Kamen Ferenc plébános
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a Kohéziós Alap

Épül a dávodi szennyvízelvezető
csatornahálózat
DÁVOD Februárban megkezdődött a Szennyvízelvezető hálózat
és tisztítótelep építése. A beruházás a Kohéziós Alap társfinan-
sz í roz á s áva l  a  K E O P   p ro g ra m  ke re t éb e n  va l ó su l  m e g ,  a
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0013 pályázati azonosítószám alatt. 

Az 1 milliárd 38 millió forint Európai Uniós támogatásnak köszönhetően
a jövőben nem egyénileg kell elszállíttatni a szennyvizet. Szigorú szabá-
lyoknak kellett megfelelni a tervezés során, mivel a telep állóvíz közelében
épül meg. Összesen 21.500 méter vezetéket fektetnek, ez a beruházás leg-
időigényesebb része. A következő lépés a szennyvíztisztító telep kialakítá-
sa lesz, tudatta Szűcs József, a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Kft. ügyvezetője. 
Hirtenberg János Sándor polgármester elmondta, a támogatói szerződést
2010. november 8-án írták alá, de önhibájukon kívül a tényleges munkák
két évet csúsztak. A falubeliek is támogatják a fejlesztést. Ez fontos, mert
a beruházás összegének 15 százalékát önerőből kell fedeznie az önkormány-
zatnak. Háztartásonként 254 ezer forintról van szó – 92 százalékos a hozzá-
járulás fizetés aránya, ami véleményem szerint rendkívül kedvező. A terve-
zés során a felszín alatt lévő ivóvízkészlet megőrzése is fontos szempont
volt. Szakemberek szerint a szennyvíztelep építésével a dávodi termálfürdő
vize így tovább megőrizheti gyógyító hatását. A munkálatokkal jövő őszre
kell elkészülni – számolt be a település polgármestere. 

Szennyvízcsatorna-hálózat építés
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Mint arról január hónapban értesítettem Önöket, az ebek 
mikrochippel történő megjelölését és veszettség elleni oltását 
minden tulajdonos köteles elvégeztetni.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy ezt a munkát, az akkor meghir-
detett módon, a Polgármesteri Hivatal mellett berendezett rende-
lőben 2013. április 11-ig történő bejelentkezés (06-70/37-59-
719) esetén tudom elvégezni.
Aki ezen határidőig nem tesz eleget kötelezettségének, illetve az 
állat jelölését annak tartási helyén kívánja elvégeztetni, április má-
sodik felétől számíthat arra, hogy előzetes értesítés után felkere-
sem a munka elvégzése céljából. 
A „háznál” történő jelölésre csak abban az esetben kell jelentkez-
ni, ha kutyája 2012-ben még nem volt oltva, így nem szerepel a 
nyilvántartásomban.

Köszönettel: Dr Majer József

Megalakultunk, mint Kereszténydemokrata Nép-
párt Dávod Községben, igaz kis létszámmal, de 
annál nagyobb aktivitással. Kérjük az Isten segít-
ségét, ez Egyház támogatását, hogy munkánkban 
eredményesek legyünk!

Kovács Lászlóné
KDNP dávodi vezetője

EMLÉKEZTETŐ

TISZTELT LAKOSSÁG!

AZ ebeK MiKRocHiPPel
TörTÉnŐ MEGjELöLÉSÉrŐL

beSZáMolÓ

Pénzügyi adatok:                                      adatok: 1000 Ft-ban
 2011 2012
bevételek  Bázis Tény
Önkormányzati támogatás 220 220
Költségvetési tám. 180 200
Magánszemélyektől, vállalk.-tól 250 220
Tagdíj 5 5
Kamat, egyéb 33 18
Összesen: 688  663

Kiadások
Üzemanyag elszámolás 171 127
Javítási, fenntart.,anyagok,ktg. 50 216
Egyéb anyag (matrica,egyenruha) 384 82
Biztosítási díj 27 34
Támogatás (árvízkárosultak) 0 0
Egyéb működési kiad(posta,tel.,bank,stb) 170 267
Összesen: 802 726

Egyenleg, folyó évi eredmény  -114 -63

Mérleg adatok:
eszközök összesen 709 646
-ebből
pénzeszközök 709 646

Források összesen 709 646
-ebből
előző évi eredmények (tőkeváltozás) 823 709
tárgyévi eredmény -114 -63

2012. évben az eszközök és a források egyező összege 646 
ezer Ft

A Dávodi polgárőrök 124 alkalommal 992 órában végeztek a 
megfigyelést és 4965 km-t tettek meg településünk területén. 
Ezen túlmenően:
- 12 órát 2 fővel halottak napján a temető megfigyelését végezték,
- 15 órában a „sötét autó” megfigyelését végezték,
- 40 órában két héten keresztül a postások tavaszi és őszi védelme,
- 24 órában 4 fővel a Bajai Halászléfőző biztosítása,
- 15 órában 4 fővel a Bátmonostoron falunapok biztosítása,
- 12 órában 2 fővel a Dávod augusztus 20. ünnepség biztosítása 

történt.

A DÁvODI POLGÁrŐr EGyESüLET
2012. ÉvI MűKöDÉSÉrŐL

Keresztes Tamás Gábor
egyesületi elnök

A Polgárőr egyesület tagjai 
ezúton kívánnak minden dávodi lakosnak 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Dr. Kerényi jános kormánymegbízott

Zsigó róbert országgyűlési képviselő

Részére

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

Az önkormányzataink 2013. évi költségvetés tervezésének idősza-
kában szembesültünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy a kötelező 
feladatok ellátására kapott finanszírozás nem fedezi az ellátandó 
feladat tényleges költségét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezik a helyi 
önkormányzatok feladatairól, figyelemmel arra a szabályozásra, 
hogy a községnek, a városnak, valamint a megyei önkormány-
zatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek, valamint 
rendelkezik arról is, hogy a törvény a kötelező feladat- és hatás-
kör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a 
feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adott-
ságait, különösen

a) a gazdasági teljesítőképességet;

b) a lakosságszámot;

c) a közigazgatási terület nagyságát.

Az Mötv-ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatok azonos 
teljesítése és finanszírozása valamennyi települési önkormányzat-
tól nem várható el, hiszen eltérő méretűek, adottságúak, továbbá 
eltérő gazdasági környezetben működnek. A jogalkotó az új ön-
kormányzati törvény szabályozására tekintettel még nem végezte 
el a differenciált feladattelepítést. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. ’§ (2) 
bekezdés a) pontja meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bon-
tásban kell készíteni.

A feladatalapú finanszírozás megalapozását teszi lehetetlenné, 
illetve tervezési nehézséget okoz, hogy az egyes település típu-
sokra a meghatározott szempontokat figyelembe véve nem került 

jogszabályban rögzítésre a feladatok bontása. A különféle jogsza-
bályokban alkalmazott lakosságszám szerinti differenciálás nem 
jelent megfelelő valóságos alapot az eltérő szabályok, főleg támo-
gatási formák alkalmazására.

Azzal, hogy a jogszabályok a hatáskörök telepítésével egyidejűleg 
nem határozzák meg a feladat- és hatáskörellátáshoz szüksé-
ges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltétele-
ket, így a feladatfinanszírozás alapja és maga a feladatellátás vált 
bizonytalanná több területen:

- Az önkormányzati hivatal működése támogatásának megha-
tározásakor az elismert köztisztviselői létszám nagysága a köz-
ségek esetében – különös tekintettel az 5000 főnél kevesebb la-
kosságszámúaknál – drasztikusan, közel 30%-kal csökkent az 
eredeti előterjesztésben foglaltakhoz képest úgy, hogy a döntés 
Parlament általi elfogadásakor számos helyen már véget értek 
a 2013. január 1-jén felálló közös hivatal kialakításával kap-
csolatban folytatott tárgyalások. Ráadásul az érintett községek 
hivatalainak többségétől csekély – mindössze 10 % arányú – 
feladat mennyiség került át a járási hivatalokba. A polgármes-
teri hivatalra háruló munka sem csökken az elvitt feladatokkal 
egyenes arányban, ugyanis bizonyos kérelmek benyújtására az 
önkormányzati hivatalokban továbbra is lehetőséget kell bizto-
sítani. Azon településeknél, ahol nemzetiségi önkormányzatok 
működnek, illetve ahol az intézményi gazdálkodási feladatok 
bonyolítása is a hivatalban történik még fokozottabban beszél-
hetünk alulfinanszírozottságról. Így összességében megálla-
pítható, hogy a községi hivatalok tényleges és számított lét-
számának meghatározása és elégtelen finanszírozása nem 
teszi lehetővé a kötelező feladat ellátását. 

- A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támo-
gatása, ezen belül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel-
adatokra, a közvilágítás fenntartására, a köztemető, valamint 
a közutak fenntartásának támogatása csak részben biztosít 
fedezetet az e területen jelentkező legalapvetőbb tevékeny-
ségek költségeire. 

- Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 
címén járó források még a legcsekélyebb mértékben sem 
elegendők az alábbi kötelező önkormányzati feladatok ellá-
tásának biztosítására: településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés (kéményseprű-ipari szolgáltatás bizto-
sítása); az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálói-irtás); kulturális 
szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támo-
gatása; a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és helyiség-
gazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton közzéteszem azt a levelet, melyet a települési önkormányzatok polgármesterei írtak 
a Tisztelt Címzettek részére. A levél megírására a 2013. évtől bevezetésre került feladatfi-
nanszírozásból eredő problémák késztették a települések vezetőit.  

Polgármesterek levele
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helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-
elhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban megha-
tározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; 
nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonsá-
gának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgálta-
tás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ren-
delkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek 
minősül. Forrás hiányában ugyancsak veszélybe kerülhet 
többek között a munka- és tűzvédelmi, a belső ellenőrzési, 
a gyepmesteri feladatok, vagy a közmunkával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

- Az önkormányzati kötelezően ellátandó óvodai feladatokra 
biztosított finanszírozás nem veszi figyelembe a helyi adottsá-
gokat (pl. pedagógusok közszolgálati ideje, munkaközösségek 
száma, stb.) így nem biztosít teljes fedezetet a bérköltségek-
re, ugyanakkor az üzemeltetés forrása sem biztosít teljes 
fedezetet a jelentkező igen takarékosan meghatározott költsé-
gekre. 

- Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés finanszíro-
zása a kedvezményes étkeztetésben részesülőkre háruló költ-
ségeket összességében fedezi, azonban a gyermekétkeztetés 
biztosításának további költségeit (rezsi, amortizáció, stb.) nem.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozása – rend-
kívül takarékos gazdálkodás mellett – a kötelező feladatok 
biztosítását az esetek egy részében fedezni képes, azonban a 
nyújtott támogatás nagysága önkormányzati kiegészítés nélkül 
nem nyújt érdemi segítséget az igénylőnek.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak finan-
szírozása csak részben biztosítja a könyvtári, közművelődési 
feladatok ellátása során jelentkező költségeket. 

Mindezen nem teljes körű felsorolásból is kitűnik, hogy önkor-
mányzataink jelentős nagyságú saját forrást kénytelenek a köte-
lező feladatellátásra fordítani úgy, hogy bevételeinket már nem 
tudjuk sem adóemeléssel, sem vagyonelemeink étékesítésével 
növelni. Tovább szűkíti önkormányzataink pénzügyi mozgáste-
rét az egyes jogcímek feladatalapú finanszírozásánál alkalmazott 
„beszámítás”, amely további burkolt önkormányzati saját forrás 
elvonást jelent, valamint a korábbi években a helyben maradó 
SZJA 8%-ának megfelelő támogatás elvonása, és a gépjárműadó 
60 %-ának elvonása is.

A kötelezően ellátandó feladatok ebben a formában történő fi-
nanszírozása amellett, hogy veszélyezteti a feladatellátást, azt is 
eredményezi, hogy a jelentős társadalmi hozadékkal rendelkező, 
nem kötelező feladatok ellátása önkormányzati saját források hiá-
nyában teljes mértékben ellehetetlenül, elsorvad.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy az állami támogatások a sa-
ját bevételekkel együtt sem elégségesek a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátására, ezért  önkormányzataink még a legdraszti-
kusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem képesek 
költségvetésüket egyensúlyba hozni. A forráshiányon az adósság 

2012. év végén történő átvállalása sem segít érdemben, tekintettel 
arra, hogy a településeink adósságállománya a korábbi évek fele-
lősségteljes gazdálkodása miatt elenyésző.

Köreinkben is számottevő azon települések száma, amelyek nem 
tudják a 2013. évi költségvetésüket a törvényben szereplő felté-
teleknek megfelelően működési hiány nélkül tervezni, melynek 
következményeként – elfogadott költségvetés hiányában – a jog-
szabályban foglaltak alapján a nettó finanszírozás keretében finan-
szírozott támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet.

Véleményünk alapján a jelenlegi források az általunk képviselt 
önkormányzatok feladatainak ellátására, ezen belül még a kötele-
ző feladatok ellátására sem elegendőek. Az elégtelen finanszírozás 
következményeként a lakosság szolgáltatásokkal való ellátásának 
színvonala jelentősen romolhat, az esetek többségében ellehetetle-
nül, kritikus helyzetet előidézve a településeinken. A településeink 
helyzetét tovább rontja, hogy ez által az önként vállalt feladatok 
biztosítása is megszűnhet. A jelenlegi finanszírozás visszafordítha-
tatlan folyamatot indít el a településeinken, ugyanis a felszámolt, 
megszüntetett ellátás későbbi újraindítására vagy egyáltalán nem, 
vagy kizárólag jelentős többlet költséggel lesz reális lehetőség.

Ezért kérjük mielőbbi közbenjárásukat annak érdekében, hogy 
önkormányzataink feladatellátásához szükséges feltételek megte-
remtődjenek.

Kelt: 2013. február 28.

Bácsbokod Nagyközség polgármestere

Bácsborsód Község polgármestere

Bácsszentgyörgy Község polgármestere

Bátmonostor Község polgármestere

Csátalja Község polgármestere

Csávoly Község polgármestere

Dávod Község polgármestere

Dunafalva Község polgármestere

Érsekcsanád Község polgármestere

Érsekhalma Község polgármestere

Felsőszentiván Község polgármestere

Gara Község polgármestere

Hercegszántó Község polgármestere

Nagybaracska Község polgármestere

Nemesnádudvar Község polgármestere

Rém Község polgármestere

Sükösd Nagyközség polgármestere

Szeremle Község polgármestere

Vaskút Község polgármestere
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ELŐZZüK 
MEG A BAjT !

A BűnCSELEKMÉnyEK
tÖbbSÉGe 

MEGELŐZHETŐ!

EnGEDjE MEG, HOGy SEGÍTSünK!

HáZUNK vÉDelMe =
NYUGAlMUNK vÉDelMe

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, tehát 
Ön az első számú felelőse vagyona, értékei védelmének. Öntől függ 
az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik 
betörők célpontjává. 

Gondolja át, mit tett eddig
ezek védelme érdekében?

Mi az alábbiakat javasoljuk:

MAGAtARtáSi
ÉS tAKtiKAi vÉDeleM:

• A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkod-
nak.  Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis ak-
kor tett meg mindent védelme érdekében, ha a biztonsági láncot is 
beakasztotta!

• Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, 
az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből 
a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek 
éjjel-nappal való zárása!

• Ha a biztonsági zárat nem 
tudja bezárni, ne menjen el 
hazulról, mert lehet, hogy a 
bűnözők a lakást betörésre 
„előkészítették”. Gondoskod-
jon zárcseréről, de ne hagyja 
felügyelet nélkül a lakást!

• Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk ese-
tén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszá-
mával a betörőknek!

• Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen 
idegen a lakásajtó közelében!

• Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, 
amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, például: időkap-
csolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló 
berendezések!

FIGyELEMFELHÍvÁS!

BAjA vÁrOSI 
rEnDŐrKAPITÁnySÁG

6500 BAjA, KöZTÁrSASÁG TÉr 3.
PF.: 106. TEL./FAX: 06-79/540-100

e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu
Hét év után ismét megrendezésre került a falufarsang Dávodon, 

melyet 2013. február 9-én tartottunk a Művelődési Házban. A kissé 
kedvezőtlen időjárástól eltekintve sokan részt vettek a rendezvényen, 
mely:

Andrási Jánosné, Bábity László, Becsei Kft., Bosnyák Jánosné, 
Csóka Sándorné, Dávod Önkormányzat, Dávodi Augusztus 20 Zrt, 
Dr. Ádám András és neje Dr. Ádá, Andrásné, Galló János és neje Gal-
ló Jánosné, Hajnal Lajos Tiborné, Hegedűs Jánosné, Hiezl Jánosné, 
Hirtenberg János Sándor és neje Hirtenberg János Sándorné, Horváth 
Anna, Horváth Árpád és neje Horváthné Máyer Mónika, Horváth Ist-
vánné, Horváth László, Jeszenszki Istvánné, Jeszenszky Györgyné, 
Kacsó Erzsébet, Kender Józsefné, Klenovits János és neje Klenovits 
Jánosné, Kovács László és neje Kovács Lászlóné, Likár Józsefné, 
Mándity Marianna Ibolya, Medzihorszki Istvánné, Memento Temet-
kezési Kft., Minorits Lászlóné, Nagy Istvánné, Nagy Sándorné, Robár 
Jánosné, Sebők Sándor, Sirok Jánosné, Steinbeck Józsefné, Sümegi 
Zoltán, Szabóné Túri Ildikó, Szántói Sütő Kft., Szebeni József, Tóth 
Gáborné, Vancsik Péter Ferenc és neje Vancsikné Buják Katalin, Vida 
Józsefné, Vidáné Balogh Rita.

Köszönjük az anyagi támogatásokat, a sok tombolatárgyat, melyek 
mindegyike gazdára talált.

A támogatásból fennmaradó és a tombolajegyekért kapott összeget 
ígéretünkhöz híven a Forrás Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár ta-
nulói számára Gyermeknapra ajánlottuk fel.

Horváth Anna
Hegedűs Jánosné

Szabóné Túri Ildikó szervezők

FARSANGi bál
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betöréses lopások elleni
eleKtRoNiKAi vÉDeleM:

Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi őr-
zés fontos kiegészítője, de kerülhet önállóan is alkalmazásra.

Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának módját, 
fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar 
hatolni otthonunkba. 
Egyik lehetőség helyi riasztású hang- és fényjelző készülékek felsze-
reltetése, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.
Másik megoldás az úgynevezett távriasztás, távfelügyelet. Ennek lé-
nyege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” 
kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ észleli az 
eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.

MI A TEEnDŐ BAj ESETÉn?
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, 

ne menjen be a lakásba!

Ennek két oka is van:
• A betörő még mindig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy mene-

külése érdekében Önnel szemben fizikai erőszakot fog alkalmazni.
• Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott nyo-

mokat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendőrség szakem-
bereinek munkáját.

A témával kapcsolatban felmerült kérdéseikre 
a Bajai rendőrkapitányság bűnmegelőzési 

munkatársától kaphatnak választ.

ELŐZZüK MEG A BAjT !
A BűnCSELEKMÉnyEK

tÖbbSÉGe 
MEGELŐZHETŐ!

EnGEDjE MEG, HOGy SEGÍTSünK!

„KI MInT vESZI ZÁrÁT, 
ÚGy ALUSSZA ÁLMÁT!”

betöréses lopások elleni 
MecHANiKAi vÉDeleM:

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a 
nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, 
a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatat-
lan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja 
nyitni.

De nem mindegy, 
hogy milyen áron és mennyi idő alatt!

A lakások behatolás 
elleni védelme kettős 
célt szolgál. Egyrészt 
jelzi a betörő szá-
mára, hogy nem lesz 
könnyű dolga, tehát 
megelőzési funkciója 
van, másrészt feltartja 
a betörőt, esetenként 
olyan hosszú időre, 
ami már elegendő 
arra, hogy leleplez-
zék, tetten érjék őt.

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ajtók:
• A bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön,
• az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,
• csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt), 
• az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t,
• az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa, még ha-

tékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak, vagy az úgynevezett 
biztonsági ajtók. 

• az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell,
• cilinderbetéteket, mágnes betéteket védőpajzzsal kell ellátni, így 

megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését.

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ablakok, kémények, 
szellőzők:
Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni 
minden olyan nyílást, amelynek nagysága akkora, hogy egy véko-
nyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerűen be-
épített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a fémredőnyök, 
valamint már a modern technika képviseletében a törésgátló fóliák is 
jól szolgálatot tehetnek. Esztétikai szempontból nem mindenki törek-
szik lakása berácsoztatására. Nekik ajánljuk az elektronikai eszközök 
alkalmazását.

FIGyELEMFELHÍvÁS!

BAjA vÁrOSI rEnDŐrKAPITÁnySÁG
6500 BAjA, KöZTÁrSASÁG TÉr 3.

PF.: 106. TEL./FAX: 06-79/540-100
e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu
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Tisztelt tanyán élő Állampolgárok!

Köztudott, hogy megyénkben 
nagyon sok tanyás- és üdülő-
terület, kiskertes külterületi 
településrész található. A tél 
folyamán kiürülnek, míg a 
tél elmúltával az üdülők, a 
víkendházak, a tanyák bené-
pesülnek, megindul a mező-
gazdasági tevékenység, a kis-
kertek életre kelnek. Ebben az 
időszakban a tulajdonosok az 
otthon tartott mezőgazdasági 
kisgépeket, szerszámokat, szivattyúkat, termelő eszközöket, az ott 
tartózkodáshoz szükséges személyes dolgokat (TV, rádió, ruhanemű, 
élelmiszer, …) már nem viszik haza, azok őrizetlenül maradnak a 
hobbiban. A bűnözők is tisztában vannak ezekkel a tényekkel, meg-
szaporodnak a betörések. 

Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzése érdekében az 
alábbiakat ajánljuk:
Először a bejutást kell megakadályozni. Min-
denekelőtt az ajtókat, ablakokat kell biztonsági 
ráccsal ellátni, itt természetesen a pinceablaktól 
a külső padlásajtóig, a szivattyú aknától a szer-
szám tárolóig mindegyiket védeni kell. A lét-
rát sem szabad az udvaron hagyni, felkínálni a 
padlásajtó vagy az emeleti ablak betörésének lehetőségét! Az ajtókat 
biztonsági zárakkal lássák el. Manapság egyre több üdülő- és külte-
rület közelében működik vagyonvédelmi riasztórendszert üzemeltető 
vállalkozás. Mérjék fel ezeket a lehetőségeket is, és ha mód van rá, 
az épületet szereltessék fel úgynevezett hangos- vagy néma riasztás-
sal üzemelő elektronikus védelmi berendezéssel. A riasztójelzések 
sok helyen a rendőrségre érkeznek, és onnan indul járőr az esemény 
tisztázására, de működik riasztórendszer más, ugyancsak hatékony 
megoldással is.
Amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe, a lehető legkevesebb 
értéket találja ott! Értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgé-
peket, eszközöket csak szükséges mennyiségben és időre tárolják ott! 
Amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak a nyaralóban vigyék haza 
vagyontárgyaikat!
Az ott maradt értékekről pedig készítsenek leltárt: típus megjelölés-
sel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel, de azt 
sem hagyják a házban!

Fontos kiemelni, hogy egyre több településen működik 
polgárőrség, melynek tagjai rendszeresen bűnmegelő-
zési jellegű járőrszolgálatot folytatnak. Célszerű velük 
felvenni a kapcsolatot, mivel igen jó eredményeket ér-
tek el, a települések vagyonbiztonságának fokozásában.

Tehát még egyszer a fontosabb teendők:
• a könnyen mozdítható, rendszeresen nem használatos értéke-

ket hazavinni,

FIGyELEMFELHÍvÁS!

BAjA vÁrOSI rEnDŐrKAPITÁnySÁG
6500 BAjA, KöZTÁrSASÁG TÉr 3.

PF.: 106. TEL./FAX: 06-79/540-100
e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu

• a bejutást meggátolni,
• felvenni a kapcsolatot a polgárőrséggel.
Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a Bajai Rendőrkapitányság-
hoz a 79/540-100-as telefonszámon, ahol megfelelő tanácsokkal 
állunk az állampolgárok, gazdálkodó szervezetek és intézmények se-
gítségére személy- és vagyonvédelmi kérdésekben.

Előzzük meg együtt, 
hogy károsulttá váljanak!

Tisztelt hobbi, üdülő-, kiskert tulajdonosok!

Köztudott, hogy megyénkben nagyon sok tanyás- és üdülőterület, kis-
kertes külterületi településrész található. A tél elmúltával az üdülők, 
a víkendházak, a tanyák benépesülnek, megindul a mezőgazdasági 
tevékenység, a kiskertek életre kelnek. Ebben az időszakban a tulaj-
donosok az otthon tartott mezőgazdasági kisgépeket, szerszámokat, 
szivattyúkat, termelő eszközöket, az ott tartózkodáshoz szükséges 
személyes tárgyakat, eszközöket (TV, rádió, ruhanemű, élelmiszer, 
egyebek) már nem viszik haza, azok őrizetlenül maradnak. A bűnözők 
is tisztában vannak ezekkel a tényekkel, megszaporodnak a betörések. 

Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbia-
kat ajánljuk:

Először a bejutást kell megakadályozni. Mindenekelőtt az ajtókat, ab-
lakokat kell biztonsági ráccsal ellátni. Természetesen a pinceablaktól a 
külső padlásajtóig, a szivattyú aknától a szerszám tárolóig mindegyik 
védelméről gondoskodni kell. Létrát sem szabad az udvaron hagyni, 
felkínálni a padlásajtó vagy az emeleti ablak betörésének lehetőségét! 
Javasoljuk az ajtók biztonsági zárakkal ellátását.  Manapság egyre 
több üdülő- és külterület közelében működik vagyonvédelmi riasztó-
rendszert üzemeltető vállalkozás. Mérjék fel ezeket a lehetőségeket is, 
és ha mód van rá, az épületet szereltessék fel ún. hangos- vagy néma 
riasztással üzemelő elektronikus védelmi berendezéssel. A riasztójel-
zések több helyen a rendőrségre érkeznek, és onnan indul járőr az 
esemény tisztázására, de működik riasztórendszer más, ugyancsak 
hatékony megoldással is.

Amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe, a lehető legkevesebb 
értéket találja ott! Értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgé-
peket, eszközöket csak szükséges mennyiségben és időre tárolják ott! 
Amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak a nyaralóban, vigyék haza 
vagyontárgyaikat! 

Az ott maradt értékekről pedig készítsenek leltárt: típus megjelölés-
sel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel, de azt se 
hagyják a házban!

Fontos kiemelni, hogy egyre több településen működik polgárőrség, 
melynek tagjai rendszeresen folytatnak bűnmegelőzési jellegű járőr-
szolgálatot. Célszerű velük felvenni a kapcsolatot, mivel igen hatéko-
nyak a települések vagyonbiztonságának fokozásában.
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kiérkezéséig. A gyors reagálás megteremti a rendőrség azonnali 
intézkedési lehetőségét, és az időtényezők rövidsége miatt megnő 
a várható eredményesség is.

3. További megoldásul szolgál a helyi riasztórendszer kiépítése, en-
nek alkalmazása során azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 
rablás esetén a támadásjelző 
megnyomásával megszólalta-
tott hang/fényjelző az elköve-
tőből kiszámíthatatlan reakci-
ókat válthat ki.

4. Lehetőség van arra, hogy a 
kiskereskedelmi egységek 
közvetlenül a mellettük vagy a 
közelükben levő másik kiske-
reskedelmi egységbe jelezzék 
át a rablás/támadás tényét. Az 
egymásra figyelés következ-
tében hatékonyabbá válhat az 
erőszakos támadások megelőzése, elhárítása.

5. Javasolt az üzlethelyiségben történt események digitális rögzíté-
sére alkalmas kamera-rendszer felszerelése. Ez az eszköz preven-
ciós jelleggel bír, hiszen a látható kamerának visszatartó hatása 
van, míg a rejtett kamera az elkövető tudta nélkül képes rögzíte-
ni az eseményeket, ami nagymértékben segíti a bűncselekmény 
elkövetésének bizonyítását, és az elkövető azonosítását. Fontos, 
hogy a felvett képanyag utólagos manipulálásának elkerülése 
érdekében a képrögzítő egységhez ne férjen hozzá bárki, ezért 
azt zárható helyiségben kell tárolni. Az üzlettér magánterületnek 
minősül, ezért annak bekamerázása, illetve a felvételek rögzítése 
során be kell tartani az adatvédelmi szabályokat.

6. A rablások leggyakoribb elkövetési tárgya a készpénz, aminek 
megszerzését megnehezíti a különböző időzáras vagy pénzbedo-
bós széfek használata. Jó megoldás olyan lemezszekrény beszer-
zése is, amelybe az alkalmazott a nagyobb címleteket be tudja 
tenni, de azt kinyitni csak a tulajdonos képes. Az ilyen szekrény 
használatát a bejárati ajtón matricával kell jelölni, megelőzve ez-
zel a rablásokat.

7. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a zárás előtti időpont tekint-
hető kritikusnak, ezért javasolt, hogy a bevételt zárás előtt, akár 
több alkalommal vegyék magukhoz, a pénzszállítást pedig bízzák 
profi vagyonvédelmi cégre. Amennyiben ez nem megoldható, a 
veszélyeztetett időszakban emeljék a kiszolgálói létszámot!

Ajánlások az alkalmazottak számára: 
1. Kísérje figyelemmel munkahelye környezetében a gyanúsan vi-

selkedő személyek megjelenését, mozgását, személyleírását!
2. Figyeljen azokra a személyekre, akik zavartan viselkednek, 

konkrét cél nélkül térnek 
be az üzletbe, illetve vi-
selkedésük eltér az adott 
környezetben megszokot-
tól, vagy környezettükkel 
össze nem egyeztethető 
öltözéket viselnek: pl. 
olyan sísapkát, amely az 
arcra húzva álarc is lehet! 

Ajánlások a kiskereskedelmi 
egységek számára

Az utóbbi időszakban elkövetett rablások 
tapasztalatait figyelembe véve megállapít-
ható, hogy a kereskedelmi egységek közül 
a kisebb, egy-két főt foglalkoztató üzletek 
fokozott veszélynek vannak kitéve. Ez a 
veszély az év végi ünnepek közeledtével 
növekedhet. 

A rendőrségi tapasztalatok alapján megállapítható: 
1. A forgalmas helyen működő üzletek a vélhető nagyobb bevétel, 

illetve a kedvezőbb menekülési lehetőség miatt válhatnak a rablá-
sok célpontjává.

2. Az időszakosan nyitva tartó üzletek esetében a legkritikusabb a 
záróra körüli időszak, amikor a napi bevétel összege feltehetően 
magas.

3. A 24 órában szolgáltató kereskedelmi egységek esetében a kriti-
kus időszak a kora reggeli és a késő esti időintervallum a felhal-
mozódó napi bevételnek köszönhetően.

4. A bűncselekmény elkövetésénél az elkövetők fegyverrel, riasztó- 
vagy gázpisztollyal, néhány esetben késsel fenyegetve kényszerí-
tik áldozataikat a bevétel átadására.

5. Több esetben az alkalmazottak ellenállása eredményesen hiúsítot-
ta meg a rablást, ezzel azonban kockáztatták saját testi épségüket.

6. A megtámadott üzletek jelentős számánál egy nőalkalmazott dol-
gozott a bűncselekmény elkövetésekor.

7. Azoknál az üzleteknél, ahol valamilyen biztonságtechnikai esz-
közt alkalmaztak, vagy annak alkalmazására utaltak az alkal-
mazottak, az elkövetők erőszak elkövetése nélkül abbahagyták 
a cselekményt, és elmenekültek a 
helyszínről.

8. Az érintett kisüzletek többségénél 
nem alkalmaznak biztonságtechni-
kai eszközöket.

9. Az alkalmazottak nincsenek felké-
szítve a rablás során tanúsítandó 
magatartásra, az esetlegesen alkal-
mazott biztonságtechnikai eszkö-
zök kezelésére.

Ajánlások kiskereskedelmi egységek számára: 
1. A non-stop nyitva tartás éjszakai időszakára javasolt a zárt ajtó 

– lehetőleg biztonsági ráccsal ellátott – kiadó ablakán keresztüli 
kiszolgálás. A kiszolgáló személyzet nagyobb biztonságban érez-
heti magát a zárt ajtó mögött, és az esetlegesen meglevő alarm 
gombbal felszerelt riasztórendszer nyújtotta szolgáltatás révén, 
míg a támadó fizikailag akadályozva van.

2. Amennyiben az átadóablakos megoldás kialakítására nincs lehe-
tőség, ajánlott a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt vagyonvédel-
mi riasztórendszer kiépítése, amely tartalmazza a stabil és/vagy 
mobil támadásjelző egységet is. Ennek jelzését egy kivonuló 
szolgálattal rendelkező vagyonvédelmi cég diszpécserközpontja 
fogadja, ahol megteszik a szükséges intézkedéseket a rendőrség 

FIGyELEMFELHÍvÁS!

BAjA vÁrOSI rEnDŐrKAPITÁnySÁG
6500 BAjA, KöZTÁrSASÁG TÉr 3.

PF.: 106. TEL./FAX: 06-79/540-100
e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu
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KÉZilAbDA

A Bács-Kiskun megyei kézilabda bajnokságot északi és déli csopor-
tokra osztották. Az alapszakasz első négy helyen végzett csapatai ját-
szottak most a tavaszi rájátszásban. A Dávod Sc kézilabda szakosztály 
tovább jutott a déli megyéből és 4 pontot visz tovább a felsőházba. 
A Bács-Kiskun Megyei - Megyei férfi felsőház sorsolása hamarosan 
megszületik.

További információt, statisztikát a www.keziszovetseg.hu oldalon le-
het böngészni.  

A tavaszi rájátszás eredménye:

2013. márc. 2.  11. forduló  Paksi KSE – DávoD Sc 33-26
2013. márc. 9.  12. forduló  DávoD Sc – Paksi KSE II. 30-16
2013. márc. 17.  13. forduló  CsÁTESZ SE – DávoD Sc 23-27
2013. márc. 23.  14. forduló  DávoD Sc – Kecel KC 19-22

Tabella:

SPoRt

csapat j. GY. D. v. Dob. Kap. P.
1. Kecel KC 12 12 0 0 384 240 24
2. Paksi KSE 12 9 0 3 445 309 18
3. DávoD Sc 12 7 1 4 308 290 15
4. CsÁTESZ SE 12 7 0 5 284 281 14
5. PVSE

Bácsalmás
12 4 1 7 262 310 9

6. EJF Bajai 
KSE

12 1 0 11 245 340 2

7. Paksi KSE II 12 1 0 11 204 362 2

A gyanús jelenségekről, illetve személyekről adjanak tájékozta-
tást az üzletvezetőnek, az üzlet vagyonvédelmét ellátó biztonsági 
szolgálatnak, a rendőrségnek, illetve polgárőrségnek!

3. Gyengülő ügyfélforgalom esetén se hagyják magukra kollégáju-
kat!

4. A nagyobb összegű pénzkezelést az ügyfélforgalom elől elzárt he-
lyiségben végezzék!

5. Ellenőrizze a pénzkísérés, pénzszállítás céljából érkező szemé-
lyeknek az adott munka elvégzésére való jogosultságát, akár a 
biztonsági cég arra illetékes vezetőjénél!

6. A szükséges mértékig ismerjék meg az üzletben foglalkoztatott 
biztonsági őr munkaköri leírását, és hangolják össze a külső 
szemlélő számára nem észlelhető vészjelzéseiket! A biztonsági őrt 
minden esetben tájékoztassák a gyanúsnak vélt észrevételeikről, 
személyekről! 

Mi a teendő, ha bekövetkezett a rablás? 
1. A támadó utasításainak vonakodás nélkül tegyenek eleget! 
2. Viselkedésükkel tűnjenek közreműködőnek, hiszen az elsődleges 

cél az élet és testi épség megóvása. Az elkövető a támadáskor fe-
szült lelkiállapotban van, így egy váratlan ingerhatásra előre nem 
tervezett cselekedeteket is végrehajthat.

3. Lehetőség szerint tanúsítsanak nyugalmat! Kerüljék el a támadó 
számára félreérthető, vagy indokolatlanul gyors mozdulatokat!

4. Csak a lehető legkevesebb pénzt adják át a támadónak!
5. A riasztóberendezések működésbehozására – ha előzőleg erre 

nem nyílt lehetőség – kihasználhatják a felszólításra történő pénz-
előkészítés és átadás nyújtotta mozgási lehetőséget.

6. Figyeljék meg alaposan a támadót, mert a személyleírás megadá-
sával jelentősen segíthetik a rendőrség munkáját!

7. Amennyiben van lehetőségük, figyeljék meg az elkövető menekü-
lési útvonalát, eszközét!

8. A cselekményt követő-
en semmilyen öntevé-
keny intézkedésbe ne 
kezdjenek, haladékta-
lanul értesítsék a rend-
őrséget az ingyenesen 
hívható 107, 112 köz-
ponti segélyhívó tele-
fonszámokon, vagy a 
helyi rendőrség közvet-
len vonalán!

9. A bejelentést követően a helyszínen várják meg a kiérkező rend-
őrjárőrt!

10. A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg, de ha ez elke-
rülhetetlen azt a rendőrjárőrnek, illetve a helyszíni szemle bizott-
ság vezetőjének jelezzék!

11. Az esemény után rövid idővel töltsék ki a mellékelt „Rendőrségi 
Adatrögzítő Lapot”, hiszen az idő múlásával az eseménnyel, elkö-
vetővel kapcsolatos információk torzulnak az emlékezetben.

A hatályos jogszabályok szerint a bűncselekmény elkövetőjét bárki 
állampolgári jogon elfoghatja, és a rendőrség kiérkezéséig a helyszí-
nen visszatarthatja, azonban ennek lehetőségét az adott szituációban 
kellően mérlegelni kell!

FIGyELEMFELHÍvÁS!

BAjA vÁrOSI 
rEnDŐrKAPITÁnySÁG

6500 BAjA, KöZTÁrSASÁG TÉr 3.
PF.: 106. TEL./FAX: 06-79/540-100

e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu
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Kiadja: Dávod község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Kender Viola. Szerkesztőség és kiadó címe:  
6524 Dávod, Dózsa Gy. út 61., nyomdai előkészítés: FOTO Reklámstúdió Kft. 6500 Baja, Dózsa Gy. út 195. nyomda: Arculat Nyomda  
6500 Baja, Attila u. 15., Felelős vezető: Csuvár Zoltán Készült: 900 példányban

• A lomtalanítást Dávod területén a Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Kft. végzi.

• A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt útvonal-
terv alapján.

• A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvo-
naltervben szereplő utcák befejezéséig.

• A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közte-
rültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést vég-
ző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, 
és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
- Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
- Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
- Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük 
kihelyezni:
- A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
- A növényi eredetű hulladékokat összekötve.

2013. június 24. hétfő:
- Püspökpuszta egész területe
- Május 1 u.
- Fürst Sándor u.
- Dózsa György u.
- Béke u.
- Kígyó u.
- Damjanich u.
- Halász u.
- Wesselényi u.
- Tolbuchin u. 
- József Attila u.
- Ady Endre u.

2013. június 25. kedd:
- Mikszáth Kálmán u.
- Munkácsy Mihály u.
- Bartók Béla u.
- Jelky András u.
- Lenin u.
- Klapka u.
- Epreskert u.
- Hunyadi u.
- Temető u.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
Nyilvántartó cégbíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság   Cg.: 03-09-109760
Adószám: 12822230-2-03
Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Rt. 
Bankszámlaszám: 12076903-00389839-00100005
Tel.: 79/524-821Fax: 79/572-052 Vaskút, Kossuth u. 90. 6521                                                  
Ügyfélszolgálati irodáink: 6500 Baja, Szabadság út 22. Tel: 79/420-609
                                           Vaskút, Külterület 0551/2.   

LOMTALAnÍTÁSI TÁjÉKOZTATÓ
DÁvOD, 2013. 06. 24. - 27.

2013. június 26. szerda:
- Zrínyi Miklós u.
- Bocskai u.
- Petőfi Sándor u.
- Árpád u.
- Jókai u.
- Kossuth Lajos u.
- Táncsics Mihály u.
- Kölcsey Ferenc u.

2013. június 27. csütörtök:
- Hámán Kató u.
- Alkotmány u.
- Szabadság u.
- Bem József u.
- Zombori u.
- Arany János u.
- Liszt Ferenc u.
- Vasút sor
- Vörösmarty u.
- Kiss u.

veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, 
ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb 
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, informáci-
ós-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiab-
roncsok nem kerülnek elszállításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, 
hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállítás-
ra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 2013. 
évben lehetőség nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750 kg / év 
veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékot a vaskúti re-
gionális Hulladéklerakóra (6521 vaskút, Külterület 0551. hrsz.) 
ellenszolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen) saját járművel kiszállít-
hatnak lakcímigazoló kártya felmutatása ellenében.

loMtAlANÍtáSi PRoGRAM
DÁvOD, 2013. június 24-27.


