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KARÁCSONYI ÜNNEPE-

KET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉS A SZERKESZTŐSÉG !

Hugo van der Goes: A pásztorok imádása (1440)

Kosztolányi Dezső

Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati
gazdálkodásról
2012-es év az elrugaszkodás és a szárnyalás jegyében indult, de ez sajnos
nem sikerült jól, mivel recesszióban van Magyarország nincs elvárt és betervezett gazdasági növekedés függetlenül, hogy a külső államadóssági rátánk stagnál és az államháztartási hiányunk szintjét remélhetőleg tartani
tudjuk. Más uniós országok is vannak hasonló, vagy még rosszabb helyzetben, de mi sajnos vélhetően az IMF megállapodás (védőháló) hiánya miatt
a világ piacairól csak jóval drágábban (magasabb kamatokkal) tudjuk finanszírozni az országot, amely éves szinten több száz milliós veszteséget és
többletköltséget okoz folyamatosan. Ezen tények miatt a kormány több elsősorban bevétel növelő és részben kiadás csökkentő intézkedéseket foganatosít, amelyek ha nem is közvetlenül, de rövid időn belül közvetetten a
fogyasztókon, a vállalkozásokon és a lakosság nagy részén csapódnak le. A
bankok és szolgáltató monopóliumok mindenképpen áthárítják a terheket
valamilyen közvetett módon. Sok jogszabályi változás indult el, amelyből
következően nincs elég felkészülési idő az intézkedések végrehajtására. Ez
az információhiány több esetben kapkodáshoz, késéshez vezet és komoly
gondokat jelent az önkormányzati igazgatásban és feladatellátásban is, mivel összetorlódnak a tennivalók. Ezt éljük most is, mivel 2012. október 30.
és 2013. március 1. között meg kellett alakulni a járási hivataloknak, át kell
alakulniuk a kistérségi társulásoknak és megszűnnek azok munkaszervezetei, továbbá megszűnnek a körjegyzőségek és közös hivatallá kell, hogy
alakuljanak. Nekünk még mivel, Kottyán Sándorné körjegyzőnk nyugdíjas
lett, így új hivatali jegyzőt is kell keresnünk pályázat útján. Továbbá felül
kell vizsgálni a vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokat is a jogszabályi változások miatt, valamint az oktatási és nevelési intézményt szervezetileg meg kellett szüntetnünk, mivel az iskolai oktatás 2013. január 1-től
állami fenntartásba kerül. Az iskola állami fenntartása azt jelenti, hogy az
iskola épületei, mint ingatlan vagyontárgyak az önkormányzat tulajdonában
maradnak, de a pedagógusok, valamint a teljes kiszolgáló (karbantartó, takarító) személyzet munkajogilag és irányítás szempontjából átkerül közvetlenül az államhoz és a napi működtetés (fenntartás) szintén állami lesz és az
állami közalkalmazottak munkabérén és járulékain kívül a dologi költségeket (víz, villany, fűtés stb.) is az állam finanszírozná jelenleg, de nem biztos, hogy e tárgykörben ismét nem lesznek-e változtatások törvényi, jogszabályi szinten a gyakorlat során.
Mindezen jogszabályi előírások végrehajtása és érvényesítése sok új információt és jogszabály ismeretet igényel, ami nem a papírmunka és bürokrácia csökkenésével, hanem annak növekedésével járhat és az intézkedések
még jelentős közszolgálati létszámnövekedést is eredményezhetnek, és így
nem teszik olcsóbbá a rendszert és nem biztosított a költségcsökkenés és a
takarékos gazdálkodás megvalósítása sem.
A 2012-es költségvetési évben az I-III. negyedévi elfogadott költségvetési
teljesítés és az azóta eltelt idő alapján az önkormányzat gazdálkodása és
pénzügyi helyzete stabil volt. A tényleges teljesítések és a számok tükrében
az előirányzathoz képest időarányos teljesítést mutatatnak a 292.772.000
Ft tervezett költségvetési főösszeghez viszonyítva.
»»»» 2. oldal
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2 ● Csetényi Hírmondó
Folytatás az 1. oldalról
A III. negyedév végén a lekötött betétünk 53.102.000 Ft volt. Ez az összeg az év végéig még csökkenhet, a 2012. évben
keletkezett, de még ki nem egyenlített pénzügyi követelések és kötelezettségek miatt.
Elvégzett munkák és kiegyenlített szolgáltatások díjai a 2012-es évben:
- 2012. tavaszán saját erőből kiviteleztük egy ösküi vállalkozó brigád által a Rákóczi utca 62 és Rákóczi u. 72. közötti szakaszon a meglévő csapadékelvezető földárok betonlappal történő burkolását, valamint a Rákóczi utcai pár éve megépült
folyóka fugázásának javítását (amit az uniós közreműködő szervezet már régebben előírt), és a Rákóczi és a Deák Ferenc
utca közötti betonlapos járda fugázását és karbantartását. A vállalkozói számla bruttó összege 815.848 Ft volt.
- Az önkormányzati utak (Arany János, Jókai, Ady, Kossuth, Petőfi, Szőlő, Hunyadi) esetében részleges, illetve teljes
multimac-os, illetve aszfaltos burkolat erősítést és javítást, valamint „szőnyegezést” végeztettünk el két vállalkozással
12.758.806 Ft-os értékben, teljes mértékű önerőből.
- Az iskolára és óvodára összesen: 2.594.030.- Ft ráfordítás történt, amely magába foglalta a tantermek indokolt részleges
festés-mázolását, továbbá a tantermek parkett csiszolását és lakkozását, a kazán javítását, továbbá ablak cseréket. Vásároltunk 2012. november hónapban 1 db komplett interaktív tábla felszerelést a szükséges kiegészítőkkel (projektor+ program+tablet) 481.330.- Ft-ért.
- Az óvodába 447.000 Ft-ért vásároltunk gyermeköltöző szekrényeket.
- Az önkormányzati hivatal titkársági helyiségébe új bútor került, amely bekerülési értéke bruttó 232.000 Ft volt.
- A kastély karbantartására (részleges vakolat javítás, festés, palacsere, tetőszigetelés, javítás, csatorna pótlás, szükséges
állványozás stb. ) összesen: 1.341.920 Ft kerül kifizetésre az év végéig.
Tehát összesen fejlesztésre és karbantartásra önkormányzati szinten 18.670.934.-Ft lett felhasználva a 2012-es gazdálkodási
évre idáig.
- A nagytérségi társulás és a GYŐRSZOL hulladékgazdálkodási szolgáltató részére 2012-es évben tőke és kamattartozás
ellentételezéseként kifizettünk 2.049.168 Ft összeget, amelyből csak a kamat 942.776 Ft/év volt.
A 2012-es évben pályázatot nyertünk 303.000,- Ft értékben a kastélyhoz térfigyelő kamerák beszerzésre, amelyeket 2013. I.
félévben kell kiépíteni, továbbá a Kövesdi utcai játszótérre a pályázatot beadtuk 3.493.000 Ft értékben, melyhez további 27
%-os önerő szükséges. A folyamatban lévő TÁMOP-os pályázatunk, amely a pedagógus továbbképzést biztosította 2 fő
részére év végén lezárásra kell, hogy kerüljön, amelynek az értéke 5.396.310 Ft-ban realizálható.
A júliusi falunap 1.005.000.– forintba került, amelyből 125.000.– Ft MVH pályázati támogatás volt.
A 2013. évi költségvetési koncepció szerint az iskola állami fenntartása és a normatív, illetve feladat ellátási finanszírozás
következményeként a költségvetési főösszeg kb. 127.352.000 Ft-tal csökken, amit azt jelenti, hogy kb 165.420.000 Ft lesz,
de ez a számadat csak ténylegesen a 2013-as várhatóan februárban beterjesztett költségvetés tervezetben lesz pontosítható
és a testületi elfogadást követően válik véglegessé! A körjegyzőség megszűnése, illetve közös hivatallá alakulása sok papírmunka, de jelentős változást sem a költségvetésben, sem a hivatali személyzet és ügyfélfogadás tekintetében nem hoz,
csak az elnevezés változik, mint az országban az utcanevek. Az ivóvíz és szennyvíz közmű vagyon 2013. január 1-től viszszakerül kormánydöntés alapján az önkormányzatokhoz, mint tulajdon, de továbbra is az ellátást végző szolgáltatóüzemeltető a Bakonykarszt Rt. lesz, csak megszűnik és érvényét veszti az 1996-os szindikátusi szerződés, amelynek alapján
az önkormányzatok átadták, szinte ingyenesen beapportálták a vízrendszer vagyonukat, néhány százalékos részvény ellenében. Ezzel a döntéssel a kormány elsődleges célja, hogy felügyelje a rendszert, legyen beleszólása a fogyasztói árszabályozásba és a gazdasági társaságok ne tudják eladni külföldre a vízközmű vagyont, amit később drága pénzért kell visszavásárolni, úgy ahogy a pécsi és budapesti eset is megtörtént. Jelenleg ezen lépések következményeit nem ismerjük, így csak jóslásokba lehet bocsátkozni a jó döntés reményében. Az elmúlt 12 évben a Bakonykarszt, mint tulajdonos az önkormányzati
vízbázisokból és vezetékrendszerekből kapcsolódó ellátási rendszert épített ki technológiailag, amely korlátozza a települések tulajdonoskénti önállóságát, de mint ellátásért felelős önkormányzatoknak bizonyos mértékig a vezetékes ivóvíz ellátás
biztonságát is jelenti. A vagyonvisszaadással kapcsolatban milyen mértékűek lesznek az önkormányzatot terhelő költségek
azt még nem ismerjük, (de csak a vagyonértékelés 250 millió forintba kerül)!
Friss hír, hogy a 2013. január 1-ével hatályba lépő hulladékgazdálkodási törvény ajánlása alapján a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nonprofit gazdasági társaságot alakítana, amely a jelenlegi Győrszol Zrt.
(amely a Győr Városi Önkormányzat tulajdonában van) helyett végezné 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási feladatellátást a 112 tagtelepülésen. Viszont több mint fél év szükséges ahhoz, hogy az előkészítő okmányok beszerzése és a tagtelepülések hozzájárulása megtörténjen, ezért a közeljövőben ezzel kapcsolatban állásfoglalást kell tennünk, de jelenleg több
információval nem rendelkezünk, viszont az ide vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletünket is módosítani szükséges, de
az is biztos, hogy az új társaság létrehozása anyagilag ismét komoly anyagi hozzájárulást fog igényelni függetlenül attól,
hogy a szolgáltatási díjakat az energiahivatal maximum 5 %-kal engedi 2013-ban emelni. A beszámoló még nem teljes körű, amely csak a gazdasági év lezárását követően lesz végleges, melyről majd tájékoztatás adunk.
Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzatának lapja. Szerkesztőség: Csetény Hunyadi u. 7. E-mail: cseteny@gmail.com Honlap: www.cseteny.hu
Tel/fax: 06-88/485-045 Eng.: B/PHF/1929/Ve/92. Készült 650 példányban a
veszprémi Dokumentum Center Fénymásoló Szalonban

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY A KASTÉLYBAN
Tisztelettel meghívjuk karácsonyi ünnepélyünkre december 20–án
csütörtökön– 16,30 órára a kastélyba. Fellépnek iskolánk tanulói.
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Kell-e Cseténynek a műfüves futballpálya?


Igaz, hogy a kormány sportbarát, és a sportolás az
egészségmegőrzést, a szurkolás pedig szórakozást biztosít, de ettől függetlenül a sportegyesület anyagi támogatása
nem kötelező önkormányzati feladat.
 Ennek ellenére Csetény közel 5 millió Ft-tal támogatja
készpénzben és természetben (fűnyírás, vízdíj stb.) az
egyesületet, amely támogatás az egész éves sportköltségvetés legalább 75 %-át teszi ki, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati támogatás nélkül a sportegyesület nem működőképes és megszűnhet, úgy mint Zirc városban megszűnt
a futballcsapat a 2011-es év végén, mivel Zirc városként is
csak kb. 600.000 Ft-tal tudta támogatni az egyesületet és
így forráshiány miatt a csapat ellehetetlenült, pedig ugyanúgy a megyei I. osztályban futballoztak, mint mi, sőt a helyezésük sem volt rossz!
 Nincs garancia arra, hogy az önkormányzat a közeljövőben változatlan, sőt növekvő mértékben tudja támogatni
a sportegyesületet, mivel recesszióban van az ország és az
önkormányzatok is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek,
ezért nem gondolnánk, hogy a csetényi lakosok új adók
kivetésével szeretnék a sport működtetését fenntartani.
 Igaz, hogy az állami elvonás növekedését mutatja, hogy
az SZJA-t a központi költségvetés már teljesen kisajátítja és
valószínűsíthetően a gépjárműadó 60%-át és az iparűzési
adó felét is elviszi. Az intézményi normatív létszám finanszírozás helyett feladat finanszírozást vezet be, ami azt jelenti,
hogy több millióval csökkennek az önkormányzati források,
ami már a közeljövőben is megkérdőjelezheti a sport támogatás lehetőségét és mértékét, ha nem akarjuk az újabb
adókat bevétel növelőként bevezetni.
 A ténylegesen aktív, sportszerető és sportoló közönség a teljes lakosság köréből csak maximum 25 %-ot
tesz ki, ezért nem gondoljuk, hogy az önkormányzatnak
nem a 75 %-os többség érdekeit, hanem a 25 %-os kisebbségét kellene figyelembe venni.
 Az egyesült további hosszú távú működése sem garantálható, amely 2013. évben sajnos ki fog rajzolódni.
 Az is elgondolkoztató, hogy a közel tízmilliós önerőből
megépített kisméretű, 20x40-es pálya csak edző mérkőzések lebonyolítására alkalmas, mert csak 10-11 fő sportoló tud játszani rajta a teljes 22 fős csapat helyett, tehát
bajnoki mérkőzések bonyolítására teljesen alkalmatlan.
 Nem elhanyagolható, hogy kinek is építtetünk és
tartunk fenn műfüves pályát, mivel a jelen csapatban a
játékosok kétharmada vidéki, kb. a 25-26 főből csak 6-7
fő a csetényi lakos.
 Továbbá 15 évig az MLSZ joga a nálunk is komoly
anyagi hozzájárulással építendő pálya igénybevételének
szabályozása, de a nagyon komoly, éves szinten felmerülő több százezres költség pedig bennünket terhel.
 Mivel a pálya építés esetünkben nagy valószínűséggel
építési engedély köteles, ezért az MLSZ a teljes ingatlanra
rájegyzi a 15 éves jelzálogot és használati jogot.
 A tervezett, megépítendő pálya a kastélyparkban helyezkedne el és mivel a park egyetlen belterületi helyrajzi
számon szerepel, ezért elengedhetetlen a pálya földhivatali
megosztása és önálló helyrajzi számmal történő ellátása,

amely szintén örökségvédelmi hozzájárulást igényel. Az
Örökségvédelmi Hivatal olyan műemlékvédelmi vizsgálatokat írt elő hiánypótlásként, amelyek több százezres nagyságrendbe kerülnek a végeredménytől függetlenül.
 Hol valósul meg a csetényi autonómia és demokratikus érdekérvényesítés, hogy a jogokat mások (MLSZ)
idegenek gyakorolják a kötelezettségek pedig úgy szervezésileg, mint anyagilag kizárólag bennünket terhelnek?
 Ha az önkormányzat elszegényedne, (ami nem kizárt) a sportegyesület forráshiány miatt meg fog szűnni
és a drágán megépített és fenntartott pálya pedig lerobbanva, kihasználatlanul és elhanyagoltan fog idő előtt
teljesen leamortizálódva tönkremenni!



A fenti álláspontunkat erősíti meg a 2012. november 27
-én a HVG.hu (Heti Világgazdaság által) leközölt több oldalas írás, amely szintén alátámasztja és több ponton megerősíti fenti véleményünket. Minden érdeklődőnek figyelmébe ajánljuk, de az alábbiakban idézünk is belőle. A teljes
anyag a HVG internetes hírportálján bármikor megtalálható
az alábbi beazonosítással: „Rémálommá válhat Orbán fociálma” a szerző: Bogár Zsolt, megjelent 2012. november 27én 10 ó 33-kor.

„15 kemény év
A programban részt vevő önkormányzatoknak az első kihívás a harminc százalékos önrész előteremtése. Egy kispálya építésénél 7-8 millió, egy nagypályáénál pedig 42-44
millió forint ez az összeg, amit az önkormányzatnak a pályaépítés előtt meg kell hiteleznie, és előre be kell fizetni a
szövetség számlájára. A MLSZ összesítéséből kiderül, 25
önkormányzat a jelentkezést követően visszalépett – mint
megtudtuk, nem találták az önrész forrását.
Ám közel sem biztos, hogy a kimaradók rosszul jártak: az
MLSZ az építés megszervezésével 15 évre használati jogot
nyer a pályákra, melynek lejárata előtt az önkormányzat
nem idegenítheti el a pályát, nem adhatja haszonbérletbe,
és a szövetség a hasznosítást is erősen korlátozza. Ez a 15
év nagyon durvának hangzik szemben a beszállítók, illetve
a kivitelezők által vállalt legfeljebb hároméves garanciával.
Különösen, hogy a pályázati dokumentációból az önkormányzatok számára egyáltalán nem derül ki, hogy egy pályát átlagosan 7 évente még akkor is „nagygenerálnak”
kell alávetni, ha megfelelően gondozzák. Ez azt jelenti,
hogy 15 év alatt minimum kétszer ki kell cserélni a műfüvet,
3-4 évente pedig a gumi granulátumot. Az együttműködési
megállapodás az előre kalkulálható és a rendkívüli karbantartásokkal kapcsolatban egyértelműen fogalmaz: a garanciális időn túlmenően az összes kockázatot az önkormányzat futja, minden költséggel és kötelezettséggel együtt.
Márpedig ki fogja kifizetni a lényegében teljes felújítás(oka)
t? A forrásaikban egyre inkább szűkülő önkormányzatok?
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
Az állam? Vagy a pályák egy része néhány év múlva ott fog állni kiégett libalegelőként, mert senki nem lesz hajlandó
(vagy nem tud) beletenni pár tízmillió forintot?
Ad absurdum, az MLSZ peres úton fogja majd kikényszeríteni, hogy a fenntartó újítsa fel és működtesse a pályát?
A kiírás a pálya műszaki amortizációjára nem tér ki, az önkormányzatok természetszerűen erről maguktól aligha tudnak.
Az is valószínűleg meglepetésként éri őket, hogy előbb felújításra szorulnak a pályák, mint ahogy esetleg számviteli
szempontból - az MLSZ 15 éves használati jogából kiindulva - nullára írnák. Az MLSZ szerződéskötéskor még részletes
karbantartási utasítást sem ad (csak egy rövid leírás található karbantartás címén a pályázat mellékleteként), ami irányt
mutatna a fenntartónak, hogy milyen munkákat mikor, milyen gyakorisággal, milyen gépekkel és hogyan kell elvégeznie.”
„Vidéken, főleg kistelepüléseken, ahol épp a kihasználtsággal lehet baj, ott az ingyenes rendelkezésre állás költségei is
fajlagosan magasabbak. „ …”De a világítás vagy a pályák karbantartására alkalmas speciális gépek még így is horribilis
összegeket emészthetnek fel, amiről a létesítmény tulajdonosainak sem előre, sem azóta nem adott az MLSZ tájékoztatást. És akkor még nem beszéltünk arról az esetről, ha kiderül, hogy a felépített pályák nem megfelelő minőségűek.”
Alulírott képviselő-testületi tagok véleménye az, hogy ezt a tízmilliós nagyságrendű összeget a műfüves pályaépítés és fenntartása helyett a lakosság jövőbeni, egyre növekvő terheinek mérséklésére kellene fordítani az intézmények és az önkormányzat biztonságos működtetése mellett!
Albert Mihály - Bognár Barnabás - Somogyi Barnabásné
képviselő-testületi tagok

Pedagógusképzés Uniós forrásból iskolánkban
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0136
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, két évig tartó Pedagógusképzés
a csetényi Körzeti Általános Iskola és Óvodában megnevezésű projektünk a megvalósítási szakaszának végéhez érkezett.
Két nevelőnk szerezte meg a pályázatban vállalt új képesítését: Jakab Tünde fejlesztő-differenciáló pedagógus, Németh
Vilmos pedig szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető szakképesítést szerzett. Projektünk további ötéves fenntartási
szakaszába lépett, jelenleg a projekt pénzügyi-szakmai zárását végezzük, mire újságunk nyomdába kerül, már megküldtük a projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolását a pályázatkezelő ESZA Nonprofit Kft-nek. Jakab Tünde ebben a
félévben heti hat órában foglalkozik 12, tanulásában valamilyen módon akadályozott tanuló fejlesztésével, Németh Vilmos pedig iskolánk irányításában kamatoztatja a megszerzett jogi, vezetői, gazdálkodási és menedzseri ismereteit.
Sári Attila

ANYAKÖNYVI HÍREK
2011. év kimaradtak
Haláleset:
Vörös Józsefné sz. Ihász Mária
Molnár Andrásné sz. Sarf Mária
Banai László
Házasságkötés
Falusi Éva és Hoffman Zsolt
2012. évi anyakönyvi eseményei
Születés
Bognár Szófia an: Lajkó Violetta
Rummel Laura an: Varga Marianna
Gubán Lenke an: Kis-Jakab Éva
Szalai Lilla Angyalka an: Katranicz
Bianka Tímea
Diószegi Ákos an: Rechner Hajnalka
Diószegi Bence an: Rechner Hajnalka
Pap Hanna an: Bodó Barbara
Tóth Gábor an: Csizmadia Ilona
Baumann Kármen an: Horváth Vivien
Walcz Péter an: Pap Krisztina
Rakovics Hanna an: Nagy Andrea

Kálmán Fruzsina Mária an: Kukoda
Georgina
Varga Leila an: Benis Adrienn
György Ádám an: Molnár Tünde
Grell Nikoletta an: Csizmadia Tímea
Forsthoffer Gergő an: Gavacs Georgina
Major Melánia an: Jakab Gyöngyi
Kottyán Tamás an: Tóth Teréz
Jakab Orsolya an: Karner Eszter
Bittman Boglárka an: Horváth Annamária
Takács Gábor an: Csizmadia Edit
Takács Bence an: Csizmadia Edit
Házasságkötés
Csizmadia György és Schofhauser
Tünde
Gumbér Zoltán és Balogh Krisztina
Forsthoffer Antal és Gavacs Georgina
György Zoltán és Nagy Erika
Jakab Árpád és Pataki Kornélia
Lázár Balázs és Pintér Patrícia
Nagy Richárd és Kondor Gabriella
Haláleset
Szabó Károlyné sz. Varga Margit

Torma József
Varga Istvánné sz. Pongrácz Ilona
Somogyi József
Molnár Sándorné sz. Kovács Gizella
Borbély Gyula
Grósz Mihály
Siffer Jenőné sz. Csúzy Éva Eszter
Körmendi Istvánné sz. Szabó Lídia
Szalai Istvánné sz. Tóth Irén
Szalai Nándor
Vincze Károly
Nedvesi Lajosné sz. Nagy Edit
Kovács Imre
Andrási Gyula
Varga Mihályné sz. Várszegi Piroska
Molnár András
Borbély József
Komenda József
Juhász József
Nagy Imréné sz. Pintér Ilona
Pihokker Károly
Békefi Antal
Sógorka György
Nedvesi Lajos (sz. 1934)
Szalai Sándorné
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A VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG INTELMEI
Veszélyek az ünnepek alatt
Vásárláskor pénztárcájára, értékeire fokozottan ügyeljen!
Ne hagyja a táskáját, pénztárcáját a bevásárlókocsiban, kosarában! Pénztárcáját a táskájában helyezze el, azt mindig húzza
össze, zárja be!
Fizetés után mindig ügyeljen, hogy pénztárcáját ismételten jól elzárja! Ne hordja pénzét farzsebben, külső kabátzsebben,
nyitott táskában!
Vásárlás után körültekintően pakoljon a gépkocsiba! Pakolás során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől! (A trükkös lopás elkövetése során, míg az egyik elkövető – kitalált indokokkal - eltereli a gyanútlan áldozat figyelmét, a másik
- a gépkocsiban, táskában lévő - könnyen elérhető értékeket észrevétlenül eltulajdonítja!)
A bankkártya PIN kódját a kártyától elkülönítve, és ne a pénztárcájában őrizze!
Interneten történő vásárlás esetén mindig tájékozódjon az eladóról, elérhetőségéről és a pontos vásárlási információkról!
Ne dőljön be az utcai pénzváltóknak, adománygyűjtőknek!
Lakásába ne engedjen be idegeneket, házalókat, adománygyűjtőket!
A családi látogatások, utazás ideje alatt őrizetlenül hagyott ingatlanok vonzzák a betörőket! Forduljanak szomszédjukhoz,
barátjukhoz vagy ismerősükhöz, aki lakásukat, értékeiket távollétük alatt is felügyelni tudja!

Gépkocsi feltörés
Értékeinek, pénzének megóvása érdekében:
Parkoló autójában értékeit ne hagyja az utastérben látható helyen!
Értéktárgyait a gépkocsi csomagtartójába helyezze el!
Parkolás során válasszon kamerával megfigyelt, őrzött, vagy forgalmas helyen lévő parkolót!
Mindig zárja be az ajtókat, ha elhagyja az autót!
Vásárlást követően körültekintően pakoljon a gépkocsiba! Pakolás során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől!
Bűncselekmény elkövetése estén haladéktalanul értesítse a Rendőrséget az ingyenesen hívható segélyhívó vonalon!
 107, 112

Télen is óvatosan
Az alábbi alapszabályok betartása tehát elengedhetetlen a balesetmentes közlekedés érdekében.
Látni és látszani alapszabályok járművezetők részére:
Autóját nappal, lakott területen belül is világítsa ki! /Nem kötelező, de a jobb láthatóság és észlelhetőség érdekében megér
ennyi többlet energiafogyasztást/
Ellenőrizze a fényszórók működését, tisztaságát! /Elindulás előtt a járművezetőnek kötelességszerűen ellenőriznie kell/
Ellenőrizze az ablaktörlők állapotát, ha kell, cserélje ki a lapátokat! Mossa rendszeresen a szélvédőt!
Legyen a kocsiban jégkaparó, jégoldó, hókefe, törlőrongy, páramentesítő!
Tisztítsa le a havat, a jeget az ablakokról indulás előtt!
Menet közben használja a párátlanítót! Ha szükséges, időnként álljon meg, takarítsa le az üvegeket és a fényszórókat
Gépjárművezetőknek kötelező!
A sárga mellényt tartsa az utastérben, ha szükséges, kiszállás előtt vegye fel!
Ha műszaki hiba miatt az úton kell megállnia, elakadásjelző háromszöggel, vészvillogóval és - lehetőség szerint - más
fényjelző berendezéssel is figyelmeztesse autóstársait! Ha kiszáll, feltétlenül vegye fel és utasai is a láthatósági mellényeket!
Az álló járművet is ki kell világítani!
Látni és látszani szabályok kerékpárosok/gyalogosok részére!
A kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedők fordítsanak kiemelt figyelmet láthatóságukra akár lakott területen kívül, akár
azon belül közlekedjenek!
Tartsák be a rájuk irányadó alapvető közlekedési szabályokat! (gyalogosok a járdán, ha nincs, útpadkán a forgalommal
szemben közlekedjenek, átkeléshez a kijelölt-gyalogos átkelőhelyet vegyék igénybe)
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
Kerékpárral a kerékpárút, kerékpársáv a legbiztonságosabb!
A kerékpárt éjjel és korlátozott látási viszonyok között elől és hátul is mindig ki kell világítani! A lámpák működésének
vizsgálata elindulás előtt kötelező!
Fényvisszaverő ruházat/mellény viselése éjjel és korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül kötelező, de
lakott területen belül is ajánlott!

Tűzifa vásárlás
Tűzifát csak megbízható hivatalos helyről (TÜZÉP, fatelep) rendeljen!!
Ekkor számlát kap és hiteles mérést követően biztos lehet benne, hogy a megrendelt mennyiségű és minőségű tűzifát kapja
a pénzéért.
- Fokozott óvatossággal járjon el az utcán, vagy ingyenes újságban hirdető vállalkozótól történő rendelés esetén!
- Ne feledje a piaci ár alatt kínált áru mindig gyanús!
- Amennyiben mégis utcai tűzifa árustól rendel, fogadja meg tanácsainkat:
- Kérje el a szállítólevelet, kereskedői engedélyt!

Az árat illetően mindig m3-ben egyezzenek meg!

Ellenőrizze a tűzifa valós mennyiségét!

Ha úgy ítéli meg, hogy kevesebb a fa mennyisége, mint amennyit mondanak, kérje meg az eladót, hogy a
gépkocsit a legközelebbi mérleggel ellátott helyen (TÜZÉP, fatelep) mérjék le. Ha ebbe nem egyezik bele,
álljon el az üzlettől, írja fel a tehergépkocsi rendszámát !
Balesetmentes közlekedést és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u.2.
88/428-022/13-91, fax: 428-022/10-19
8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu

A CSETÉNYI VÖRÖSKERESZT A 2012-ES ÉVBEN
Ebben az évben háromszor került sor véradásra, minden véradónak
egy kis ajándékkal kedveskedtünk.
 Burgonyát osztottunk 35 család részére
 17 hátrányos helyzetű gyermeket ingyenesen táboroztattunk
 Jótékonysági gálát rendeztünk, melyen 30.000.- Ft gyűlt össze
 Ruhát és élelmiszert gyűjtöttünk hajléktalanszállóra
 30 fej káposztát juttattunk a nagycsaládosoknak
 „Cipős dobozba zárt szeretet”. A baptista szeretetszolgálatnak segítettünk az ajándékkal megtöltött cipős dobozok gyűjtésében amelyet
a hátrányos helyzetű gyermekek kapnak meg
 Mindenki karácsonyán teával, szaloncukorral és üdítővel vendégeltük
meg a megjelenteket
 Karácsonykor a nagycsaládosoknak és az egyedül élőknek 145 élelmiszercsomagot adtunk ajándékba
Minden héten kétszer lehetőség van a csetényi vöröskeresztnél a már
nem használt, de jó állapotban lévő ruhák leadására, melyekből minden
rászoruló igény szerint vihet.
Megköszönöm mindenkinek aki valamilyen módon támogatott bennünket (anyagi, fizikai, lelki segítséggel).
Ezzel a kis versikével kívánok a falu lakosainak áldott karácsonyt és
hitben teljes, békés, boldog új esztendőt.


Gavacs Zsoltné

Venyercsán László:

Ének a szeretetről
Adj mindig bőven, ne nézd, mi marad,
jó, ha teljesen szétosztod magad!
Rab vagy, ha bármit markol még kezed;
áldozd fel bátran az életedet!
Ha szenvedőt látsz, fogd meg a kezét,
lassítsd a nyomor halál-szekerét!
Másokért van a kavargó élet,
ha a gyertyák mind a csonkig égnek.
Nagy áldozat az élet, ha éled,
ha az áldott tűz másokért éget.
Vedd le vállakról a gondok terhét,
ne tékozold az idő kegyelmét!
Ha öreg és görnyedt már a háta,
tenálad pihenjen meg a lába!
Jó szót is adj, ne csak kenyeret!
Kell a szó is, a mentő felelet.
Magad légy kiöntött étel-ital –
Küzdj meg a pokol villámaival!

