
A tulajdonoson is múlik
Tény A jó szomszédság a nagyobb biztonsággal egyenlő
Tolna megye – A rendőrség min-
dent megtesz a betörések meg-
előzése, vagy az elkövetők elfo-
gása érdekében, de fontos, hogy 
az állampolgárok is tegyenek a 
vagyonbiztonságuk érdekében 
– hangsúlyozta Huszti Gábor, 
a megyei rendőr-főkapitányság 
sajtószóvivő. Figyeljenek a kör-
nyezetükre, ismerjék meg a 
szomszédaikat, ápoljanak jó vi-
szonyt velük! Egymás értékeit is 
tartsák szemmel. Aki bármi gya-
núsat lát, értesítse a rendőrséget. 

A hiedelmekkel ellentétben 
a legtöbb betörés véletlenszerű. 
A betörő kiválaszt egy házat, 
amely üresnek tűnik, ahol nincs 
látható biztonsági berendezés, 
vagy éppen nyitva talál egy aj-

tót, ablakot. A kaput, bejárati 
ajtót akkor is zárva kell tartani, 
ha a tulajdonos csak kiszalad a 
kertbe. Fontos a melléképületek 
zárása,. Köttessen be riasztó-
berendezést, csatlakoztassa 
melléképületét, garázsát is az 
otthoni riasztóberendezéshez! 

Sokszor már ennek látványa is 
elegendő ahhoz, hogy a betörő 
meggondolja magát. Ugyanak-
kor a riasztóberendezés nem he-
lyettesíti a jó minőségű zárakat. 
– Ne sajnálja a pénzt drágább, de 

biztonságosabb zárakra, megfe-
lelő helyen tartsa kulcsait, s azo-
kat semmiképp se tegye ajtók, 
ablakok közelébe – húzta alá a 
sajtószóvivő. Hasznos, ha graví-
rozással, vagy más módon meg-
jelöljük értékeinket, illetve listát 
készítünk vagyontárgyainkról. 
Aki hosszabb időre  elutazik, 
kérje meg szomszédját, hogy 
ürítse ki postaládáját, vigye be 
az újságokat. Jó szolgálatot tehet 
a külső, automatikus világítás, 
vagy mozgásérzékelő lámpa. Ha 
mégis betörnek, nem szabad ren-
det rakni, és azonnal értesíteni 
kell a rendőrséget, sőt az esetle-
ges nyomok biztosítása céljából a 
lakáson kívül célszerű megvárni 
a nyomrögzítőket. � n I. I.

Megelevenedik  
a megyeszékhely 
történelme

Szekszárd Cserna Anna, a 
Tolna Megyei Levéltár megbí-
zott igazgatóhelyettese tartott 
előadást a szekszárdi Rotary 
klubban Tolna megye történel-
mi családjai címmel. A szép-
számú, nemcsak klubtagokból 
álló hallgatóság bepillantást 
nyert az elmúlt három évszá-
zadban Tolna megye múltját je-
lentősen befolyásoló, sorsának 
alakításában meghatározó sze-
repet játszó Augusz, Apponyi, 
Bartal, Csapó, Gindli, Perczel, 
Fiáth, Sztankovánszky és más 
nemesi családok történetébe. 

A Tolna megye és Szekszárd 
múltjával foglalkozó előadás-
sorozat következő, sorrendben 
a kilencedik vendége február 
tizennyolcadikán Ruzsa Éva 
főlevéltáros lesz. Sokakat fog-
lalkoztató, izgalmas témát 
dolgoz fel az előadása, amely 
az Illyés Gyula kar éttermé-
ben lesz. A téma: a szekszárdi 
utcanevek változása XX. szá-
zadban. A nyilvános, ingyenes 
előadásra minden érdeklődőt 
várnak. � n V. M.

Zavart férfiről  
gondoskodtak  
a dombóvári  
rendőrök
Dombóvár Összefüggéstelenül 
beszélt egy férfi Dombóváron, 
ezért a rendőrök az ő érdeké-
ben biztonsági intézkedést 
alkalmaztak. Január 31-én 19 
óra 43 perckor egy az utcán sé-
táló 66 éves dunaújvárosi férfit 
igazoltattak, aki kérdésekre 
összefüggéstelenül válaszolt, 
és láthatóan zavartan viselke-
dett. Azt sem tudta megmon-
dani, miért és kihez érkezett 
a városba, és van-e szállása 
éjszakára. A rendőrök a hideg 
időre való tekintettel a férfit a 
dombóvári kórházba szállítot-
ták, ahol az orvos megvizsgál-
ta, de sérülést vagy betegséget 
nem állapított meg. Mivel fenn-
állt a veszélye annak, hogy 
ha a férfit az utcán hagyják 
kihűl, vagy bűncselekmény 
áldozatává válik, éjszakára a 
dombóvári hajléktalanszállón 
helyezték el – tájékoztatta la-
punkat Huszti Gábor, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtószó-
vivője. � n I. I.

Erdőt járva, kamerával. Tevékenységéről készített négyperces bemutatkozó kisfilmet a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. Az egyedülálló természeti tájat, annak növény- és állatvilágát bemutató alkotás nemcsak az 
eredményes erdő- és vadgazdálkodásról ad áttekintést, hanem azokról a lehetőségekről is, melyek hozzá-
járulnak az iskolás korosztály környezettudatos neveléséhez.  n Sz. Á.

 n Ha mégis betörnek, 
azonnal értesíteni kell a 
rendőrséget, és nem 
szabad rendet rakni
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Most nem jár „fájdalomdíj”
baleseT A megszokott kártérítési eljárás ezúttal nem alkalmazható
A cégek megtették, ami az 
előírásban szerepel, riasztás 
is volt, így nem jár pénz a 
balesetek után.

Katus Eszter

Kéz- és lábtörést szenvedtek so-
kan a hétvégén a lefagyott ónos 
eső miatt. Annak, aki esetleg 
abban reménykedik, hogy a fi-
zikai fájdalmakat kártérítéssel 
enyhíti majd, rossz hír, hogy er-
re most nem lesz módja. 

Piros riasztás esetén ugyanis 
nem jár „fájdalomdíj” a balese-
tet szenvedett autósoknak, sőt a 
gyalogosoknak sem. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. is megerő-
sítette lapunk érdeklődésére, 
hogy nem vonhatók felelősségre 
a riasztás kiadása után történt 
balesetekért. A törvények szöve-
ge szerint ugyanis  csak akkor 
lehet jogos a kártérítési felelős-
ség megállapítása, amennyiben 
a közszolgáltató a hó- és síkos-
ságmentesítéssel kapcsolatos 

feladatainak neki felróható ok-
ból nem tesz eleget, és bizonyít-
ható az ok-okozati összefüggés 
a baleset és a feladat felróható 
elmulasztása között. Ha viszont 
„vis maior” helyzetről van szó 
(például most, amikor  hosszabb 
-rövidebb ideig piros riasztás 
volt érvényben Baranya és Tol-
na megyében az ónos eső miatt), 
akkor a hó- és síkosságmentesí-
tésre kötelezettek mentesülnek 
a felelősség alól. Persze csak 
amennyiben bizonyítják, hogy 
úgy jártak el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárha-
tó. Márpedig az eddigi infor-
mációk alapján ennek a kötele-
zettségnek cégek eleget tettek 
mind a városi, mind pedig a 
közutakon. 

A Tolna megyei országos 
közúthálózaton is több száz 
tonna sót, illetve érdesítő anya-
got szórtak ki az útburkolatra, 
hogy megszüntessék vagy mér-
sékeljék az útszakaszok síkos-
ságát. Vagyis aki a tévében, 
rádióban, interneten kiadott 
figyelmeztetések ellenére út-
nak indult és balesetet szenve-
dett, valószínűleg hiába perel 
majd kártérítésért.

Biankó csekk 
Putyinnak
orbán vikTor rácáfolt azon 
várakozásokra, hogy az első 
parlamenti ülésen (hétfőn), 
ahol szóba kerül a paksi 
atomerőmű bővítése (be-
nyújtották a javaslatot), meg-
magyarázza az oroszokkal 
kötendő alkut.
nem TeTTe, sőt. Magától egy 
mondatot szólt róla, hogy 
a kormány szerződést köt. 
Majd újabb egymondatos 
beszámoló következett arról, 
hogy döntöttek egy új kong-
resszusi központ felépítésé-
ről, vagy hogy kiemelt üggyé 
nyilvánították az úszó-vb-t.
HáT, köszönjük! Később az 
ellenzék kihúzott a kormány-
főből olyanokat, hogy az 
atomerőmű bővítése miatt 
nem lesz áremelkedés, sőt 
a két új blokk beüzemelése 
után inkább csökken a villa-
mos energia díja és gázfüggő-
ségünk is.
ámbáTor Tán tényleg az a 
legjobb, ha politikus nem be-
szél Paksról, ha még energe-
tikai államtitkárunk is olyat 
bír mondani, hogy nem érti 
az atomenergia-ellenességet, 
mert a napelemek is a Nap-
ban zajló nukleáris folyama-
tok energiáját hasznosítják!
FonTosabb azonban 
Paks II.-vel kapcsolatban, 
hogy a vélhetően már kedden 
szavazásra bocsátandó egyez-
mény tervezete szerint lénye-
gében egy biankó csekket töl-
tenénk ki Putyinnak – vagy 
töltetne ki Putyin velünk.
Úgy írHaTja alá a magyar 
kormány az erőműves és hi-
teles paktumot, hogy azon 
sem a beruházás ára, sem a 
hitel feltételei nem szerepel-
nek, ám az igen, hogy Orosz-
ország beleszólhatna abba, 
mennyi legyen Magyaror-
szágon az áram ára.
Hol van ezekhez az a kíván-
ság, hogy egyeztessenek a 
szakmával, bocsássák társa-
dalmi vitára, pályáztassák 
meg a hitelt, a bővítést is!
azTán Ha tényleg kell ne-
künk az atom, és ha tényleg 
ők a legjobbak, akkor jöjje-
nek az oroszok.

babos
aTTila
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Hivatalos riasztás esetén mindenki csak a saját felelősségére indulhat útnak

A fagytól jobban félnek a szőlősgazdák
az erőTeljes hideggel érkező 
ónos eső alaposan ráijesztett 
a régió szőlősgazdáira. A prob-
lémát nem is annyira a vesszők-
re ráfagyott, néhol egycentisnél 
is vastagabb jég okozta, sokkal 
inkább az egy ideje folyamato-
san izmosodó mínuszok.
– a jégpáncél a leginkább 
érintett térségekben is legfel-
jebb harminchat óráig volt a 
tőkéken, ennyi idő alatt nem 
károsodhatnak számottevő 
mértékben a vesszők. Az el-
múlt héten viszont két éjszaka 
is mínusz 10 fok volt, és mivel 
az elhúzódó korábbi enyhe idő-
járás miatt kevés nedvesség 
már mutatkozott a szőlőben, 
az ilyen mértékű fagy már gon-
dot okozhat – mondta érdeklő-
désünkre Bock József, a Villá-
nyi borvidék elnöke.

várva az időjárás kedvezőbbre 
fordulására, néhány napra több 
villányi gazda le is állította az 
egyébként javában zajló met-
szést.
megerősíTeTTe a kollégája 
által mondottakat Hárs Tibor, 
a pécsi borvidék elnöke is. 
Mint mondta, Szajk körzetében 
ők is mértek mínusz 10 fok kö-
rüli értékeket, ami bizony ko-
moly kockázat a néhol már a 
barkásodás jegyeit is mutató 
rügyek számára. A gazdák ki-
várnak; az, hogy okozott-e kárt 
az ónos esővel érkező hideg, 
csak néhány hét múlva látható 
majd pontosan. Tapasztalatból 
mondják, hogy a szőlő sokat 
kibír, most is abban remény-
kednek, hogy ennyitől még 
nem lesz komoly kár. 
 K. E.

Mentek a mentők
minTegy 15-20 százalékkal 
megnőtt a hívások száma a je-
ges hétvégén, válaszolta kérdé-
sünkre Benkő József, a Szek-
szárdi Mentőállomás vezető 
mentőtisztje. Mindenhova tud-
tak mentőt küldeni, és minden-
hova oda is értek. Az átlagos-
nál több volt az elesésből szár-
mazó sérülés. A síkos utakon 
azonban megnőtt a menetidő, 
egyes útszakaszokon akár két-
szeresére is. Szerencsére nem 
volt olyan esetük, hogy lassúbb 
közlekedés miatt került volna 
súlyosabb állapotba beteg. A sé-
rültek megoszlottak a dombó-
vári és a megyei kórház között. 
Utóbbi traumatológiai ambu-
lanciáján elmondták, az átla-
gosnál nem volt lényegesen 
több sérültük, sem a hétvégén, 
sem hétfőn.  I. I.

 n Az esetleges panaszt 
mindig a terület gazdájá-
hoz kell benyújtani

otthon biztosabb
Piros riasztás alatt 
senkinek nem javasol-
ják a közlekedést

vis maior helyzet
A riasztás ideje alatt 

a legtöbb esetben 

nem jár kártérítés

saját felelősség
Aki útnak indul az ónos esőben, csak saját 
felelősségre teszi

még nincs vége
Legközelebb csütörtö-
kön várható eső, ónos 
eső a régióban

K ö r K é p2 2014. február 4., kedd


