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II. szám

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled 

a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.”

- Müller Péter

www.pinterest.com



Az adventi időszak és a karácsony

Az advent a mai ember életében a szó szoros értelemben vett várakozás időszakává vált, az ünnepkör advent

első vasárnapjától kezdődően egészen vízkeresztig tart.

A karácsonyt már nem csak a hívő emberek

körében nevezik a szeretet ünnepének,

felerősödött a családi vonatkozása, a karácsony

megünneplése az egész világon jelképpé vált. A

városok utcái, terei fényárban úsznak, az

áruházak kirakatait égősorok és gömbök

díszítik.

Az otthonunk díszítését is megkezdjük az

adventi időszak beköszöntével. Adventi

koszorút készítünk, gyertyákkal és égősorokkal

dekoráljuk lakásunkat, karácsonyfát állítunk.

Azonban a legszebb ünnep napjaiban sem szabad megfeledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről.

www.bbtours.hu



Mit tegyünk az ünneprontó tűzesetek elkerülése 
érdekében?

www.linkedin.com

• Az adventi koszorút helyezzük nem éghető anyagú felületre, és

közvetlen közelébe se helyezzünk más éghető anyagokat!

• A gyertyák, mécsesek csak nem éghető anyagú tartóban legyenek

elhelyezve és rögzítve a koszorún!

• Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre!

• A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk a kanóc hosszúságának helyes

megválasztására (ne legyen túl hosszú)!

• A gyertyát, mécses soha ne hagyjuk teljesen leégni!

• A gyertyákat, mécseseket, csillagszórókat csak felügyelet mellett

égessük, mielőtt elhagyjuk a helyiséget, fújjuk el a lángot!

• A gyertyákat ne használjuk függönyök közelében!

• Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő

eszközt (tűzoltó készülék, víz)!



További teendők a tűzesetek elkerülése érdekében

www.wpi.edu

• Részesítsük előnyben a nem éghető anyagú dekorációs elemek

használatát a fa díszítésére!

• Csak megfelelő műszaki állapotú, minőségi tanúsítvánnyal

rendelkező izzósort és elektromos díszítőelemeket

használjunk!

• A korábban már üzemeltetett izzósort és elektromos

díszítőelemeket a felhelyezés előtt mindig vizsgáljuk át!

• Az izzósorokat és elektromos díszítőelemeket éjszakára vagy

hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva!

• Az égősorok és a villamos díszek elektromos táplálásához

legfeljebb 1 db, gyárilag szerelt hosszabbítót használjunk!

• A használatban lévő elektromos hosszabbítók teljesítménye

igazodjon az elektromos díszek teljesítményéhez.



A legrosszabb, ami történhet velünk, hogy

alvás közben keletkezik tűz a

környezetünkben. Mivel a füstmérgezés

tünetei a szédülés, álmosság, émelygés,

zavartság, így könnyen kerülhetünk olyan

helyzetbe, hogy a füstben fel sem

ébredünk, egyszerűen elkábulunk, és

meghalunk. Ennek elkerülése az egyik

legfontosabb feladat: szerezzünk be egy

füstérzékelőt, ami a tűz nagyon korai

szakaszában hangos sípolással jelzi, hogy

bajban vagyunk.
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A gyors riasztás fontossága

Az őszi és téli időszakban naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, vagyis átlagosan 45

percenként kigyullad egy lakás. Elég egy kis tűz is ahhoz, hogy annyi mérgező füst keletkezzen, ami már ölni képes.

A tűz korai jelzése életet menthet. Alvás közben a füstre nagy valószínűséggel nem ébred fel az ember. Az égés

során keletkező mérgező gázok az ébren lévőket is rövid időn belül cselekvőképtelenné tehetik, a korai riasztás

kiemelten fontos!

Az idős, egyedül élő személyek fokozottan ki vannak

téve a tűz veszélyeinek. Ezt a veszélyt csökkenthetjük

a füstérzékelővel, ami már a tűz kezdeti szakaszában

jelzést ad!

www.akkuk.hu



A füstmérgezés hatása

A szervezetet a füst belélegzése kétféleképpen is károsíthatja:

1. A forró füst megégetheti a légcsövet, ennek hatására az megduzzad és elzárja a levegő áramlásának az útját a

tüdő felé.

2. A füstben lévő mérgező anyagok (Pl.: sósav, kén dioxid, ammónia stb.) megduzzasztják a légcsövet és a

tüdőt, majd a tüdőbe vezető légcsövek beszűkülnek, ez nehéz légzést eredményez. A füst által tartalmazott

szén-monoxid, vagy cián a sejteket is károsítja.

www.watsonshealth.com



A füstmérgezésben elhunyt személyek jelentős részét az ajtó

közelében találják meg. A korai tűz észleléssel meg lehetett volna

előzni a tragédiát,- erre szolgál a füstérzékelő! Időt biztosít a

menekülésre!

Ha minden otthonban lenne legalább egy füstérzékelő, a

tragédiák jelentős része megelőzhető lenne.

A füstérzékelő időben jelez, így megelőzhetőek vele a nagyobb

tüzek, sérülések.

Ha biztonságban akarjuk tudni a szeretteinket és otthonunkat,

vegyünk otthonra füstérzékelőt.



„Közeleg a tél…”
avagy mire figyeljünk a téli hónapokban

Az idei telünk sok új dolgot hozhat az eddig megszokott

életünkbe. Lássuk, mire érdemes figyelni:

• Amennyiben olyan téli időjárási körülmények adódnak, hogy

más településen rekedünk, jó, ha tudjuk, erre az esetre minden

településen vannak kijelölt melegedő helyek, melyeket

ilyenkor kinyitnak. Erről a település honlapján

tájékozódhatunk.

• Ha úton rekedtünk az időjárási körülmények – hóvihar,

hótorlaszok – miatt, ne essünk kétségbe, a területi védelmi

bizottság rendelkezik mentési tervvel, érkezni fog a segítség.

Ha biztosra szeretnénk menni, hosszabb útra mindig induljunk

tele tankkal, legyen pokróc, hólánc az autóban.

• Napjainkban egyre elterjedtebbek a tisztán elektromos

meghajtású járművek. Aki ilyen modellt használ, legyen

tisztában azzal, hogy a téli hónapokban a járműve több

energiát fogyaszt, és egy esetleges úton rekedéskor a telepek

lemerülése esetén nem lesz fűtés az autóban.

www.ohmycool.com



„A télre felkészültünk, de hóra nem számítottunk…”
az önkormányzatok téli felkészülési feladatai

Nem csak a lakosságnak, de az önkormányzatoknak is fel kell
készülnie az esetleges rendkívüli téli időjárással kapcsolatos
teendőkre. Melyek is ezek:

• hó-eltakarítási feladatok ellátására szerződések,
megállapodások megkötése a közlekedés- és gyalogos
forgalom biztosítása érdekében;

• településeken meg kell szervezni az ügyeleti szolgálatokat a
lakossági bejelentések fogadására;

• melegedő helyek és ellátási lehetőségek biztosítása;

• a rendkívüli téli időjárási körülmények kezelésében
használható járművek felmérése a településen;

• lakosság tájékoztatása a várható rendkívüli időjárási
viszonyok során alkalmazandó helyes magatartási formákról.

www.weather.com



Hogy az Új év kezdete ne váljon rémállomá…

Az új év hangulata egy kis odafigyeléssel igazi ünnep lehet csak tartsuk

be az alábbi szabályokat!

 Petárda birtoklása és használata tilos!

 Az 1. (pl: tortagyertya, recsegő labda, sárkánytojás, durrancs) és 2. (pl:

sikoly, pillangó, varázsvirág, tűzijáték telepek 500 grammig)

pirotechnikai osztályba tartozó eszközök egész évben szabadon

megvásárolhatók, a háztartásban tarthatók és a biztonsági szabályok

betartásával felhasználhatók.

 A 2. kategória 16 éves kortól és kültéren használható. Ebből egy

helyen maximálisan nettó 1 kg mennyiség tárolható.

 A 3. kategóriába (pl: nagyobb kaliberű és méretű tűzijátékok,

kisbombákat tartalmazó telepek 1000 grammig) tartozó termékek

minden év december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához a

nagykorú személynek nem kell engedély.

 A 3. kategóriájú termékek december 31-én 18:00-tól a következő év

január 1-én 06:00 óráig felhasználhatók a használati és kezelési

utasításban meghatározottak szerint.

 A kategória besorolást a csomagoláson mindig feltüntetik.

 A 3. pirotechnikai osztályba tartozó fel nem használt vagy hibás

tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak

(eladónak) visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség

felszámítása nélkül visszavenni.

www.népszva.hu


