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Nyáron nagyobb a fertőzések veszélye, fontos a tisztaság és az élelmiszerek kezelése

Körültekintően vásároljunk  
utcán ételt, fagylaltot!

ÉlelmIszerek Nyáron gyakran 
vágyunk valamilyen hűsítőre, 
például fagylaltra a nagy meleg-
ben, vagy éppen üdítőre, ételre 
a fesztiválokon. A Nemzeti Élel-
miszer-biztonsági Hivatal ezek-
kel kapcsolatban több tájékozta-
tást is megfogalmazott.

A fagylalt összetétele (ma-
gas folyadék-, fehérjetartal-
ma, és más gyorsan romló 
összetevők) miatt kiváló táp-
talaja a gyomor- és bélrend-
szert megbetegítő baktériu-
moknak. Könnyen szennye-
ződhet és állandó hűtést igé-
nyel, ezért fagylaltot és ka-
nállal adagolva értékesített 
jégkrémet csak megbízható 
helyen vásároljon vagy ha ott-
hon készíti, fokozottan ügyel-
jen a higiéniára. Hazánkban 
szerencsére ritka a fagylalt-
mérgezés.

A jó fagylaltpult a vásárlói 
oldalról zárt, de a kiszolgálá-
si szünetekben a  kiszolgáló 
felől is cseppfertőzéstől, rova-
roktól, portól, szennyeződés-
től védett. A környezete, az 
eszközök tiszták, a kiszolgáló 
személyek is ápoltak, a fagy-
lalt nem folyik, a tégelyekben 
a finomság nincs feltornyoz-

va, a tölcsért is védik a szeny-
nyezéstől és szalvétával ad-
ják, a pénzt elkülönítetten 
kezelik.

Nyáron sok a szabadtéri 
rendezvény is, sok-sok utcai 
ételárussal. Élelmiszer, étel 
és ital vásárlásakor legyünk 
körültekintőek és igényesek, 
azt válasszuk, aki ügyel az 
élelmiszer-biztonságra, kör-
nyezete rendezett, személy-
zete ápolt. Emellett gondosan 
figyel az élelmiszerek védel-
mére, a tisztaság és rend, a 
szükséges hőmérséklet fenn-
tartására, valamint kiírja a 
kitelepült üzlet nevét, címét. 
Szintén fontos, hogy a kite-
lepült pavilonban is legyen 
kézmosási lehetőség, amit a 
dolgozók használnak.

Gyrost például csak ott vá-
sároljunk, ahol a gyrosnyár-
sat védik a portól, szennye-
ződéstől, ahol folyamatosan 
forgatják, az odaégésmentes, 
egyenletes átsütés érdeké-
ben. A nem eléggé átsült hús 
fogyasztása veszélyes lehet. 
Az igényes büfékben a gyros-
húst a nyársról közvetlenül a 
megrendeléskor szeletelik le. 
A gyroshúshoz kínált köre-

teket melegen tartó pultban, 
forrón kell tárolni, míg a sa-
látákat, önteteket hűtve.

A biztonságosan  üzemelő 
lángossütő környékén nem 
érezhetünk égett, kaparó olaj-
szagot. A jó lángosozónál a 
lángost mindig frissen készí-
tik, ezért az kiadáskor még 
forró. Fontos, hogy a lángost, 
illetve a feltéteket védjék a 
szennyeződésektől, a rova-
roktól. A pulton a feltétekből 
csak kis mennyiséget tarta-
nak kéznél, a többit hűtőszek-
rényben tárolják.

Bármilyen ételt, italt is 
vesz, illetve fogyaszt az ut-
cán, csak megbízható,  tiszta 
helyen vásároljon! Az ételt 
csak tiszta kézzel vagy tisz-
ta szalvétával fogja meg, étke-
zés előtt mosson kezet vagy 
használjon fertőtlenítő kéz-
törlő kendőt, gélt! Fontos, 
hogy csak forrón tálalt me-
legételt, hűtőben tárolt hideg-
ételt szabad elfogadni, a tojá-
sos, darált húst vagy töltelé-
ket tartalmazó étel fogyasztá-
sának nagyobb a kockázata. 
Nem szabad elfogyasztani az 
ételt, ha állott, romlásra gya-
nús vagy szokatlan ízű.Bármilyen ételt, italt is veszünk, fogyasztunk az utcán, csak tiszta helyen vásároljunk!  Fotó: Shutterstock

Biztonságosan  
két keréken  

a Tisza-tó környékén
megelőzÉs A késő tavaszi, 
nyári időszakban a Tisza-tó 
rendkívül kedvelt idegenfor-
galmi célponttá válik. Különö-
sen igaz ez a kerékpáros tu-
rizmusra, hiszen az ide láto-
gató kerékpárosok előszere-
tettel túráznak a tó körül. Ez 
a túra kb. 65 km hosszú, zö-
mében gáton, biztonságosan 
lehet közlekedni, azonban a 
Tiszafüred és  Poroszló közötti 
7 km-t a 33-as úton kell meg-
tenniük az ide látogató ke-
rekezőknek. Ez utóbbi sza-
kasz azonban komoly kihí-
vás oda-vissza. Az út rendkí-
vül forgalmas, helyenként ká-
tyús, ezért fokozott figyelem-
mel és óvatossággal kell itt 
közlekedni.

Nagyon fontos, hogy a ke-
rékpározás, kerékpáros túrák 
előtt vizsgáljuk át a kerékpá-
rokat, hogy megfelelő műsza-
ki állapotban legyenek, ren-
delkezzenek a kötelező ke-
rékpáros-felszerelésekkel (jól 
működő kormányberendezés, 
működő első és hátsó fékbe-
rendezés, csengő, előre egy fe-
hér színű, hátra pedig egy pi-
ros színű prizma, legalább az 
első kerékre egy borostyán-
sárga küllőprizma, illetve le-
gyen nálunk első és hátsó 
lámpa is). 

Kerékpározni csak a bizton-
ságos közlekedésre alkalmas 
állapotban lehet. Lényeges, 
hogy a kerékpárosra is vonat-
koznak a közlekedési szabá-
lyok, így folyamatosan figyel-
ni kell a közúti jelzéseket, és 
a szabályokat maradéktalanul 
be kell tartani. Fokozott figye-
lemmel és körültekintéssel 
hajtsák végre a kanyarodási 
manővereket, melyet minden 
esetben előzzön meg irányjel-
zés és a mögöttes forgalom mi-
atti hátra tekintés. Amennyi-
ben az úttest szélén lévő aka-
dályt, járművet kell kikerül-
ni, azt is előzze meg irányjel-
zés és hátratekintés.

Ugyan nappal nem  kötelező, 
de mindenképpen javasolt a 
kerékpározás során sisak és 
láthatósági mellény vagy ru-
házat viselése. Előbbi az eset-
leges balesetek során nyújthat 
védelmet, míg utóbbi a többi 
jármű részére jobb észlelhető-
séget biztosít.

Ahhoz, hogy mindenki fel-
hőtlenül élvezhesse a Tisza-tó 
körüli kerékpározást, a fenti 
szabályok betartása és a  fenti 
tanácsok megfogadása elen-
gedhetetlen. Balesetmentes 
kerékpározást kíván a Heves 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság!

Kerékpárosok figyelmébe
Bevásárláshoz, hétvégi túrára, munka-
helyre történő közlekedésre, egyszerűen 
csak sportra, szabadidő- eltöltésre fiatalok 
és idősek körében egyaránt népszerű a ke-
rékpározás.

Aki megszerette, aki megszokta, aki-
nek megkönnyíti az életét, igen fájdal-
mas veszteséget jelent, ha ellopják a ke-
rékpárját, függetlenül attól, hogy az ép-
pen milyen értéket képviselt.

Sajnos, teljesen biztos megoldás nincs, 
de ha néhány szabályt betartunk, jó 
eséllyel kerülhetjük el, hogy a mi kerék-
párunkat lopják el legközelebb. 

Ön, mint tulajdonos tehet a legtöbbet 
értékei megóvása érdekében! 

Javasoljuk, hogy mindig lakatolják le 
a kerékpárjukat! Akkor is, ha csak egy 
percre szaladnak be egy boltba vagy a 
postára. 

Válasszanak erős, vastag láncú vagy 
komolyabb, U alakú lakatokat, még 
ha azok drágábbak is! A tolvajok elsősor-
ban azokat a bicikliket keresik, melye-
ket vékonyabb vagy egyszerű számzáras 
lakattal zártak le. 

Figyeljenek arra is, mihez rögzítik a 
kerékpárt! Lehet erős a lakat, de ha egy 
könnyen elmozdítható oszlophoz, táblá-
hoz, kerítéshez kötik, akkor hiába vásá-
roltak drága lakatot. 

Keressenek forgalmas helyet, ahol sok 
a gyalogos és feltűnő lesz, ha valaki nem 
a hozzá való kulccsal próbálkozik a zár-
tól megszabadítani a kerékpárt!

Fontos feljegyezni a kerékpár egyedi 
azonosítóit (pl. típus, vázszám).

Érdemes egyéb egyedi azonosítót is 
kreálni, ami alapján ezer közül is felis-
merhető lesz a biciklink (pl. jellegzetes 
szín, minta, jelzés rögzítése a kerékpár 
különböző, jól látható és kevésbé jól lát-
ható részein), és erről fotót készíteni! Jó 
ötlet egy műanyag lapra felírni a tulaj-
donos nevét, telefonszámát, és elrejteni 
a kormánycsőben vagy a nyeregcsőben.

Ha a kerékpárt közös tárolóban tart-
ják, egyezzenek meg a használók, hogy 
az mindig legyen zárva.

A közös tárolóban is zárják le a kerék-
párt. Az udvaron, garázsban tároláskor 
is célszerű a kerékpárt lezárni.

Ha minden óvintézkedés ellenére a ke-
rékpárt mégis ellopnák, adjon esélyt ar-
ra, hogy visszakaphassa!

Ennek akkor a legnagyobb a valószí-
nűsége, ha a kerékpár rendelkezik egye-
di azonosítókkal és ezeket a tulajdonos 
ismeri.

Regisztrálja kerékpárját egy biztonsá-
gos adatbázisba, amely a rendőrség szá-
mára is hozzáférhető: www.bikesafe.hu

Tulajdonosként felelős séggel tartozik 
minden  
állampolgár vagyona megőrzéséért, és a 
bűn cse lekmények megelőzéséért azzal 
is, hogy nem válik partnerévé a tolvajok-
nak a bűncselekményből származó do-
log, például egy lopott kerékpár megvá-
sárlásával.

Legyen gyanús, ha a megvételre kí-
nált holmi ára szemmel láthatóan nincs 
arányban az áru valódi értékével.

Aki lopásból, csalásból, rablásból, jog-
talan elsajátításból vagy orgazdaságból 
származó dolgot vagyoni haszonszer-
zés végett megszerez, elrejt vagy elide-
genítésében közreműködik, orgazdasá-
got követ el.

Vagyis, aki lopásból származó kerék-
párt vásárol, esetleg továbbad, maga is 
bűncselekményt követ el. 

Ne vásároljon olyan terméket, aminek 
nem tisztázott az eredete, és az ára lé-
nyegesen olcsóbb, mint a tényleges érté-
ke! A látszatra jó üzlet egyáltalán nem 
biztos, hogy megéri, Ön is elkövetővé 
váljon. 


