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Tiszaladányi hírek

Köszönet nyilvánítás
Soha el nem múló szeretet élteti Magyarország és falunk, Tiszaladány iránt a svájci születésű Louis Bischof urat és feleségét,
Jeannette asszonyt.
A most 85 éves Lajos bácsi, ( mert a településen már csak így nevezik), története
még 1937-re nyúlik vissza, amikor édesapját
konzulnak nevezték ki Magyarországra. Hamar elsajátította a magyar nyelvet , iskolatársaiban pedig örök időkre barátokra lelt.
A II. világháború vetett véget magyarországi
tartózkodásuknak, Svájcba kellett menekülniük. Az 1956-os forradalom után nagyon
sok honfitársunknak nyújtott segítséget, felhasználva kiváló magyar tudását.
1996-ban feladta vállalkozását, hogy életét
az elesett emberek megsegítésének szentelje.
Feleségével, Jeannette asszonnyal létrehoztak egy alapítványt, amelyen keresztül, megnyerve sok svájci cég, magánszemély támogatását, folyamatosan segítik hazánk elma-

radott részeit, de külföldre, Európa sok országába is szállítanak adományokat.
Abban a szerencsében van része településünknek immár 15 éve, hogy felbecsülhetetlen értékű
segítség érkezik évről évre Tiszaladányba. A
kisgyerekek, az óvodások és az iskolások
édességet,taneszközöket, ruhákat, cipőket
kaptak és kapnak. A felnőtt lakosság is mindig részesül valamilyen formában az adományokból.
Ez év decemberében tűzifa, élelmiszercsomag,( melyeknek összértéke 730 ezer forint), valamint nagy mennyiségű használt és
új ruhanemű kerül kiosztásra.
Ezzel az írással szeretnénk köszönetet mondani a Bischof házaspárnak az idei, valamint
az elmúlt 15 évi segítségükért.
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AZ INTERNET VESZÉLYEI!
Tudjuk ,kinyílt a világ mindenki számára az internet megjelenésével. Ma már el sem tudnánk képzelni az
életünket nélküle. A gyerekektől az idős nagyszülőkig mindenki használja, és élvezzük az előnyeit.
Azt nagyon kevesen tudják,hogy több mint 550 milliárd dollárt lopnak el az Interneten keresztül szerte a
világon, ez 556 millió áldozat évente 1,5 millió + áldozat naponta és18 áldozat másodpercenként!
Az összes internetes lopás 93%-a egy újfajta vírussal történik, amit kémvírusnak hívnak.
A billentyűzetfigyelő számos módon kerülhet a számítógépedbe.
Egy baráttól érkezett e-mailból,egy dal vagy film letöltésekor,egy online cikk olvasásakor,Online játék
közben,weboldalak böngészése során de akár egy pedray sgítségével is a gépünkre kerülhet a kémvírus.
SOSEM JÖSSZ RÁ HOGY A GÉPEDEN VAN.
De nem csak a bűnözők kémkednek ilyen módon. Előfordul, hogy a munkahelyen akarják tudni, milyen oldalakat
látogat valaki munkaidőben, vagy egy volt férj vagy feleség akar adatokat gyűjteni a válóperhez, vagy valaki bele
akar látni a levelezésedbe... a lényeg, hogy ma bárki, bármilyen célból TUD kémkedni utánad.
Ha vannak gyermekeid, akkor az ő biztonságukra is gondolj! A feltelepített (vagy feltelepült) kém szoftver a
gyermekeid biztonságát is veszélyezteti.
Gondold csak el: Te mint szülő nem biztos, hogy tudsz gyermeked minden online lépéséről, nem valószínű,
hogy felette állsz és lesed, miközben netezik, vagy levelezik, csetel a barátaival.
Ilyenkor olyan információk is leírásra kerülnek, amit talán veled sem beszél meg a csemetéd, vagy ami éppen
bizalmas dolog. Viszont a billentyűzet-figyelő és naplózó kém program “látja” és innentől kezdve “tudja” az
infókat. Az már csak egy lépés, hogy ezeket fel is használhatják ellened, vagy ellenetek.
Hogyan tudunk mégis felkészülni egy kibertámadásra?
Megfelelő védelmi szolgáltatással,a CFA,Quardien titkosító szoftverrel,amely szabadalmazott,bomba
biztos 100%-os védelmet biztosít.
A CFA Defender a számítógépre telepítve teljes biztonsággal megakadályozza az internetes pénz- és adatlopást!
Miután a szolgáltatást telepítetted a gépedre, az folyamatosan titkosít minden billentyűleütést, valós időben.
Bárki próbálná meg ellopni személyi adataidat, bankkártya számodat, felhasználóneveidet, jelszavaidat, vagy
feltörni a levelezéseidet és a chat üzeneteidet, a ma létező legfejlettebb, katonai szintű titkosításba ütközne.
A szolgáltatás működik valamennyi szövegszerkesztő program, számlázó program, Skype, valamint offline
levelező rendszerek használata esetén is.
DE EZ MÉG NEM MINDEN!
Érzékenyen érintene, ha hirtelen elveszítenéd a számítógépeden tárolt, számodra nagyon értékes
dokumentumokat?
Ha az évekig gyűjtögetett, pótolhatatlan családi fényképek és videók semmivé válnának egy vírustámadás miatt?
Csak az tudja igazán, milyen érzés elveszíteni a számunkra fontos adatokat, akivel ez már egyszer megtörtént.
A CFA DEFENDER megvásárlásakor automatikusan hozzáférést kapsz a CFA CLOUD felhőszerverhez is, ahol
minden fájlodról biztonsági mentést készíthetsz, és ezeket korlátlan mennyiségben tárolhatod.
Az adatok tárolása a legmagasabb szintű 256 bites titkosítással történik, mely ugyanaz, mint amit lopásgátló
szolgáltatás használ.
Folyamatosan biztonságban tudhatod a családi fényképeket, videókat, üzleti adatokat, zenéket, filmeket,
egyszóval mindent, ami számodra fontos és értékes. Bármi történjen is a gépeddel, netán ellopják vagy megsérül,
feltöltött adataidat mindig el tudod érni, illetve új gépedre vissza tudod tölteni.
A CFACloudba feltöltöttadataidat bárhonnan és bármikor el tudod érni, akár okostelefonról, tabletről vagy egyéb
más internet elérést biztosító gépről.
Az elérés jelszóval védett, csak te férhetsz hozzá.
A CFA Cloud szolgáltatás minősége a legjobb
színvonalú, ára pedig versenyképes bármilyen
hasonló szolgáltatással!
Naponta olvassuk,halljuk milyen sok áldozata
van a kiberbőnözésnek, a kérdés nem az hogy
lehetsz-e Te Magad is áldozat hanem az hogy
Mikor?

