ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Lakossági Hírlevél
2018. október
Biztonságban mindenszentek és halottak napján is!
November elsején és már az azt megelőző napokban is sokan
mennek el a temetőkbe, hogy fejet hajtsanak szeretteik
síremlékénél, emlékezetül gyertyát gyújtsanak és virágot
helyezzenek
el.
Ki-ki
gyalogosan,
kerékpárral,
tömegközlekedéssel vagy autóval indul a hosszabb-rövidebb
útra. A virág- és mécses árusok standjai környékén, a temetők
bejáratánál, illetve az oda vezető utakon, parkolókban tömeg
alakul ki. A hosszú utazás, a torlódások, a teli parkolók
figyelmetlenné, idegessé teszik a megemlékezőket. Ezt az elkövetők is tudják és ki is használják.
A gépkocsiban látható helyen hagyott értékek, a tömegközlekedési eszközön a farzsebben lévő
pénztárca, mobiltelefon, a temetőben lezáratlanul hagyott kerékpár nincs biztonságban.
Annak érdekében, hogy a megemlékezés zavartalan legyen, fogadják meg tanácsainkat.
 Mielőtt útnak indul, ellenőrizze le, hogy a lakás ajtóit, ablakait bezárta-e, a meglévő riasztót
bekapcsolta-e.
 Próbálja meg elkerülni a nagyobb csoportosulásokat, hiszen
köztudott dolog, hogy a zsebtolvajok a nagy tömegben
„dolgoznak”.
 Ne hagyja az utolsó pillanatra a bevásárlást, a temetők előtti
virágárusok nagy tömeget vonzanak. Míg ön virágot válogat, a
zsebtolvaj elemelheti a farzsebben, táska tetején elhelyezett
pénztárcát.
 A tömegközlekedési eszközökön fokozott figyelemmel utazzon ebben az időszakban is.
 Ne feledje, ilyenkor mindkét keze foglalt a virágoktól, szatyroktól és az sem szokatlan a
buszon, vonaton, vagy villamoson, hogy az emberek a megszokottnál közelebb állnak
egymáshoz. Éppen ezért értékeit, okmányait lehetőleg a ruházat belső zsebeiben tárolja,
ahol azok nehezen hozzáférhetők a zsebtolvaj számára.
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 A virág- és mécses vásárlását – a tömeg elkerülése végett –
időzítse kora reggelre, amikor a piacokon, árusító helyeken még
kisebb a forgalom.
 A mécseseket, virágokat ne rakja ki napokkal korábban, mivel
vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták
magukat.
 Bármilyen rövid időre is távolodik el a gépjárműtől azt csukja be. Látható helyen ne
hagyjon értéket (mobiltelefon, GPS, laptop, tablet, pénztárca, kabát) a gépkocsiban.
 Ha kerékpárral érkezik a temetőbe azt is minden esetben lakatolja
oda fix tárgyhoz. A legjobb, ha több ponton is rögzíti a
kétkerekűt. Ne hagyjon értéket a kerékpáron sem.
 A síremléknél még rövid időre se hagyja őrizetlenül a táskáját,
minden magára hagyott érték vonzó lehet az alkalmi tolvajok
számára.
 Gépkocsifeltörés, lakásbetörés esetén fontos a helyszín eredeti állapotának megőrzése, a
rendőrség azonnali értesítése a 112 segélyhívó számon!

Közlekedés során is legyen körültekintő!
 Mielőtt útnak indul, tájékozódjon a temetők nyitvatartásáról, a
temetőbe történő behajtás és parkolás rendjéről. Esetlegesen a
forgalmi rend változásáról.
 Idejében induljon útnak, kalkuláljon
forgalommal, a parkolók telítettségével.
meglátogatandó temetőkhöz vezető utat.

a megnövekedett
Tervezze meg a

 A sűrű forgalomban legyen toleránsabb autóstársaihoz.
 Figyeljen oda a temetők környékén, az út szélén, vagy a parkolókban lévő gyalogosokra,
kerékpárosokra.
+ 2 tanács, ami jól jöhet!
 Figyeljen a megvásárolandó virág minőségére is. A csendes megemlékezést pillanatok alatt
töri derékba a hervadt, pergő szirmú virág. Az árusoknál minden eladó, csak a vásárlón
múlik, hogy megvásárolja-e a portékát.
 Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjon koszorún, mert tüzet okozhat.
A Rendőrség kiemelt feladatának tekinti, hogy ebben az időszakban is biztosítsa a lakosság
és az értékei védelmét, a Polgárőrséggel együtt fokozottan jelen van és felügyel a
közbiztonságra, a közlekedés rendjére a temetőkben és azok környékén.
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