
Ünnepekre készülődve

Közeleg  az  év  legnagyobb  ünnepe,  a  Karácsony.  Szeretteinkre  gondolva  járjuk  a  bevásárló
központokat, üzleteket, karácsonyi vásárokat, hogy szeretteinknek meglepetést szerezzünk. Ezt az
időszakot a bűnözők is kihasználják, hiszen ebben az időszakban sokszorosára nő a forgalom az
üzletekben, parkolókban, nagyobb a tömeg, többet költünk a megszokottnál, és óvatlanabbá válunk
a nézegetés közben.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak
indulva  a  zsúfolt  üzletekben,  piacon,  nagy  tömegben  könnyebben  válhatunk  bűncselekmény
áldozatává. Az óvatosság az otthonunkba belépő idegenekkel szemben sem árt!

A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
• olyan helyre teszik pénztárcájukat, ahol nehezen hozzáférhető, 
• a bankkártya pin-kódját nem írják a tokra, nem tartják a kártya mellett,  
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, 
• amikor  telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű,

ékszer,  műszaki  cikk,  gyógyászati  termékek  vásárlására,  vagy  lehetőséget  olcsó
üdülésre, utazásra,azt nem fogadják el,

• a parkolóban nem tévesztik szem elől értékeiket, a gépkocsi utasterét zárva tartják a
csomagtartóba történő pakolás közben. 

Ősszel  találkozunk  krumpli,  káposzta,  gyümölcs  és  más  termények  árusítóival,  ugyanakkor
gyakoribb a téli tüzelőt,  tűzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már
ismert eladókat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetről választott ismeretlen, csak mobil
telefonon  utolérhető  személyek  körében  fordul  elő  gyakrabban,  hogy  nem a  kialkudott,  hanem
nedves vagy jóval kevesebb fát szállították le, esetleg a kifizetett előlegre nem is szállítottak semmit.
A termény,  a  fa  felvásárlók,  eladók,  a  házalók  köréből  is  kikerülhetnek  a  terepszemlét  tartó
bűnözők, akik  időseket, értékes dolgokat őrző vagy  szállásnak használható lakatlan nyaralókat,
eltulajdonítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek az utcánkban, és
azonnal értesítsük a rendőrséget!

A készülődés során, a Karácsony önfeledt napjaiban és utána se feledkezzünk meg azokról, akiknek
ez az időszak nem jár együtt az örömmel. Ha módunkban áll segítsünk a rászorultaknak, mert ettől a
mi  ünnepünk  is  szebb  lesz.  Jó  szándékunkat  az  általunk  megnevezett  szervezet  részére  banki
befizetéssel,  ismert  szervezetek  gyűjtéséhez  történő  csatlakozással  tudjuk  kifejezni.  Az  utcán
bennünket leszólító vagy házaló adománykérőkkel legyünk óvatosak. 

• Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál,  ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az
bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesítő képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.

• Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal  működő –  eszközök állapotát,  a
kémények tisztaságát, hogy a tragédiát elkerülhessük.

• Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden évben előforduló karácsonyfa
tüzekről.  Ne  hagyjuk  égve  a  gyertyákat  hosszan,  különösen  akkor  ne,  ha  elmegyünk
otthonról, vagy ha már kicsit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében kívánok Mindnyájuknak békés karácsonyi
ünnepeket és boldog újesztendőt!
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