
Közeledik a tél ünnepekkel, hideggel….

Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlási lázban
se feledkezzünk meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel - útnak indulva a
zsúfolt üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává. 
A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 

 mindig olyan helyre tessszük pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, 
 a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett,  
 a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeiket, a gépkocsi utasterét zárva tartjuk

a csomagtartóba történő pakolás közben. 
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az ünnepi bevásárlás. Fogjunk
gyanút, ha 

 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,

 ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba.
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló embertársainkról. Az adományra szánt

pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra.

A Rendőrség  részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási
helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is él egyedül!

Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni
magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények
között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. 

Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan,  visszatérően  járja  a  területet,  kollégáim rendszeresen  felkeresik  az
ismert  tartózkodási  helyeket,  az  elesett  embereket  saját  otthonaikban,  hogy  szükség  esetén
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társhatóságoknak. 

Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen 
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!

A külterületek,  ritkán lakott  helyek ellenőrzése bűnmegelőzési  szempontból  is  jelentős,  mert  a
rendszeres  járőrözés  elriasztja  a  rossz  szándékkal  érkezőket,  akik  a  felügyelet  nélkül  hagyott
ingatlanokat feltörik, még ha csak téli szállásra használják is.
Az Rendőrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a nyáron indult, és a tél végéig

tart. Ennek keretében bármikor és bárhol találkozhatnak járőröző kollégáimmal.

Hogy ne érezzék magukat  elhanyagolva a közutakon közlekedők sem december 6-val indult  a
„Látni és látszani” közlekedésbiztonsági fokozott ellenőrzés. Az optikusok a jó látás biztosítása, a
szervizek  a  jó  láthatóság  és  látás  segítése  érdekében  végeznek  ellenőrzést.  A
www.latnieslatszani.hu oldalon ismerhetik meg a civilek által kezdeményezett akciót, amelyhez a
rendőrség is csatlakozott. Hiszen, aki elindult,  haza  illetve  célba is  szeretne érni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra,
segítsünk a rászorulóknak, hogy

a „szeretet ünnepe” valóban a szeretet jegyében teljen el!
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