
Nyáron is figyeljünk egymásra

Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nemcsak a közvetlen Balaton-
parti, hanem a háttér települések életét is megváltoztatja!

A  pihenésre  vágyó  vendégek  mellett  megnő  az  idegenek,  az  ismeretlen  gépkocsival
közlekedők száma. Szép számmal akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a
nyaralók óvatlanságát kihasználva követ el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a  trükkös
tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
A mások megkárosításának szándékával érkezők a strandi forgatag mellett gyakran választják
a kis forgalmú, családi házas, nyaralós övezeteket, a parttól távolabb eső településeket, ahol
kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni, kirándulni, strandolni mennek az emberek. De éppen
ezeken az utcákon tűnhetnek fel az idegenek! 
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan
dolgokra, kérdezgető, nézelődő emberekre a rendőrségre történő telefonálással hívjuk fel a
figyelmet.  Több esetben előfordult  már, hogy a legegyszerűbb rendőri  intézkedés,  már az
igazoltatás  is  elriasztotta  a  bűnözőket,  vagy  később  segítette  a  nyomozást,  egy-egy
bűncselekmény felderítését.
A telefonálással kapcsolatban felhívom a kedves Olvasók figyelmét, hogy a megalapozatlan
segélykérő  bejelentések bármelyik  szervezet  felé,  mentők,  tűzoltók,  rendőrség,
szabálysértésnek minősül, és komoly bírsággal jár.
Már ebben az évben is előfordult, hogy a közlekedési  baleset okozója elhagyta a helyszínt.
Tudjuk, hogy emögött gyakran alkoholfogyasztás áll,  a félelem a lebukástól. Arra azonban
nem  gondol  a  gépjármű  vezetője,  hogy  egy  személyi  sérüléssel  járó  koccanás,  ütközés
helyszínének elhagyása olyan bűncselekmény, amely elzárással is sújtható az eljárás végén.
Aki  nem  áll  meg,  és  nem  segít  a  sérülést  szenvedett  közlekedő  embertársának,  sokkal
nagyobb bajba kerül, mint a jogosítvány elvesztése egy időre!

Az  idegenforgalmi  szezonban  számíthatnak  rá,  hogy  a  megerősítő  erőkkel  együtt,
rendszeresek  lesznek  a  közlekedési  és  közbiztonsági  ellenőrzések  nemcsak  a  közutakon,
hanem szórakozóhelyeken, a strandokon, a rendezvényeken egyaránt!

Jelentős  változás  történt  a  Rendőrkapitányság  életében.  Elkészült  az  új  épület
Balatonalmádiban a Hadak útja 4-6. szám alatt. Az autóbusz pályaudvartól a Polgármesteri
Hivatal felé, a Györgyi Dénes Általános Iskola közelében. Kollégáink június végén veszik
birtokba a korszerű elvárásoknak megfelelő munkahelyüket. 

A Rendőrkapitányság elérhetősége, az ügyfélfogadás rendje nem változik: 
Pf: 46 
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920

Kívánom, hogy a nyár Önöknek és Kollégáimnak is 
rendkívüli eseményektől mentesen teljen el!

Stanka Mária r. őrnagy
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