
Kopogtat a tavasz az ajtónkon! 
 
 
Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a ragyogó nappali fények már a tavasz 
közelségét jelzik. A szép idő kicsalogatja az embereket a szabadba, legyen az kertészkedés, ház 
körüli rendezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réteges öltözködésnek igazán ebben az 
átmeneti időszakban van jelentősége. 
 
De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül tesz-vesz! Az időseket összefogó 
klubokban is kiemelt témája az előadásoknak, hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, 
amikor kertészkednek, udvart, kamrát, fészert rendeznek. Amíg a szorgos gazda a munkára 
figyel, addig a nyitott ajtó kiváló alkalom a besurranó tolvajoknak. És tudják: Alkalom szüli a 
tolvajt! 
Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvarról, kertből belépve a lakásba, házba 
idegen kezek nyomait fedezik fel. Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal jelezzék a 
rendőrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elkövető nyomára indulni. 
 
Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a figyelmet a 2015. március 5-től hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatra, amely a 225. szakaszában megtiltja a belterületi 
ingatlanon történő tűzgyújtást, kivéve, ha helyi önkormányzati rendelet erről másképpen 
rendelkezik. A helyi rendelet szabályozhatja, hogy hol, hogyan és mikor lehet az ingatlanok 
területén tüzet gyújtani. A tilalom a kerti partikra nem vonatkozik.  

A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von maga után. 
 
 
Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk sötétben, borús, ködös napokon, rossz 
látási körülmények között. A „Látni és látszani!” közlekedési kampány ősszel hívja fel a 
figyelmet erre. Én azonban az év minden szakára javaslom, hogy a saját biztonságuk érdekében 
figyeljenek oda, hogy jól láthatók legyenek mindenkor. A gépkocsik a jó és tiszta burájú 
lámpákkal, a gyalogosok és kerékpárosok a láthatósági mellénnyel, eszközökkel.  
Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogosnak és kerékpárosnak is kötelező a „zöld 
vagy sárga” mellény, lakott területen belül viszont nagyon ajánlott. A közlekedés 
résztvevőinek közös felelőssége az egymásra vigyázás, ez azonban nem zárja ki az óvatosságot 
saját érdekükben. 
 
És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a helyszínt! Mindig nézzék meg történt-e 
személyi sérülés, van-e szüksége valakinek valamilyen segítségre. A helyszín elhagyása, a 
segítség nyújtás elmulasztása bűncselekmény, amely súlyos következményekkel jár. Sajnos 
2014. évben nőtt az ittasan vezető és ittasan balesetet okozó vezetők száma is a Kapitányság 
területén. Tudjuk jól, hogy a baleset helyszínének elhagyása mögött gyakori az alkohol 
fogyasztása vezetés előtt.  

Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői engedély még mindig kisebb baj, 
mintha a segítség nyújtás elmaradása miatt életét veszíti valaki, vagy a sérülése maradandó 

károsodást okoz. 
 
A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak is szép tavaszt, az útnak indulóknak, 
balesetmentes közlekedést kívánok kollégáim nevében is! 
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