Bűnmegelőzési tanácsok
a megemlékezés
napjaira
November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Sajnos vannak olyanok,
akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy a temetőkben és környékükön meglopják embertársaikat.
Az ilyen bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség az alábbiakat
ajánlja:











Fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására akár gépjárművel,
akár kerékpárral, vagy gyalogosan közlekednek!
Gépkocsijukkal – lehetőség szerint – kivilágított, jól látható helyen parkoljanak!
Győződjenek meg arról, hogy autójukat, motorkerékpárjukat, kerékpárjukat
lezárták!
A parkolókban leállított gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket
(telefont, pénztárcát, táskát, kabátot, navigációs készüléket). Ha mégis az autóban kell hagyni, inkább tegyék be a csomagtartóba. Arra is figyeljenek oda,
hogy ne a parkolóban pakolják át személyes dolgaikat az utastérből a csomagtartóba. A parkolóban lehetnek olyanok, akik éppen azt figyelik, melyik autót érdemes feltörni. Az autó nem biztonságos tárolóhely!
Az autóbuszokon utazók figyeljenek arra, hogy kézitáskájuk mindig zárva
legyen. Előfordulhat, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tömegbe és kihasználva a
zsúfoltságot, megfosztanak néhány utast az értékeiktől, pénztárcájuktól.
Tömegben fokozottan figyeljenek értékeikre! Okmányaikat, irataikat, pénztárcáikat, mobiltelefonjukat mindig a ruhájuk belső zsebeiben, jól zárható táskájukban helyezzék el!
Amíg a sírt rendezik, illetve a kúthoz, vagy éppen a szemetes konténerhez
mennek, soha ne tegyék le táskájukat, pénztárcájukat a sírra!
A sírok látogatásakor - különösen az idősek és a hölgyek - sötétedés után
lehetőleg ne maradjanak egyedül a temetőkben.
Javasoljuk, hogy a mécseseket, virágokat lehetőleg ne rakják ki napokkal
korábban a sírokra.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Ne hagyjon
értéket gépkocsijában!

ZSEBESEKNEK ÁLL A VILÁG?
Védje magát a zsebtolvajoktól!

 Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a
gépjármű okmányait soha ne hagyja a gépkocsiban!
 Ne hagyjon értékes csomagot, mobiltelefont és egyéb
értékes műszaki cikket az utastérben!
 Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel,
vegye ki az indítókulcsot, kapcsolja be a riasztót
akkor is, ha csak pár percre száll ki!
 Gépkocsijával – lehetőség szerint – kivilágított, jól
látható helyen parkoljon!

 Pénzt, csekket, hitelkártyát vagy iratokat csak a ruha
zárt, belső zsebében tartson, de lehetőleg ne mindent
egy helyen!
 Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva
legyen, és főleg tömegben szorítsa a karja alá!
Érintetlenségét többször ellenőrizze!
 Fokozottan figyeljen értékeire, ha tömegben
tartózkodik!
 Ha tetten éri a zsebtolvajt hangosan kérje az
emberek segítségét! A zsebtolvaj soha nincs egyedül!
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Trükkös lopások
megelőzése!
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táskájukat, pénztárcájukat a sírra!
 A sírok látogatásakor - különösen az idősek és a
hölgyek - sötétedés után lehetőleg ne maradjanak
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 Soha ne engedjen be idegent a lakásába, bármilyen
indokra hivatkozik is!
 Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki az, aki
bekopogott, becsengetett Önhöz!
 Otthonában kizárólag akkor tartson nagyobb
pénzösszeget, ékszert, ha tárolásukra szolgáló
biztonsági berendezéssel (pénzkazetta) rendelkezik.
 Vagyontárgyait tegye biztonságos, mások által nem
ismert, megfelelő védelmi rendszerrel felszerelt
helyre!
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rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon
közölve a szükséges információkat!
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rendőrhatóságnak jelezni kell.
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A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új
szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán,
telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados
Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes
Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy
Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes
Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós
Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes
Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados
Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester
Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

