BŰNMEGELŐZÉSI
HÍRLEVÉL

2022. május
-Pünkösd

hava-

Jeles napok:

Május első vasárnapja: anyák napja
Május 1. a munka ünnepe
Május 4. Szent Flórián napja /tűzoltók napja
Május 16 a lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
Május 18. az internet világnapja
Május harmadik vasárnapja a madarak és fák
napja
Május utolsó vasárnapja: gyermeknap
Május: tavaszutó és az ígéret hava.
Az idősek akadémiájának programsorozatának elemeként kiküldésre került az online vetélkedő 4. /utolsó/
fordulója. Lassan kiderül, hogy melyek azok a nyugdíjas szervezetek, akik részt vehetnek az év második felében
megtartásra kerülő „Vagyonvédelmi-szabadulószoba” vetélkedőnkön, és megmérkőzhetnek az első három
helyezésért. Jelen hírlevelünkben közzé tesszük a márciusi, valamint az áprilisi fordulók helyes megfejtéseit is.
A lelkisegély-szolgálatok világnapjához kötődően ismét megtalálhatják a KÉK-VONAL plakátját, de segítő
szándékkal a családon belüli erőszak áldozatainak is elérhetővé tesszük az OKIT figyelemfelhívó kiadványát.
Együtt, egyformát mégis másként!
Áprilisban lezajlott a KEMRFK Bűnmegelőzési Alosztály Rajzolj Katával! - ifjúságvédelmi programjának első
része. Pár alkotást erről az alkotónapról most is láthat a kedves olvasó., és ha már ifjúság, akkor felhívjuk
kedves figyelmüket, hogy a gyermeknap közeledtével pályázatot hirdetünk.
Témája: MIÉRT JÓ GYERMEKNEK LENNI A TE CSALÁDODBAN? További részleteket a hírlevélben találhatnak.
A gyermekek biztonságát szolgálja az Internethasználattal kapcsolatos ORFK által készített kiadvány, de a felnőtt lakosság figyelmét is szeretnénk ismételten felhívni a mobileszközök biztonságos használatra. Sajnos a
gépjármű feltörések, katalizátorlopások, autópályán történő trükkös lopások sem szűntek meg. Az áldozattá
válás elkerülésének érdekében nagyon a fontos az óvatosság.
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak értékeikre!
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Pályázz!

4-18 ÉVES KORIG
Írd meg nekünk, vagy rajzold le és fotóként küld be a rajzodat, hogy
MIÉRT JÓ gyermeknek lenni a családodban!
beküldés az alábbi e-mail címre: bunmeg@komarom.police.hu
határideje: 2022. május 31.
a nevedet, az életkorodat és elérhetőségedet /e-mail cím/ mindenképp írd meg, vagy kérd
meg a szüleidet, gondviselődet, hogy tegyék meg ezt helyetted

Az első 5 bátor ajándékvadász ajándékcsomagban
részesül, amelynek átvételéről, annak helyéről
e-mailben értesítjük a válaszukat beküldőket!

KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály

Együtt, egyformát mégis másként!
Áprilisban a tavaszi szünethez köthetően lezajlott a KEMRFK Bűnmegelőzési Alosztály Rajzolj Katával! - ifjúságvédelmi programja, amelyről a Tatai Körzeti Televízió is
beszámolt a többi bűnmegelőzés napját érintő program mellett.
A téma mindenkinek ugyanaz volt, mégis egyedi alkotások születtek, megmutatva a
résztvevők egyéniségét.
Íme néhány alkotás:

Bűnmegelőzési tanácsok gépjármű feltörések ellen
Nagyot téved az a tulajdonos aki úgy gondolja, hogy ha az első ülés mögé teszi, vagy letakarja értékeit, akkor azok már biztonságban vannak, mert a tolvajok általában először
ezeket a helyeket nézik meg.










Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése
után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon
túl jelentős anyagi kárt is jelent.
Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsa a személygépkocsiban! Ezek
megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget.
Ha a vásárlást követően az árucikkeket az autójában csak látható helyre tudta bepakolni, ne hagyja azt őrizetlenül!
Mindig zárja be az autóját, még akkor is, ha csak rövid időre megy el! A gépjármű
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges.
Mindig ellenőrizze, az ajtók zárt állapotát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a
központi zár nem jól funkcionál.
Használjon gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követően helyezze élesített állapotba azt.

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése
érdekében, ne nyúljon semmihez és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon!

CSALÓK – TRÜKKÖS TOLVAJOK
TOTÓ megoldás
Beküldő nyugdíjas szervezet neve:……………………………………………………………………………………
Beküldő neve, telefonszám:……………………………………………………………………………………………..

A.

B.

A.
B.

A.
B.
C.

A.
B.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Érkezik Önhöz hívás nélkül valamelyik közmű szolgáltatótól egy ember, aki azt állítja,
hogy ellenőriznie kell a lakásban.
Ha hívás és előzetes megbeszélés nélkül érkezik, elkérem a személyi és a munkáltatói
igazolványát, hogy össze tudjam vetni az adatokat. Felhívom a szolgáltatót is, hogy tőlük
érkezett-e a személy, aki az ajtómban áll.
Mivel kantáros munkásruhában; egyenruhában van, tegye a dolgát, nem akarom feltartani
a munkájában. Legalább van kivel beszélgetnem.
Felhívja Önt egy idegen, hogy közeli hozzátartozója, unokája, fia, balesetet szenvedett
és Őt kérte meg, hogy szóljon és vigyen neki –esetleg utaljon bankszámlára - neki pénzt.
Mit tesz ilyenkor?
Megijedek a hír hallatára, és mivel segítségre van szüksége a családom egy tagjának,
odaadom a pénzt.
Felhívom a bajbajutott családtagomat a hír hallatára, és megkérdezem, hogy az idegen
valós dolgokat mondott-e. Ha nem, akkor azt jelzem a rendőrség felé.
Ha idegen becsenget, keres valakit, vásárlást ajánl, telefonálni akar, vizet kér….,
Beengedem, hiszen annyira megnyerő külseje van, érdekes dolgokat mond, és segítségre
szorul. Legalább van kivel beszélgetnem.
Senkit sem engedek a lakásba. Beakasztom a láncot, úgy nyitom ki az ajtót és kérdezem
meg az ajtóban állótól, hogy mit akar, vagy miben segíthetek.
Csak akkor engedek be bárkit is a lakásomba, ha nem egyedül vagyok otthon, és egy percre
sem hagyom magára az illetőt.
Banki telefonszámról felhívja Önt egy „ügyintéző”, és a jelenleginél biztonságosabb,
olcsóbb bankszámlát ajánl, amelyet telefonon most meg is köthet.
Megköszönöm a lehetőséget, és leteszem a telefont. Banki ügyeket személyesen intézek.
Örülök a lehetőségnek, hiszen így nem kell besétálnom a bankba. Rengeteg időt
megspórolok vele.
Megismerkedik az Interneten egy nagyon szimpatikus amerikai katonával. Szeretné Önt
meglátogatni, de még a telefonszámláját sem tudja befizetni.
Kifizetem a telefonszámláját, mert akkor biztosan tudnak beszélni telefonon is.
Nem fizetem ki a számláját, meg sem hallom, de a repülőútjába mindenképp beszállok
anyagilag támogatva Őt.
Nem dőlök be ilyen trükköknek, bár mennyire is szimpatikus az ember.
Felhívja Önt az UNOKÁJA/GYERMEKE, hogy kábítószerrel kapcsolatos ügybe
keveredett. Csomagot kellett volna kézbesítenie, amit elhagyott, ezért őt most fogva
tartják. Át kell adnia egy bizonyos összeget ahhoz, hogy őt sértetlenül elengedjék. Mit
tesz?
Miután letettem a telefont, értesítem a rendőrséget a hívásról.
Elutalom a kért összeget, nehogy baja essen a gyereknek. Annyi durvaságot hallani
manapság.
Visszahívom a telefonszámot amiről hívtak, és megkérdezem az unokámat/gyermekemet
hogy jól van-e, és azt is, hogy mi történt.
KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály

ÁLLATOK VÉDELEME
FELADATLAP megoldás
Beküldő nyugdíjas szervezet neve: …………………………………………………………………….
Beküldő neve, telefonszám:………………………………………………………………………………………..
E-mail címe……………………………………………………………………….
Ebet és patás állatot tarthatok láncon kikötve, nincs hozzá senkinek semmi köze,
hogyan tartom az állataimat

H

Nem vagyok köteles az egyedi azonosításra alkalmas microchipet behelyeztetni a
kutyámba

H

Az ivartalanítás egy nagy butaság, hiszen a cicák gyakran eltűnnek,
„fogyóeszköznek számítanak”

H

Közterületről a gazda köteles az állata után felszedni az ürüléket

I

A kutya, macska és görény kölyköket nyugodtan odaadhatom az új gazdiknak
már 7 hetes korában is.

H

Tilos a kistestű ebet 10 nm-nél kisebb, közepes testű ebet 15 nm-nél, nagytestű
ebet 20nm-nél kisebb területen tartósan tartani

I

Szájkosarat tömegközlekedési eszközön kell a kutyára tenni, máshol csak arra az
ebre kell, amely veszélyessé van nyilvánítva, vagy veszélyt jelent a környezetére
/harapós, támadó magatartású/

I

Az állatkínzás bűncselekmény

I

Milyen szabálysértéseket követhetünk el azzal, hogy nem az előírt módon tartjuk az állatainkat?
Karikázd be a megfelelő betűjeleket.
a, veszélyeztetés kutyával
b, köztisztasági szabálysértés
c, csendháborítás
d, tiltott szerencsejáték
Válaszd ki a képek közül hol, milyen körülmények között érzik magukat jól az állataink. Karikázd be
azokat a kép elején lévő betűjelet, ahol jól érzik magukat az állatok.

a,

b,

c,

d,
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Segélyhívó szám: 112
Készítette: Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság

