GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. decemberi havi bűnmegelőzési
hírlevél külön kiadását olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és
Biztonság Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv
szerint készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a
későbbiekben a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a
címlistából törölni fogjuk.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.

Cím: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, BM: 21/15-69
E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu
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Tetris Challenge – de ez most nem játék
Hogy lásd, mit teszel kockára.
Hiábavalónak tűnik minden erőfeszítés. Nem telik el úgy nap, hogy valaki ne halna meg az
utakon. Egy gyerek, egy anya, egy apa, egy barát. Olykor egy nap többen is. Október
gyalázatos volt ebből a szempontból. 71-en haltak meg.
A statisztika 3 legfőbb tényezőt nevez meg a halálos balesetek okaként: gyorshajtás,
elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése.
Mindezek az életben egyet jelentenek: felelőtlenséget. Idén már több mint 500
horrortörténetet tudnánk elmesélni. Majdnem mind megelőzhető lett volna. A helyszínre
érkező kollégáink nem csak a szétroncsolt testeket látják, hanem a megroppant életeket is.
Mert mindig ők a rossz hír vivői. Nem kellett volna így lennie...! – mormolják magukban,
amikor a rájuk meredő könnyes szemekbe néznek. És igen, lehetett volna másképp is. És lehet
is, ha jól választod meg a sebességet. Ha bekötöd a biztonsági övet. Ha elsőbbséget adsz. Ha
kivilágítod az autót. Ha megfelelő gumit veszel. Ha nem ülsz ittasan az autóba. Ha nem
taszítod le az előtted lévőt a pályáról. Ha nem szelfizel. Ha nem menetközben élőzöl...
Úgyhogy nagyon kérünk: NE HÍVD KI A SORSOT

-3Az advent szó jelentése eljövetel, amely a latin adventus Domini (az Úr eljövetele)
kifejezésből származik. A Jézus születésére való várakozás a felkészülés és a reménykedés
időszaka. A karácsony előtti negyedik – vagy más megfogalmazás szerint Szent András
apostol napjához (november 30.) legközelebb eső – vasárnap és december 25. közötti négy
hetes „szent idő” a karácsonyra történő lelki felkészülés ideje.
A csillogó díszekbe öltöztetett üzleteket ilyenkor megtöltik a vásárlók, akik az egyre
fokozódó ünnepi hangulatban sokszor megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági
szabályokról.

Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg a karácsonyi készülődést, kérjük, fogadja meg
tanácsainkat!


Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!



Üres táskát sem érdemes a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után
veheti észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl
jelentős anyagi kárt is jelent.



Ne hagyja őrizetlenül a járművét, ha a megvásárolt árut csak látható helyre tudta elpakolni
autójában, hiszen, aki figyelte Önt, fel is törheti gépkocsiját!



Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót még akkor
is, ha csak pár percre száll ki!



Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik!



Értéktárgyait, iratait ne tegye kosara tetejére, táskája külső zsebébe! Azokat mindig belső
zsebben, vagy zárható táskában helyezze el, amelyet szorosan testközelben tartson!



Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, ne
hagyja a bevásárlókocsiban, vagy kosárban!



Bankautomata használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó, illetve a készpénzkiadó
nyílás sértetlenségét! Bankkártya használata esetén, PIN kódját ne írja fel sehova,
vigyázzon készpénzfelvételkor, illetve fizetésnél!
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Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Áldott, békés, bűn- és balesetmentes Karácsonyt
kívánunk mindenkinek!

Győr, 2019. december 7.

Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával
oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A
szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az
öngyilkosságot fontolgató hívók számára.”
A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető bárhonnan, vezetékes és
mobiltelefonról európai rövidített hívószámon – 116-123 –
díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal Magyarország területéről.

