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Október 1-je az idősek világnapja 
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az Idősek világnapjává nyilvánította október 1-jét. A világnap célja, 

hogy ráirányítsa a figyelmet a szépkorúakra, a korosztályt érintő problémákra, az áldozattá válás ma-

gasabb kockázatára, a megelőzés lehetőségeire. Utóbbi szempontjából nagyon fontos a megfelelő pre-

venciós (személy- illetve vagyonvédelmi) intézkedések megtétele, hiszen saját biztonságunkért mi ma-

gunk tehetünk a legtöbbet.  (Megelőzési anyagaink, tájékoztatóink elérhetők a www.bulisbiztonsag.hu 

honlapon is.) 

 

Változik az időjárás… 
A hideg idő beköszöntével fokozott figyelmet kell fordítani az elesett, magukra hagyott, elszigetelten élő emberekre, 

az idős, magányos, támogatásra szoruló rokonokra, ismerősökre.  

 Amennyiben huzamosabb ideig nem adnak életjelt maguk-

ról, nem lehet elérni őket, feltételezhető, hogy segítségre 

szorulnak, kérjük, értesítsék az illetékes szerveket, fordulja-

nak a rendőrség munkatársaihoz. 

 Ha közterületen olyan személyt látnak, aki segítségre szorul, 

szintén azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget! 

 Az idős, egyedül élő családtagokat, szomszédokat, ismerősöket lehe-

tőség szerint gyakrabban látogassák, illetve ellenőrizék, hogy füstöl-e 

az ingatlan kéménye, van-e elég tüzelőjük. 

A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal érdemes eljárni. A csalók gyakran hamis méréssel, a kialkudott meny-

nyiségnél jóval kevesebb áru leszállításával csapják be a vásárlókat!   

Megelőzési tanácsok: 

 Vásárlásnál részesítsék előnyben a hivatalos telep-

hellyel, megfelelő elérhetőséggel rendelkező, leel-

lenőrizhető vállalkozásokat! 

 Ellenőrizzék a leszállított áru mennyiségét és minő-

ségét! Ha szükséges, kérjék szakértelemmel bíró sze-

mély (pl. családtag, szomszéd) segítségét! 

 Kérjék szabályszerű számla kiállítását, ellenőrizzék az azon szereplő adatokat! 

 Fizetésre lehetőleg csak a fa lerakodása és a mennyiség ellenőrzése után kerüljön sor. 

 

Segíts nagyi! –  

unokázós csalások … 
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EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
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