
 
 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

 

Közeleg Mindenszentek és Halottak napja, amikor elhunyt    
szeretteinkre emlékezünk.  

 

Néhány hasznos tanács a 

megelőzés érdekében: 

 Tömegben táskájukat a test előtt 

tartva, vagy magukhoz szorítva visel-

jék. A tömegközlekedési eszközökön 

való utazás mellett koszorú- és virágvásárlás alkalmával is fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra! 

 A kegyeleti helyek környékén megszaporodhat a gépjárműfeltörések száma. Próbál-

janak biztonságos helyen - lehetőleg a bejárat közelében, este kivilágított részen - parkolni. 

Figyeljenek a motorkerékpár, kerékpár biztonságos helyen és módon történő lezárására is! 

 Győződjenek meg róla, hogy az autót bezárták, és ügyeljenek rá, hogy a jármű utas-

terében látható helyen ne maradjon GPS, csomag, használati tárgy, (még a legcsekélyebb 

értékű sem)! Arra is figyeljenek, hogy ne a parkolóban pakolják át értékeiket a csomagtartóba! 

 Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van!    

A zseblopások megelőzése érdekében a pénztárcát, iratot, telefont biztonságos 

helyre (pl. kabát belső zsebébe, táska - lehetőleg patenttal is zárható vagy be-

cipzározható - belső rekeszébe) tegyék.  

 Táskát, csomagot, használati tárgyakat a sírok gondozása közben se hagyjanak 

őrizetlenül, még akkor sem, ha csak néhány méterre távolodnának el azoktól! 

 Sötétedés után - főleg nők illetve időskorúak - lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül a sírkertben. Ha meg-

oldható, nappal is rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel együtt látogassanak ki a temetőbe, így a legbizton-

ságosabb. 

Tanácsok közlekedőknek: 
 

 A megnövekvő gyalogos- és gépjárműforgalom nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel ebben az 

időszakban minden közlekedőtől. Fokozottan figyeljenek egymásra, az út- és látási viszonyokra, a közle-

kedési szabályok betartására!  

 Használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekülés), mert azok akár 

életet is menthetnek!                                                                                                              
                                                                                                                                                                    (képek forrása: police.hu. internet) 

 
 

Bűncselekmény vagy baleset észlelésekor azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot! 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napja-

ira, de az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, Önök 

is fokozottan figyeljenek értékeikre és saját biztonságukra! 
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