~átoflá~i
~rónika

BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI KÜL ÖNSZÁI!
BEKES VÁROS ONKORNIANYZAI1 IJÍRADOJ ~
INGYENES

2006. JúNius

IX. i~’ FOL’ ‚\l 7. %z ‚‘1

Közös érdekeinkért közösen
(

dci

it
h;;i;’

‘1/’

)n l’o r iriá n vzat unk prior itáskén kezeli
e\ hCn 37 iJjiix’i~ a/c/o:U/ki éX
1(

/c

‚~

~eeun—kepzes, iskoláknak szervezett
ike~tinapok.
alamint
kiadványok
w2Jelentetese
re’ én.
A
program
leLi’ 3 lo ‘1u lasát patya tat úton támogatja a
~eIüg\ nun isztérium Orszános I3ünmegelőzési
Központ.
‚oiIm

\ kortárssegitő-képzés során az a cél
aIdsul
ne~~
bogy a buneselekmeny
elko\ etele’ e. illetve áldozatává válásának
neaelózese
erdekében
azon
tiatalok
hu nnieuelo,ési kepzését hajtsuk végre. akik
‚010 .tt a 1’ ul’ korehen cl logadottak, hitelesek
e~’ hó’ cte~re erdeniesek.
It alap~án Békés Megyei Farkas Gyula
purl Szakképző Iskola,
ii niuáziuni és
Kollégium, valamint a Dr.
Iep~) Ferenc Aha Lános Isko Ia 20—20 diákja
eszesuh a l’épzésben. Az előadásokat Zsankó

aszló, a Békés Megyei Aldozatvédelmi és

Bünmegelözési Közhasznú Egyesület ~iuoke
tartja. amely során érintik a bünmegelozést.

áldozattá
‚álás
megelőzését,
önismeret.
önértékelés, konfliktuskezelés, kommunikácio,
döntéshozas területét, valamint a drogok káros
hatásait. i-\ képzésen részt vevo fiaiatok a
bünmegelőzési akciónapokon mtitatko,nak he
isko tájukban.
A
program
meg” alósításában
at
önkormányzat mellett részt vesz a Városi
Rendőrkapitányság.
Farkas
Uvula
Mezőgazdasági.
Ipari Szakképzó
Iskola.
Gimnázium és
Kollégium. Békés Városi
Kábitószerügyi Egyeztető Fórum, Békési
Polgárőrség Közhasznú Szervezet.
A

Városházi

Krónika
e len
hogy a lninmcgeiázes
terén minél szélesebb körben ta~ékoztassuk a
békésieket, hiszen közösen léphettink fel a
leghatékonyabban biztonságunkért. azaz,J\uu’
cr’/eke/jzJccI1 közöse,,

különszámának célja,

‘‘.

Időskorúak védelme
[ltla.e. hogy e’cnte tobb tízezer itlősl’oru
‘.‘lllh)’11
\ alt.
‚ auv
valik
valamil\en
hiiiwsclekmenv’altlozatá’a? A vagyon elleni
htiiicselel’ nien’ cl’ mel lett legnagyobb arányban
U dfl ‘La kos uaiaz’la lel legii huncselekmények
hIo,atai a nauynianiak es a nagvpapák.
2’ cl nL’kel’ mellett at idoskoru emberek
I
eJ’ edtcleiiehhek e/el t is gyakoribbak a

‚elük szemben elkö’etett agress;i’
erdszakos magatartasok.

dun a.

Jellemzőek lettek a l’ülönhözö es/ltlzol’l’et
(spray, kés, t~gyver vagy tcgy\ ernek latszo
tárgy, stb.) elkövetett rablások is. amelyeknek
egyre gyakrabban “ d Inak a klozatai’ a i~kk,
nv turd ijas, magatehetetlen e inberek.
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‚1 /ct~’c’s:c/’e:/we/tcb/) /cr/i/etc/c,
1w/v_e/ej’ c/: u/’bcu//ci válás ~Cei17püiUjáhO/?

A közterületeken, utcán, parkokban
tiappal és sötétedés után. hevásárlás során az
wHet közelében, vagy hazafelé tartva a
k~puaIjban. lépcsőházban támadják meg az
idős
embereket’
fizikai
kényszerrel,
fenyegetéssel kényszerítik értékeik átadására
őket. Vidéken, és elsősorban tanyákon az
esti és éjszakai órákban az egyedül élő, sok
esetben magatehetetlen idős személyt
támadják meg otthonában, és fosztják meg
értékeitől. A lakásokba betörés útján, vagy
csalárd módon (pl. hivatalos eljárás
szinlelésével, más ismert személyre való
liivatkozassal) jutnak he az elkövetők.
\ lakásukat, főleg az anyagi háttér
Ii iá n va
miatt.
alapvető
mechanikus
“étlelemmel (lánc, biztonsági zár, rács. stb.)
~em tudják ellátni az idősebb generáció
taujai
\lagatól értetődik, hogy nincs olyan
uy~uyszer. amely az erőszakos támadástól
megvédi az áldozatot, de vannak o Ivan
a~únlások,
amelyek
betartásával
nieuelózhető, hogy az idős emberek
bűncselekmény áldozatává váljanak:
Kerulje a sotet utakat, parkokat,
meg’ ilágitott,
lehető leg
forgalmas
utcakon át közelítse meg célját.
\ riztpi rendszeres egészségügyi sétáit
lehetőleg
nappal.
és
viszonylag
orgalmas helyen tegye.
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Pénz-’ nyugdijfelvétel esetén (OFP.
posta) lehetőség szerint kísérővel
menjen, a pénz szállitása előtt és közben
gyóződjön meu arról, hogy nem követik.
Lehetőleg nagy értéket ne \ igven
magával (készpénzt. ékszert).
Csak a hevásárláshoz szükséges pénzt
tartsa magánál.
Lakóhelyén alakitson ki kölcsönös
segítségen alakuló kapcsolatot.
Figyelme ne csak a szomszéd lakasántik
biztonságára.
kane un
az
abban
esetlegesen megtörténő eseményekre (p1.
sikoltásra, segélykiáltásra) is terjedjen
k i.
A lakasban minden esetben hasznalja a
biztonsági
láncot.
Kellő
bizalmatlansággal nyissanak ajtót (1)1.
biztonsági lánc tegyen heakasztva. nagy
látószögű Iencsét szereljenek az ajtóra,
stb.).
Ha
idegenek
csengetnek
he.
szolgáltatást.
vásárlást
ajántanak,
teletönálni
akarnak,
rosszul létet
színlelnek. ne engedje he őket.
Ismeretlen szemely esetén. ha Ó
hivatalos
szemelvként
‚ i selkedik
(dijbeszedőnek, stb. mondja inagat ).
minden esetben kérje meg, hogy hiteles
okmánnyal igazolja kilétét.

Job!, ci: L’/t)li~\’tCcliOsStig!
kel/o o’/uJnne/c.’.ve/ me g’e/ccliet(elc cí;ieiii ki’’ n/ti/os esenienvelci

Lakásbetörések megelőzése
\ bctöréses lopasok károsultjainak zöme
tel inés7etes szemel’v ‘agv lakóközösség.
( élpontjai lakások. lakóházak. hévégi házak
\ ivy az O nko mm nvzato k t u Iaidonaban levo
o,l’o Ink, 0’ otlak, szocia Its intezmenyek.
bűncselekmények
elkö’ etését
lct,jiiikáhb
az
Ó’ atosság
hiánya,
a
ikukorli’ ezet kózöinbössétze. valamint a

szükséges ‚agvon\ édelmi eszközok
módszerek hiánya teszi lehetá’ é.
1 ‘:eme/”l

/0/tijt/ol! let/cl/n/c

e~

LR(\$)/iki)/
‚‚()n a, e só

Igy what
számú felelőse a ‚agyona ‚édelnwnek”. ()ntol
függ az, hogy a lakása, lakásán kívüli értékei,
hétvégi háza mennyire
a I ik a betörök
célpontjává.

ci ti//t ij/t)tIÜsiLí ‚cir/o:z/c.
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MAGATARTÁS ÉS TAKTIKAI
VÉDELEM
•\ lakast kaput akkor is tartsák zárva,
annl’n ott hi, tai tózkodnak NI inden esetben
használiak a luztonsági láncot
\:‚~«7ettr’~»éI
címeit ne tüntesse fel
UC\ tflbiZi]Un
ha nem feltétlenül szükséges.
ilei t
ehho
\ aavoni
helyzetére lehet
1’’)’

MECHANIKAI VÉDELEM
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón. az ahtakoii
át hatol be a lakásba. így a nyílászárók védelnw
a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a p111cc. a
padlás, a kamra és a garázs ajtóira. ahlakai~a
egyaránt.

Az alábbi követelményeknek feleljen meg az
ajtó:

cii’ ezt Cliii

az

I. g~ cdiii @lo nők
saját biztonságuk
\etictnit’lieii
ebéu, ha csak ‚ezetéknevüket
üntet 11’ kI. Időközönként vizsgáija át ajtaját
es környékét. hogy nincsenek—e számok. jelek
odairva. papiicsilc. gvtilhszál az ajto réseibe
dueva. ceilu”t sík eh anasztva.
Ezeket azonnal tá\t)htsa cl. mivel ezek az Ön
tá’ oh étel idopoiii já nak megfigyelését
szolgáljái’.

ajtótok

keményfából

vag\-

I~nibő I

készüljön,

—-

az

-

Ajtótivitás előtt minden esetben győződjön
az (‘)nhöz érkező személy kilétéről. Ha

itta

ajtólap

legyen

tömör.
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inni

vastagságu,
.

.

csak optikai kitekintő legyen rajta t ablaL
nem indoko It),
az ajtólap zárását minimum 2 db bizton~zw i
zár biztosítsa. Ennél még hatéko nvabbal’ a
több ponton záródó ajtózárak.
védőpajzzsa]
kell
ellátni.
in
megakadálvozhatjuk
azok
mechanikai
feszitését, törését

niea

idegenek csengetnek he, és valakit keresnek,

szolgaltatást. vásárlási ajánlanak, rosszullétet
színleliiek. ‘agv valamilyen apróságot kérnek,
ic engedje he Őket a lakásba. A „hivatalos
emberektől’’ i~ kérje cl az igazolványukat,
amely csal< személyi igazolvánnyal együtt
et’ él1\e~.

~zoniszédai\ al minden esetben beszélje
meg a gvanus idegenek látogatását, és alapos
gvzinú esetén förcluljon a rendőrséghez. A
~ személvleírás. gépkocsi rendszám nagy
~euitseuet jelenthet.

Ml A TEENDŐ BAJ ESETÉN?
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli.
ne menjen be a lakásba! Ennek két oka van:
a betörő még mindig a lakásban lehet. e~
nem kizárt, hogy menekitlése érdekében
Onnel szemben fizikai erőszakot tög
alkalmazni:
o
ha nem megy be a lakásba. akkor a betöro
által hátrahagyott nyomokat nem valtoztatia
meg, így megkönnyíti a renclórséu
szakenibereinek munkáját
Ilyenkor a legrövidebb úton értesit5e a
rendőrséget. és ha mód van rá, a szomszédokkal
együtt tartsa szemmel a lakast. hog’ at
esetlegesen ott tartózkodó betörő ne tudjon
észrevétlenül
távozni.
Ha
a rendőrséu
kiérkezése előtt a betörő mégis megpróhálna
elmenekülni, akadályozzák meg azt
ha eleg
sokan vannak. Ha nem biztos. hog~ ez sikert-el
jár, akkor feltétlenül jegyezzék meg az illeto
személy— és ruházatának leírását, gépkocsi jának
ismertetőjegyeit, menekülési útvonalat, Ezel’
megkönnyíti a rendőröknek az elkövetti
elfogását.
ezáltal
sajat
értéktárgva ink
vissza juttat asat.
-

kttlcsait ne tartsa igazolvanyaval egy
hel\ eli. mert ellopásuk esetén „kulcsrakési’
segilséget
act
~
lakáseímével,
a titnrend~za mával a betörő inek. Figyeljen arra,
hlon\. ha.’aétkezéskor és eltávozáskor ne
le1\’en idegen a~ ajto közelében,
Idegenekkel iie közölje, hogy mikor
n incsenel’
ott hon.
de rokonainak. jó
doillszédainal’
mindig
hagyja
meg
tariózl<o ciási ci mét, tele iönszániát
Lakásk a I c s ra ne irj a rá címét, és ne tegye
talalhato.
„biztos
ajtaja
közelében
ill an yó ra— szekrény.
iejt ekhe yre ( lábtörlő
~tt’ )
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Előzzük meg a nyári vízi baleseteket!
A in an melegben aligha találni kellemesebb felüdülést a hüsitő hul]amok között “ a ló lUnlo,e’~ncl
\ l’áiiiku a a \ izparten illetve a vízben viselhetó cl leginkább. azonban ez felelotleii e~;
~iieuuondolatlun ~ iselkedessel veszclyesse is válhat A Városi Rendórkapitánysás ezuton taiel’outatja a
hekesieket a varhato ve~jélyekrol, illetve ad tanacsokat
II a szn os I a nácsok:
o
N’e Riródtón köz” et lentil etkezes után. teli uvomonal
~-‘zesie’~ ital. vagy civeb bódító hatású szer által belblyásolt állapotban tartózkodjon a lúrclozcstoP
~aliu ‚‘tk titan testét z”ilianvozással hűtse Le, felhevült testtel soha nem menjen a

\

izbe

erieii(lSzefl. léuzőszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne Rirődjenek!

G

~!I\ CS

°

L .elieioseg szerint ismerje meg a ítirdózésre igénybe venni I< ívánt vizterület sajatossagan
medei viszonyait, a \arha{o időjárási és a segélykérés módjait1

°

\l’ i nem tud úszni. mély vízben ne használjon lélíYijható Rirdőeszközt ( gumicsónak. guinimatrac
azon lelicióleL! ic a ltidjou cl
I Ia ihzik. remeg a vízben. azonnal menjen ki a partra és törölközzön meg!

o

Isnieret len helyen ne ugorjon vízbe. ugyanis a vizielszin alatt találhato és nem lat mw hu” el\

cölöpöl’. karók nmradanctó csigolya— és gerincsérülést, rosszabb esetben akár halált is okozhatnak

(‚‚ermc kei uh véd cl méhen:
o

I at e» en aluli. továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak félnótt kor’ ci len
lelu2\ clew mellett lhrö dhet a szabad vizekben!
A uvenneket még a vizparton se hagyjuk felnőtt felügyelete nélkül!
tjverniek ős iFjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a lbrdőzők létszámának meglélelú
szánni uszni tudó és a vízi mentésben jártas felnőtt személvekből f~gyelo ős inentóőrseget l’ell
áll Ira ii in

.

-

Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentőmellény vagy mentogallet
liasiiiál~tta.

•

tizeneuv é’en aluli gyermeke felnőtt felügyelet nélkül lehetőleg iie használjanak vízibicíklit Arról
még ~elügvelet mellett se ugorjanak. vagy csússzanak a vízbe.
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