Rendőrségi hírek
Jó tanácsok, hogy az évvége szép legyen
Az ünnepekhez kötődően, sajnos, beszélnünk kell a balesetveszélyes helyzetekről.
Karácsony önfeledt napjaiban és utána se feledkezzünk meg a karácsonyfa tüzekről.
Tegyünk meg minden óvintézkedést elkerülésükre! Ne hagyjuk égve a gyertyákat hosszan,
különösen, ha elmegyünk otthonról vagy, ha már kicsit száraz a fa.
A Szilveszterrel kapcsolatban, az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendő tűzijátékokról
kell szólnunk. A petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak a kereskedelemben
legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító eszközöket vegyük igénybe az ünnep
színesítéséhez. A médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó információkat
vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár gyermekeink, sérülésével járó
balesetekért csak magunkat okolhatjuk.
Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk, rokonokat, barátokat látogatunk, és
persze alkoholt fogyasztunk. Magyarországon alkohol fogyasztását követően a törvény tiltja
a gépjárművezetést. Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen egy személy, aki nem fogyaszt
alkoholt, és tud, és jogosult is vezetni!
Napjainkban újra egyre gyakrabban fordulnak elő az úgynevezett trükkös lopások és csalások.
Elsősorban az idős embereket veszik célba azok az elkövetők, akik valamilyen, a figyelmet
elterelő trükköt alkalmazva ellopják a pénzüket. Egy termék kedvezményes megvásárlását
ajánlják, egy közüzemi számla rendezését vagy egyszerűen csak pénz felváltását kérik. Az
óvatlan, idős ember előveszi a megtakarított pénzét, hogy fizessen, vagy segítsen, és ezzel az
ügyes kezű, a gyanútlanságot kihasználó csaló, tolvaj kezére játszik. Miközben felfedi a pénze
rejtekhelyét vagy letéve könnyen elérhető helyen hagyja, nem is gondol arra, hogy az apró
trükkel – egy pohár víz kérésével, egy feltett kedveskedő kérdéssel – csak elterelik a
figyelmét, és így könnyedén elemelik az évek során megtakarított pénzét.
Az elkövetőkre jellemző, hogy megnyerő a modoruk, határozott a fellépésük, nem
erőszakosak, de meggyőzően tudnak rábeszélni másokat arra, amit valójában nem is akarnak.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományának nevében is békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánok Mindnyájuknak!
Stanka Mária r. őrgy.

