Tolerancia és mennyire figyelünk egymásra
Június utolsó szombat éjszakáján hat bejelentés érkezett öt településről, hogy a
környezetükben szóló hangos zene, vidám társaság miatt nem tudnak pihenni. Nemcsak
közvetlen Balaton-parti településekről van szó!
A kocsmából kihallatszó zenére, az onnan „vidáman” kilépő hangoskodó vendégekre
ugyanúgy érkezett panasz, mint a nyaralóban házibulizó fiatalokra, vagy a szomszédoknak
előre bejelentett születésnapot ünneplő ötvenesekre.
A Rendőrkapitányságra érkező, a „csendháborítás”-sal kapcsolatos bejelentésekre a járőrt
minden esetben kiküldi az ügyeletes. Nem is gondolnák, hogy milyen gyakran fordul elő
megalapozatlan bejelentés, amikor nincs, nem hangos vagy engedélyezett a zene
(rendezvények esetében), és hogy milyen gyakran csak a rendőrségnek szólnak, és nem is
próbálnak meg szót érteni a panaszosok hangoskodó embertársaikkal.
A Rendőrség a megalapozott bejelentésekre történő intézkedés során először figyelmezteti a
hangerő csökkentésére az „elkövetőket”, de ha másodszor is érkezik bejelentés, mert újra
felhangosították a zenét, vagy nem csendesedett le a mulatozó társaság, feljelentést tesznek az
önkormányzat felé. A jegyző jogköre a bírság mértékének meghatározása és kiszabása.
Persze, ha valaki „visszatérő” kuncsaft, azt honorálni szokták, és előfordulhat, hogy egy
szórakozóhelyet akár be is zárnak.
A Rendőrségre érkező bejelentések, feljelentések esetében gyakran találkozunk azzal a
jelenséggel, hogy az emberek nem beszélik meg egymással a problémáikat, nem is próbálnak
meg egyezkedni, kompromisszumra jutni még rokonságon, családon belül sem.
Valahol elveszett a kommunikáció és a tolerancia az életünkből! Nem kérdezzük meg a
másiktól, hogy vagy, nem halljuk, hallgatjuk meg, milyen gondjai vannak, mert nekünk is van
elég! Persze ez nem mindenkire és nem mindig érvényes. Vannak szomszédok, akik figyelnek
egymásra, rokonok, akiknek feltűnik, ha régen hallottak egymásról, és segítséget kérnek a
rendőrségtől, hogy az esetleges bajt megelőzzük.
Június végén történt. Az egyik forró napon egy balatonalmádi férfi bejelentette, hogy idős
szomszédját nem látta egész nap. Aggodalma jogos volt. A 80 éves férfi előző nap délutánja
óta nem tudott felkelni, a kiszáradástól és a tragédiától az értesített rendőrök mentették meg.
A rendkívüli hőség nemcsak az idősekre és a kisgyermekekre veszélyes, mindnyájunknak
oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására, étkezésre, a napon való
tartózkodásra, hogy megelőzzük a bajt.
Erre különösen a strandoló vendégek, a túrázók, a kertészkedő ház és telek tulajdonosok
figyelmét hívom fel, és persze a felelősséget érző szülőkét.
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