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Halottak napja
Halottak napja alkalmából elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Vannak, akik
ilyenkor csak a közeli temetőbe látogatnak ki, mások autóval vagy tömegközlekedési eszközök igénybe vételével nagyobb távolságot tesznek meg, hogy leróhassák kegyeletüket. A megnövekedett utas- és látogatóforgalom miatt növekszik az áldozattá válás kockázata, ezért a rendőrség ebben az időszakban is
kiemelt figyelmet fordít a közbiztonsági, bűn- és baleset-megelőzési feladatok
ellátására.
A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya az alábbi információkkal szeretné felhívni a közlekedők és a temetőkbe kilátogatók figyelmét a főbb veszélyforrásokra illetve a megelőzés lehetőségeire.

Előkészületek
A zseblopások megelőzése érdekében már koszorú- és virágvásárlás alkalmával is érdemes körültekintőnek lenni. A tolvajok figyelmét felkeltheti a földre
letett csomag, a külső kabátzsebben, nadrág farzsebében, nyitott kosárban, szatyorban látható módon elhelyezett tárca, az egyszerűen kinyitható táska, hátizsák.

Gépjármű, parkolás
 A kegyeleti helyek környékén a gépjárműlopások és -feltörések
megelőzésére is fokozottan kell figyelni. Próbáljanak biztonságos helyen - lehetőleg a bejárat közelében, este kivilágított részen - parkolni. Győződjenek meg róla, hogy az
autót (ajtót, ablakot, napfénytetőt…) bezárták, és ügyeljenek rá, hogy a jármű utasterében (látható helyen) ne
maradjon semmilyen csomag, használati tárgy!
 Az autóhoz hasonlóan a motorkerékpár, kerékpár biztonságos helyen és módon történő lezárására is ügyelni
kell!

Közlekedés
 A közutakon történő forgalomnövekedés nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel a gépjárművel közlekedőktől. Ebben az időszakban a temetők környékén is kiemelten kell figyelni a gyalogátkelőhelyek biztonságára.
 Javasoljuk, hogy utazás előtt ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát. A távolabbra utazók időben induljanak el, hiszen a megváltozott forgalmi viszonyok mellett már számítani kell a látási viszonyok szélsőséges
változására is. Ha tehetik, indulás előtt tájékozódjanak a várható időjárási és forgalmi viszonyokról, változásokról!
 A tömegközlekedési eszközökön utazók a zseblopások megelőzése érdekében fokozottan figyeljenek értékeikre.
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Sírgondozás
 A sírok gondozása közben se hagyjuk értékeinket, csomagjainkat őrizetlenül!
 Sötétedés után - főleg nők és időskorúak - lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül
a sírkertben. Ha megoldható, nappal is inkább rokonokkal, barátokkal, közeli
ismerősökkel együtt látogassanak ki a temetőbe.
 Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van!
A szeretteinkről való megemlékezés méltóságának megőrzése érdekében kérjük,
legyenek körültekintőek, tartsák be a közúti előírásokat, és tanúsítsanak türelmet
a közlekedésben részt vevő embertársaik iránt, hogy a megemlékezés időszaka
valóban a kegyeletről és az élet tiszteletéről szóljon!
Amennyiben temetői lopást, autófeltörést, vagy egyéb jogsértést tapasztalnak, hívják a 112-es segélyhívó
számot.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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