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Lassan elérkezik az év utolsó hónapja, a december, amikor is a karácsonyi ajándékok
beszerzése megkezdődik. Szinte mindennapos teendőink között szerepel a vásárlás.
A vásárlás önmagában egy kikapcsolódás is lehet, ne hagyják, hogy a szemfüles zsebtolvajok
elrontsák az ünnepi készülődés örömét.
Vásárlás közben a következő szabályok betartása megelőzheti a bűncselekményeket:
•

Pénztárcát, mobiltelefont, különböző értékeket soha ne hagyjanak látható, jól elérhető
helyen, ne tegyék a bevásárlókocsira, táskákat nyitva ne hagyják,
• A bankkártya PIN kódját a kártyától jól elkülönítve kell tárolni, nadrágzsebben
semmilyen érték ne legyen, a belső zseb sokkal nagyobb biztonságot nyújt
• Ha nagyobb összeggel indulnak vásárolni, a pénz ne legyen egy helyen, ezzel
megelőzve azt, hogy az összes értéket eltulajdonítsák.
• A vásárlást követően, ha nagyobb érték kerül az autóba, azt minél hamarabb
biztonságos helyre kell tenni pl. hazavinni, hiszen a parkoló autót a tolvajok
kifigyelhetik és feltörhetik az értékes tárgy miatt.
• A házalókat kellő elővigyázatossággal fogadják, a szeretet ünnepe alkalmából
megjelenhetnek a „jótékony célra gyűjtők”.
• Idegent soha ne engedjenek be otthonukba!
• Utcai árusoktól bizonytalan eredetű és biztonságú, bevizsgálatlan termékek vásárlását
kerüljék el, csak olyan helyről származó termékeket vegyenek, ahova vissza is lehet
vinni és a reklamáció esetén orvosolni tudják
Az otthon biztonsága
• Ha többnapos utazást terveznek, csak a közvetlen szomszédaikkal, ismerőseikkel
tudassák és egy megbízható személy, ismerős ellenőrizze folyamatosan az üresen álló
lakást, ürítse a postaládát, a külső szemlélő számára ne tűnjön fel, hogy a házban lakók
nem tartózkodnak otthon.
• A hátsó bejáratok biztonságos védelmére is fordítsanak kellő figyelmet, hiszen több
alkalommal a főbejáratot biztonságosnak vélték a tulajdonosok, a „mellékesnek”
gondolt ajtók (hátsó ajtó, pince, garázs, melléképület stb.) bezárását figyelmen kívül
hagyták és ezeken besurrantak az elkövetők.
• Ha van rá lehetőség riasztó berendezés segítségével védjék otthonaikat, fényérzékelős
lámpák, jól kivilágított udvar is elriaszthatja az elkövetőket

Közlekedés
• A megnövekedett forgalom miatt nemcsak az utakon, hanem a parkolókban is
nagyobb türelemre, odafigyelésre van szükség.
• Zsúfolt helyeken, tömegközlekedési eszközökön fokozottabb figyelem szükséges, a
táskát bezárt állapotban kézzel is átfogva tartsa, ne könnyítse meg a tolvajnak az
értékekhez való hozzáférést! A pénztárca, értékes mobiltelefon mindig biztonságban
legyen, ne vegye elő nagy tömegben, diszkrét használatuk biztonságosabb!
• Ahhoz, hogy a gépjárműve feltörését megelőzze, fontos, hogy a jármű ajtaját, ablakát
akkor is zárja be, ha csak rövid időre lesz távol a kocsitól.
• Ha van lehetőség csakis kijelölt parkolóban parkoljon és sötétedés után jól kivilágított
helyen.
• Alkalmazzon mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket,
melyek segítségével még nagyobb biztonságban tudhatja gépjárművét.
•

Az erős téli lehűlés, a várható intenzív havazás az Országos Meteorológiai Szolgálat
által idejében előre jelezhető, ezért megfelelő előrelátással és gondossággal fel lehet rá
készülni.

A téli időjárás várható következményei a közlekedésben:
- hófúvások, hótorlaszok, sínek lefagyása;
- járművek akadhatnak el az utakon;
- a hó súlyától faágak szakadhatnak le, és parkoló gépjárműveket károsíthatnak
- csúszós út,
- kátyúk kialakulása.
A téli időszakban előfordul, hogy enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, mely ónos eső
kialakulásához vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza.
Ha a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor pedig számíthatunk jégréteg
kialakulására.
•
•

•
•
•
•

Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
Célszerű előkészíteni és állandóan a gépjárműben tartani a hólapátot, szóró-sót,
elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket, fagymentesítő zárolajozót, rugalmas
vontatókötelet, elegendő számú láthatósági mellényt, takarót, továbbá jó, ha viszünk
termoszban meleg italt.
Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt lehet tartalék
akkumulátor beszerzése is.
Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha
nagyobb távolságra kell eljutni – ha lehet, ne közlekedjen gépkocsival.
Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az
esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás
feltételei is biztosítottak.
Gépkocsival csak akkor induljon el, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van,
és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc /melyet a hajtott tengelyre kell rakni/, lapát, stb.).

•
•
•

Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a
motor járásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább 10-15 percenként
szellőztetni.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!

•

Kiemelt jelentőséggel bír az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer,
az ablaktörlő-gumik, a fagyálló ablakmosó-folyadék ellenőrzése.

•

Nagyon fontos, hogy a havas, jeges úton minden apró hirtelen mozdulat fékkel,
gázzal, kormánnyal végzetes lehet, a sebességet inkább gázlevétellel, motorfékkel
csökkentsük! Ha a gépjármű megcsúszik, vegyük le lábunkat a fékről, hozzuk
egyenesbe az autót, majd akkor fékezzünk óvatosan megint, ha újra a kívánt irányba
áll. Ilyenkor nem elegendő, ha a megengedett sebességhatárokat betartjuk, gyakori
baleseti ok a relatív gyorshajtás. Különös jelentősége van továbbá a követési távolság
betartásának, növelésének.

•

Gondoljuk meg felelősséggel, hogy érdemes-e egyáltalán elindulni, kockáztatni. Ha
igen, induljunk időben, jóval előbb, mint máskor. Lassan, óvatosan, kellő
körültekintéssel közlekedve szomorú tragédiák előzhetőek meg.
Végül ne feledjük: A biztonsági öv életet menthet!

•

Tolna megyében az egyenruhás rendőrök a nagyobb bevásárlóközpontok, karácsonyi
vásárok környékén gyakrabban járőröznek, segítik a közlekedést a parkolókban a
bűncselekmények megakadályozása érdekében.
Mivel a rendőrség nem lehet ott minden állampolgár, minden lakás és minden autó
mellett, ezért saját érdekükben tegyék meg azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy az ünnepek nyugodtan és kellemesen teljenek.
A rendőrség kéri Önöket, hogy vigyázzanak értékeikre, és testi épségükre, hogy ezen a
meghitt ünnepen ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
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