RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Csévharaszt körzeti megbízottjaként ajánlom figyelmükbe az alábbi tanácsokat, hogy a
Karácsony és a Szilveszter biztonságban, nyugalmasan teljen.
Gépjármű felkészítése a téli hónapokra:
Fontos, hogy elindulás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő
műszaki állapotú járművel induljanak útnak.
A
gépjárműveket
ajánlott
már
októberben
alaposan
átnézni/átnézetni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és
tartozékot.
Novemberben már cserélhetik a nyári gumikat télire és
elhelyezhetnek az autóban jégkaparót, jégoldó sprayt, megfelelő
ablakmosó folyadékot, egy takarót, illetve egy üveg vizet.
Téli közlekedés autóval:
Nedves és havas útfelületen jelentősen nő a fékút, a féktávolság.
Hirtelen fékezéssel nő a megcsúszás veszélye, ezért a megengedettnél alacsonyabb sebességgel
közlekedjenek, óvatos, finom fékhasználatra törekedjenek, illetve kerüljék a hirtelen
kormánymozdulatokat!
Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így
kisebb a balesetek bekövetkezésének kockázata, rossz
manőverezésnél pedig a hibák könnyebben korrigálhatók.
Vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogosátkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén!
A nagybevásárlás idején a zsúfolt parkolóban nagyobb odafigyeléssel, lassan közlekedjenek,
ne feledkezzenek meg a jobbkéz-szabályról és figyeljenek a kitoltató gépjárművekre! Az
elsősorban a bevásárlásra figyelő gyalogosok kikerülése is okozhat veszélyhelyzetet!
Parkoló autó:
-

Ne hagyjon értéket az utastérben!
Mindig ellenőrizze távozása előtt, hogy bezárta-e autóját!
Ha feltörték gépkocsiját ne nyúljon semmihez, értesítse a
rendőrséget!

Kerékpár:

„Légy látható!” Kerékpárosként a közlekedési szabályok
betartásával, megfelelően felszerelt kerékpárral (első, hátsó
világítás, küllőprizma, csengő, első és hátsó fék, hátulra egy
piros színű, de nem háromszög alakú prizma), fokozott
óvatossággal kell közlekedni.

-

Kerékpárosként és gyalogoskén lakott területen kívül,
éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között
láthatósági mellényt, ruhát kell viselni! Lakott
területen belül ez nem kötelező, mégis ajánlott!!!

Karácsonyi bevásárlás
-

Értéket ne hagyjon a bevásárlókosárban,
bevásárlókocsiban, babakocsiban!
 Értékeinek ne fordítson hátat!
 Mindig kezében legyen táskája,
pénztárcája!

Karácsonyi ünnepek
Az ünnepek alatt sokan elutaznak otthonról, hogy meglátogassák távol élő rokonaikat. Ilyenkor
1-2 óvintézkedés segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetést.
Távollétében ne tűnjön elhagyatottnak
otthona!
Kérjen meg valakit a környezetéből, hogy
időnként nézzen rá a házára, legyen mozgás!
Amennyiben gyanús idegent lát, vagy
bűncselekményt észlel jelezze a rendőrség felé!
A szomszédok ünnepek idején figyeljenek
jobban a környéken megjelenő idegenekre!

Szilveszter:
A petárda birtoklása, felhasználása egész évben tilos!
- Tűzijátékterméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati
utasítással ellátva vásároljon! Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!

- Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gázgyújtót, vihargyufát!
Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé! Győződjön meg
arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban
tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!
- A tűzijáték-rakéta vezetőpálcáját stabilan álló csőből
indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is!
- Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne
veszélyeztessen embereket, állatokat, tárgyakat,
épületeket, a természeti környezetet!

Aktuális hírek:
2021. november 19-én az Iskola rendőre program keretében előadást tartottunk a Balla Károly
Általános Iskolában az internet veszélyeiről, a drogprevencióról, bűnmegelőzésről és a
biztonságos közlekedésről.
Tervezett programjaink:
A Monori Rendőrkapitányság épületében 2021. november 30-án 9 óra 30 perctől 11 óráig az
Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai tartanak fogadóórát, ahol lehetőség adódik jogi,
pszichológiai támogatás, tájékoztatás, segítség kérésére.
Amennyiben a karácsonyi nagybevásárlást 2021. december 15-én a Market Centralban vagy
2021.december 16-án a maglódi Auchanban intézik, keressék fel 16 és 19 óra között a Police
Caffé elnevezésű programunkat. Hasznos tanácsokkal gazdagodhatnak, amelyek
őrsparancsnokoktól, bűnmegelőzési előadótól, vagy akár a monori rendőrkapitánytól
személyesen érkezhetnek.
Ha még nem találkozott velünk a közösségi médiában, látogasson el a Monori
Rendőrkapitányság facebook oldalára (Monor Városi Balesetmegelőzés), ahol nem csak bűn, és baleset-megelőzési tanácsaink olvashatóak, hanem friss bűnügyekről, programokról,
pályázati lehetőségekről, toborzásról is értesülhetnek. Lájkolja, kövesse oldalunkat!
Ha rendőri segítségre van szüksége, hívja bármikor a „járőr mobilt” a +3620/771-0411
számon,
vagy munkaidőben
a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-es
telefonszámon, vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívó telefonszámot!
Nyáregyháza, Vasad és Csévharaszt körzeti megbízottja Mészáros Pál r. törzszászlós,
elérhetősége 06-20-489-6738, fogadóórát minden hónap negyedik szerdáján 14 és 16 óra között
tart.

A Pilisi Rendőrőrs munkatársainak nevében Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk! Mi jövőre is az Ön biztonsága és nyugalma érdekében
szolgálunk!
Köszönjük Csévharaszt Város Polgármesteri Hivatala, a Polgárőrség munkatársai, a közterületfelügyelők, valamint a mezőőrök egész éves segítő és együttműködő munkáját!
Csévharaszt, 2021. november 22.
Tisztelettel:
Mészáros Pál r. törzszászlós
körzeti megbízott

