VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE

2017. OKTÓBER
T A R T A L O M:
1) Új tematika a prevenciós repertoárban
2) Temetői csúcsforgalom
3) Látni és látszani! akció

Júliusi és szeptemberi hírleveleink egy-egy témája („Biztonságban az erdőben”,
valamint „Aktívan és biztonságban 65 éven túl is”) összekapcsolódva elevenedett meg
egy közelmúltban történt eseménnyel összefüggésben. Sőt, a múlt havi szám első oldalán
lévő erdei gombáról készített fotó – mely az ősz beköszöntét volt hivatva szimbolizálni –
is konkrétabb értelmet kapott:
2017. szeptember 26-án, napközben egy 82 éves férfi gombászni ment Zirc külterületére.
Ennek során elvesztette a tájékozódást és nem találta az erdőszélen hátrahagyott autójához
visszavezető utat. Rendelkezett azonban mobiltelefonnal, melyen keresztül hozzátartozójától
kért segítséget, aki a rendőrséget hívta. A terepen lefolytatott kutatás a bejelentéstől
számított három órán belül eredményt hozott, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka és beosztottai,
valamint a Bakonyi Önkéntes Mentő Egyesület tagjai épen és egészségben megtalálták az
eltévedt természetjárót.
Nyilván sokan gondolják úgy, hogy ebben a korban már nem lett volna szabad egyedül
útnak indulni. Mi azonban nem vonjuk vissza, amit szeptemberi hírlevelünkben írtunk
az időskori fittség fontosságáról a bűncselekmények és balesetek megelőzésében. A
gombászat pedig olyan tevékenység, mely segít az egészség, a fizikai erőnlét
megőrzésében, de még a szemünket és a memóriánkat is próbára teszi, amikor
felfedezzük a fák tövében bujkáló egyedeket és azonosítjuk, mely fajhoz tartoznak. Kár
lenne ettől valakit pusztán azért eltanácsolni, mert betöltött már egy bizonyos életkort.
Természetesen a hozzátartozók aggodalma is érthető, akik szeretteiket igyekeznek a
felesleges kockázatoktól megóvni. Nem csak a gyermekeket, hanem az időseket is. Mi
lehet hát a megoldás?
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1) Új tematika a prevenciós repertoárban
A hivatkozott eset tapasztalatai
alapján
a
Veszprémi
Rendőrkapitányság
a
„Biztonságban a Bakonyban”
elnevezésű programja keretében
az idős korosztály számára tartott
prevenciós tájékoztató előadásait
új tematikával bővíti ki, ami a
természetjárás (gombászás) során
felmerülő veszélyhelyzetek megelőzését szolgálja. A foglalkozás
megtartása az orsosk@veszprem.police.hu e-mail címen igényelhető vagy hagyományos
formában, valamely intézmény helyiségében, vagy terepgyakorlatként, kint az erdőben,
de akár a kettő kombinációjaként is. Ennek során a résztvevők megismerhetik, hogyan
kell felkészülni a tartós szabadban való tartózkodásra, hogyan kell megtervezni a
választott tevékenységet, ahhoz milyen felszerelést célszerű összeállítani, hogyan
szolgálja mindezt a modern technika, illetőleg kint a terepen, hogyan hasznosul mindez.
Amennyiben mégis megtörténik a baj, milyen módon kérhet az érintett segítséget,
hogyan mozdíthatja elő a felkutatására induló személyek munkájának eredményességét.
Figyelemmel a jelenleg tartó
gombaszezonra a foglalkozásokat
elsősorban
a
gombászó
nyugdíjasoknak
ajánljuk,
azonban hosszabb távon bármely
korosztálynak és az év bármelyik
szakában, beleértve az általános
iskolásokat is. Utóbbiak esetében
elsősorban az erdei táborok,
iskolai kirándulások, illetőleg az
őszi, tavaszi és nyári szünet lehet
alkalmas ezek megszervezésére.

2) Temetői csúcsforgalom
Az év az utolsó negyedébe lépett. Gyors egymásutánban követik egymást ilyenkor az
ünnepek és a megemlékezések. Ezek sorába illeszkedik a mindenszentek és a halottak
napja is. A családok elhunyt hozzátartozói általában több temetőben fekszenek és ezek
között a távolságok is nagyok lehetnek, így végiglátogatásuk, akár több napot is igénybe
vehet. Nem csak a temetők, hanem az országutak forgalma is tetőzik ilyenkor. Mindez a
fokozatosan romló időjárási viszonyokkal együtt növeli a balesetveszélyt.
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A hosszabb utazások, a temetők bejáratánál, parkolóiban kialakuló torlódások próbára
tehetik a vezetők türelmét, figyelmét, ezért a temetőlátogatásokat célszerű a várható
nehézségek figyelembevételével tervezni.

A közlekedés biztonsága mellett fontos, hogy a kegyelet lerovása során a személyes
tárgyak, értékek se maradjanak felügyelet nélkül, őrizetlenül. Bár a Veszprémi
Rendőrkapitányság illetékességi területén a legutóbbi években mindenszentek, halottak
napja időszakában nem jeleztek temetői táskalopást, illetőleg gépkocsi-feltörtést, ez
azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az alkalom tolvajt szüljön. A rendőrség, a
polgárőrség és a közterület-felügyelet munkatársai nagy erőkkel biztosítják a sírkertek
és közvetlen környékük rendjét, azonban a temetőlátogatók tudatossága, odafigyelése is
szükséges ahhoz, hogy ezek a napok minden településen békében és biztonságban
teljenek majd el.

3) Látni és látszani! akció
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság „Látni
és látszani!” elnevezéssel kampányt indított azzal a céllal, hogy a megváltozott őszi
útviszonyokra figyelmeztessék a közlekedőket, ezáltal csökkentve a balesetek számát.
Ennek keretében a gépjárművezetők ingyenesen vizsgáltathatják át járműveik
világítóberendezéseit, ellenőriztethetik azok beállítását a programhoz csatlakozott
szakszervizekben. Az átvizsgálás megtörténtét egy szélvédőre ragasztott matrica jelzi,
ami egyben igazolja, hogy a gépjárművezető a megváltozott út és látási viszonyokra
felkészítette a járművét.
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Lehetőség
lesz
a
járművezetők
látásélességének ellenőrzésére is. Ennek
során a kampányt támogató optikusok
díjmentesen adnak tanácsot a vizsgálatra
jelentkezőknek.
A kampány keretében fokozott közúti
ellenőrzésekre is lehet számítani Veszprém
megye közútjain, amelynek során a
közterületi szolgálatot ellátó állomány a
forgalomban részt vevő, valamint az álló
járművek
kivilágítására
vonatkozó
rendelkezések megtartását fogja kiemelten
ellenőrizni.
A programhoz csatlakozott autószervizek és
optikai szaküzletek listája a kampány honlapján tekinthető meg:
https://latnieslatszani.hu/.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

