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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2020. októberi bűnmegelőzési hírlevél különszámát, amelyben bemutatjuk az idősek
világnapját és a biztonságuk védelme, áldozattá válásuk megelőzése érdekében adunk néhány
bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsot.
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Október 01. – Idősek világnapja
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elején, és
azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – többek között
hazánkban is - az idős emberekről.
Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a
méltóságteljes időskorra, a társadalomba való visszaintegrálásukra. Földünkön jelenleg körülbelül 600
millió idős él, és a következő két évtizedben várhatóan megduplázódik a számuk.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennünket.
(Forrás: https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35281132)

Tanácsok szépkorúaknak!

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy elkerülje az áldozattá válást!

!
!
!

Ne engedjen be idegent a lakásába, de még az udvarába se!
Ne váltson fel idegeneknek pénzt!
Mindig zárja be a kertkaput, az ablakokat és a bejárati ajtót, ha elmegy otthonról. A
kertkaput és a bejárati ajtót akkor is, ha otthon van.
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!

Kulcsait
mindig
vigye
magával, ne tegye
a
lábtörlő, a virágcserép alá,
vagy
egyéb
hasonló
helyekre!

!

Ne végeztessen ház körüli
munkát
(csatornatisztítás,
fűnyírás,
parlagfű
irtás,
favágás stb.) idegenekkel,
gyanús személyekkel!

!

Ne tartson otthon sok
készpénzt
vagy
nagy
értékeket!
Ne
feledje,
biztonságosnak hitt otthoni
rejtekhelyeit az elkövetők is
ismerik.

!

Ha bármilyen gyanús dolgot
észlel (házalók, feltűnően
nézelődő és kérdezgető
ismeretlen
személyek),
jelentse a rendőrségnek, az
önkormányzatnak!

!

Ne
vásároljon
házaló
árusoktól (szőnyeg, zokni,
arany, egészségügyi termék
stb.) még akkor se, ha igen
jó az ajánlat!

!

Ne váljon trükkös csalók
áldozatává!

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig forduljon bizalommal a Rendőrséghez!

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy
egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

IMPRESSZUM
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Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu
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