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Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel 
foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 
 
 

A szentendrei, már hagyományosnak számító rendezvényre látványos és tartalmas programokkal 

készültek a rendőrök 

 

Szentendre Város Önkormányzata 2018. szeptember 21-én a már hagyományos Európai Autómentes Nap 

programsorozathoz csatlakozva, városi rendezvényt szervezett a Duna Korzón. 

 

         
 

         
 

A programhoz idén is csatlakoztak a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai, a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság egysége és a Magyar 

Honvédség Altiszti Akadémia Központi Kiképző Bázisának munkatársai is.  

 

A rendezvényt katonazenekar nyitotta meg, majd a megjelent résztvevőket köszöntette Nagy Dániel 

r.alezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője. Ezt követte a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság motoros járőreinek látványos bemutatója, majd a Szentendrei Rendőrkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztály állományába tartozó Szabad Krisztina r. törzsőrmester karos forgalomirányító 

bemutatója. 

 

A látványos program a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési- és Közterületi Támogató 

Osztályának bemutatójával folytatódott, valamint a Szentendrei Rendőrkapitányság kutyás járőreinek – 

kiegészülve a Váci Rendőrkapitányság kutyás járőrével – izgalmas produkciója is sorra került.  
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Legvégül a Szentendrei Rendőrkapitányság és a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság közös 

baleseti szimulációját láthatták a gyermekek, melyben segítséget nyújtott az OXYTEAM vezetője és segítői.  

 

Az idei évben a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub is hozzájárult a balesetmegelőzési program 

színesítéséhez az általuk felépített kerékpáros ügyességi pályával. 

 

A programról további fényképek az alábbi linken láthatóak:  

 

https://www.facebook.com/Szentendre-Város-Baleset-Megelőzési-Bizottsága-293292370805700/ 

 

 

Bűnmegelőzési felhívás!  

 

Felhívás tűzifa beszerzéssel kapcsolatban  

 
A Szentendrei Rendőrkapitányság a közelgő fűtési szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési információkra 

hívja fel az állampolgárok figyelmét.  

 

Az őszi-téli időszakban gyakorivá válhatnak a tűzifa árusításával kapcsolatos csalások. Az elkövetők 

általában tehergépkocsival házalnak és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális áraknál olcsóbban. A tüzelőt 

ugyan házhoz viszik, de a rendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb vagy sokkal rosszabb minőségű fát 

szállítanak le. Előfordulhat, hogy lopásból származó fát adnak el, melyet később a rendőrség lefoglalhat.  

 

A rendőrség kéri, hogy ha nem akarnak hasonló kellemetlenséget, akkor hivatalos árusító helyről, Tüzép 

telepekről vásároljanak tűzifát. A megvásárolt fa súlyával kapcsolatban javasoljuk, hogy azt mindig 

méressék le és legyenek jelen a mérésnél.  

 

Ha mégis háznál vásárolnak fát, akkor kérjenek segítséget, legfőképpen az idős személyek. A legcélszerűbb, 

ha leellenőrzik a fa eredetét, felírják a gépjármű rendszámát. Ha bármi gyanúsat észlelnek, – az esetek 

többségében az olcsó ár a legfeltűnőbb - akkor azonnal értesítsék a rendőrséget! 

 

Kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak!   
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 

alkalmából tisztelettel adunk néhány jó tanácsot idősebb honfitársaink részére, áldozattá 

válásuk megelőzése érdekében 

 
 

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elsején, azóta 

minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ számos országában - többek között hazánkban is – 

az idős emberekről. A programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet 

a méltóságteljes időskorra.  

Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú (60 év felett), azaz mintegy két millióan. Sokan 

teljesen egyedül élnek, hiszen napjaikban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a 

nagyszülők, a gyerekek és az unokák is együtt élnek. Ez a megemlékezés is jó indok arra, hogy 

figyeljünk az idősek problémáira, segítsük őket a mindennapokban, törekedjünk óvni őket a veszélyektől. 

Ehhez fogadják meg tanácsainkat: 

 Mindenképpen gondoskodjon otthonának biztonságáról! Amennyiben lehetősége van arra, hogy 

korszerű riasztóberendezéssel biztosítsa a védelmet, azt feltétlenül tegye meg! Az ajtónyitás 

védelmében biztonsági lánc, kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, hang és fény mozgásérzékelők 

felszerelését ajánljuk. Kertes házakban házőrző kutya tartásával nagy eséllyel megakadályozhatja az 

illetéktelen személyek bejutását! 

 

 Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert 

helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak Önre tartozik, azt 

senkivel ne ossza meg! 

 

 Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjen be otthonába!  

 

 Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektromos szolgáltató, stb.) keresi 

bárki, kérje el a hivatalos minőségét igazoló igazolványát! Ha kétsége van, telefonon kérjen 

visszajelzést az adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e munkatársat, 

szakembert Önhöz! 

 

 Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje 

el az arcképest igazolványát, jelvényének számát figyelje meg! Az igazolvány felmutatása kötelező!  

 

 A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden esetben utasítsa vissza! Lehetséges, hogy 

hamis pénzzel fizetnének vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni és az ott található értékeket 

eltulajdonítani! 

 

 Ha elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy a nyílászárókat megfelelő módon zárta be! Lakása 

kulcsait soha ne rejtse el lakása, háza körül! A tolvajok, betörők nagyon leleményesek, még a 

legtitkosabb rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik.  A kerti munkák során használt eszközöket 

(létrát, fűrészt, stb.) mindig tegye el, ne könnyítse meg az elkövetők dolgát, mert az elől hagyott 

eszközöket felhasználhatják a bejutáshoz! 

 

 Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédjaival! Kölcsönösen figyeljenek egymás otthonaira! Ha 

gyanús személyt lát lakása vagy szomszédjának lakása, háza közelében, azonnal hívja a rendőrséget! 
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 Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját többször ellenőrzi, hogy 

zárva van-e, azt minden esetben tartsa maga előtt! Fontosabb iratait, értékeit zárható belső zsebekben 

rejtse el!  

 

 Az ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően! Válasszon 

forgalmas helyet! Amennyiben megoldható, kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN kódját ne 

tartsa kártyája mellett, és csak abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mellett senki!  Ha megkapta a 

készpénzt, tegye azt azonnal a táskájába! 
 

                        
 

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! Ne adjon esélyt a tolvajoknak! 
 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen 

hívható 112-es segélyhívó számon! 

     
        

 

 

Szentendrei Rendőrkapitányság  

 

 

 

 


