
 
 

 

Megemlékezés és gyertyagyújtás biztonságban 
 

 

Az elkövetkező hetek a megemlékezésről szólnak, hiszen halottak napja és mindenszentek 

alkalmából ezrek látogatnak ki a megyei temetőkbe, hogy ott virággal és egy mécses 

meggyújtásával tisztelegjenek szeretett hozzátartozójuk emléke előtt. 

Ezekben a meghitt pillanatokban is nagy hangsúlyt kell fektetni a biztonságra, a 

bűnmegelőzésre, elsősorban gondolva itt a személyes értékekre – kézitáska, pénztárca, 

mobiltelefon – de a lakóépületek, gépkocsik biztonságára is – nyitva hagyott ajtók, ablakok, 

autóban hagyott tárca, táska. 

Alapvető, megelőző biztonsági szabályok betartásával elkerülhető, hogy tolvajok, csalók 

áldozatává váljanak: 

 

 
A temetőben halottak napja és mindenszentek idején megerősített rendőri jelenlét van, az egyenruhásoktól 

mindig kérhetnek segítséget! 

 

 Soha ne hagyják felügyelet nélkül táskájukat, kabátjukat még a sír gondozása közben 

sem, mert ahhoz bárki hozzáférhet és ellophatja azt! 

 Ne vigyenek magukkal nagyobb összegű készpénzt a sírkertbe! 

 Kézitáskájukat mindig tartsa közel a testéhez, lehetőleg elöl vigye, ha nagyobb 

tömegben halad – megelőzve ezzel a zsebmetszést, zsebtolvajlást! 



 Ha lehetősége van rá, ne egyedül menjen ki a temetőbe és lehetőleg nappal, világosban 

ne pedig sötétedés után! 

 Aki autóval érkezik a temetőhöz, mielőtt eltávolodik a gépkocsijától, ellenőrizze, hogy 

az ajtók, ablakok zárt állapotban vannak, illetve az autó utasterében nem hagyott 

értéktárgyat – mobiltelefon, kulcsok, táskák, GPS! 

 Az autóval olyan helyen parkoljon, ahol rá lehet látni a járműre, esetleg térfigyelő 

rendszer is ki van építve! 

 Amennyiben az autó riasztóval van felszerelve, azt minden esetben kapcsolja be! 

 Kerékpárlopások megelőzése érdekében jól látható, forgalmas helyen zárja le 

kétkerekűjét! A mozdítható tartozékokat vegye le és vigye magával! Használjon 

legalább két, jó minőségű, masszív zárat! 

 Soha ne hagyjon értéket – táskát, szatyrot a kerékpáron, miután eltávolodott tőle! 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 

107-es segélyhívók egyikén, illetve kérjen segítséget a temetőben szolgálatot ellátó rendőrtől, 

polgárőrtől! 

  



Induljon gondtalanul a fűtési szezon! 
 

 

A hideg napok beköszöntésével elindult a fűtési szezon. Vannak, akik már előre gondoskodtak 

a téli tüzelőről, azonban sokan még most próbálják beszerezni azt. Az olcsó, jó vételnek 

kínálkozó lehetőségekkel azonban itt is vigyázni kell, hiszen a tapasztalat azt mutatja, évente 

többen esnek csalás áldozatául. 

 

A házaló árusítás számos veszélyt rejthet magába, elsősorban azt, hogy nem azt az árut, 

mennyiséget kapja meg végül a vásárló, amelyről megállapodás született, illetve fizetett érte. 

Az alábbi néhány tanács szem előtt tartásával kiküszöbölhető az áldozattá válás. 

 

 

 
Az olcsóság ne tévesszen meg senkit! Mindig ellenőrizze le, hogy valóban azt a tüzelőt és olyan mennyiségben 

szállították le, amelyről megállapodtak! 

 

 

 Lehetőleg ellenőrzött forrásból származó – tüzéptelepek – által kínált terméket 

vásároljon, hiszen ott azt kapja meg, amit kifizetett! 

 A mindenféle dokumentum nélkül értékesíteni kívánt fűtőanyag – legyen szó fáról, vagy 

szénről – számos kérdést vethet fel a vásárlóban. Minden esetben győződjön meg a 

vásárolni kívánt áru minőségéről, kérjen számlát, szállítólevelet, amelyből ellenőrizheti 

mit is vásárol valójában! Aki ellenáll a kérésnek azt kezelje megfelelő körültekintéssel! 

 Mindig méresse le a kínált terméket - bemondásra, saccolásra nem lehet megmondani a 

fűtőanyag pontos tömegét, mennyiségét! 

 Lehetőleg ellenőrizze, nem vizezett-e a felkínált fa, mert gyakran így próbálnak 

trükközni a mérésnél a csalók. 

 Soha ne adjon át készpénzt számla, vagy elismervény nélkül! Előleget, vagy a teljes 

vételárat ne adja át idegeneknek! 



 Csak azt követően egyenlítse ki a számlát, ha az eladó teljesítette a megbeszélt szállítást 

és valóban azt kapta tőle, amiben megegyeztek! 

 Az ismeretlen árusokat ne engedje be az otthonába! 

 

Ha bármi gyanúsat észlel, vagy esetleg úgy gondolja, hogy becsapták, azonnal értesítse a 

rendőrséget a 112-es, vagy 107-es segélyhívók valamelyikén! 


