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Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala (részlet)
„Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.”

Bűnmegelőzési tanácsok
a kegyeleti napokra
A keresztény világban november 1. a mindenszentek ünnepe, november 2.
pedig a halottak napja.
Általános szokássá vált, hogy mindenszentek napján rendbe tesszük,
virággal díszítjük elhunyt szeretteink sírját és gyertyákat, mécseseket
gyújtunk emlékükre. Ezekben a napokban azonban olyan rossz szándékú
emberek is megjelenhetnek a temetők környékén, akik az emberek
könnyelműségét
kihasználva
jogsértéseket
követnek
el.
A
gépkocsifeltörések, a zseblopások, illetve a temetői lopások hátterében – a
legtöbb esetben – megfigyelhető az áldozatok felelőtlensége.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy a szeretteikről való
megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
 Fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására akár
gépjárművel vagy kerékpárral, akár gyalogosan közlekednek!
 Gépkocsijukkal – lehetőség szerint – kivilágított, jól látható helyen
parkoljanak!
 Győződjenek meg arról, hogy autójukat,
motorkerékpárjukat,
kerékpárjukat
lezárták!
 Amíg felkeresik szeretteik sírját, még
rövid időre se hagyják személyes irataikat,
bankkártyájukat, lakáskulcsukat, vagy a
gépjármű okmányait az autóban! Még üres
táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az autó nem biztonságos
tárolóeszköz.

 Felhívjuk az autóbuszon utazók figyelmét a kellő óvatosságra, hiszen a
zsebtolvajok a zsúfoltságot kihasználva könnyen eltulajdoníthatják
kézitáskájukat, értékeiket.
 Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben
tartózkodnak!
 Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk
belsejében helyezzék el!
 Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon,
hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá!
 Amíg a sírt rendezik, illetve a kúthoz vagy a szeméttárolóhoz mennek,
soha ne tegyék le táskájukat, pénztárcájukat a sírra!
 Javasoljuk, hogy a koszorúkat, virágokat, mécseseket ne vigyék ki a
temetőbe jóval a megemlékezés előtt, hiszen vannak olyan bűnözők, akik
éppen
ezek
eltulajdonítására
„specializálódtak”.
A
koszorúkat
igyekezzenek a sírhoz rögzíteni! Amennyiben
nem lehet egy mozdulattal leemelni, a tolvajok
inkább odébb állnak.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai idén is megkülönböztetett
figyelmet fordítanak a kegyelet napjaira. A halottak napját megelőző
időszakban folyamatosan járjuk megyénk temetőinek parkolóit és átadjuk a
látogatóknak, illetve a gépkocsik szélvédőjére helyezzük bűnmegelőzési
szóróanyagunkat.
Bízunk abban, hogy tanácsaink hasznosnak bizonyulnak és hozzájárulnak
ahhoz, hogy elkerüljék az áldozattá válást.
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