GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság 2019. novemberi havi bûnmegelõzési
hírlevél külön kiadását olvassa. A hírlevelet az Országos Rendõr-fõkapitányságon a Rend és
Biztonság Közbiztonsági Program rendõrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv
szerint készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a
késõbbiekben a hírlevelünkbõl kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a
címlistából törölni fogjuk.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bûncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran elõforduló, illetve aktuálisan megtörtént
bûncselekményekre, illetve azok megelõzési lehetõségeire hívjuk fel a figyelmet.
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Az Országos Rendõr- fõkapitányság, a Legfõbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma, Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat,
civil szervezetek együttmûködésével, „A csend a leghangosabb sikoly halld meg!”
elnevezésû kampányt indított 2019. november 11-tõl december 4-ig, melynek fókuszában a
családon belüli erõszak megelõzése áll.
A kampány része az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet nemi alapon elkövetett
erõszak, hozzátartozók közötti erõszak kezelésével foglalkozó projektjének.

Hívd a 06 80 20 55 20-as számot,
hogy jelezd a kapcsolati erõszakot!
A kapcsolati erõszak nem magánügy! Családok, nõk
életét lehetetleníti el. A saját otthonukban sincsenek
biztonságban!
Ha bajban van, kérjen segítséget rendõrségtõl,
családsegítõ szolgálattól, gyermekjóléti szolgálatoktól,
az orvosától, egy olyan személytõl, akiben megbízik.
Ha gyermeke van és el kell menekülnie otthonról,
vannak olyan intézmények (Krízisközpont, Családok
Átmeneti Otthona) ahol fogadni tudják önt a
gyermekével együtt. Ezeket az intézményeket azért
hozták létre, hogy Ön gyermekével biztonságos helyre
kerüljön.

Segíteni szeretnék valakinek:
Ne legyen közönyös, ha családjában, szomszédságában arra utaló jelet észlel, hogy valakit
bántalmaznak.
Az
idõben
érkezõ
segítség
akár
sorsfordító
is
lehet!
Kellõ pillanatban ajánlja fel segítségét, biztosítsa bizalmáról, támogatásáról a bántalmazott
felet. Ugyanakkor az is fontos, ha ne próbálja egyedül vállalni a nehéz feladatot, hogy a
helyzet megmentõje, megoldója lesz. Ezt minden esetben bízza szakemberre, aki az
érintettekkel
együttmûködésben
meg
tudja
tenni
a
szükséges
lépéseket.
Amennyiben gyermekbántalmazásról van tudomása, ezzel kapcsolatban névtelen jelzéssel is
élhet gyermekjóléti szolgálatok felé!
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Központban. Pontosabban olyanokat, amivel a rendõrség nem tud mit kezdeni. Sem a mentõk.
És a tûzoltók sem. Mókus van a fán, újságos bódé tetején maradt a papucs, nem nyitott ki
idõben a kocsma. Nála érdeklõdnek, hogy kedd van, vagy szerda van. Nem érti, hogy miért õt
hívják a tudakozó helyett. Elveszett kulcsokat se képes megtalálni és a bojlerekben sem
melegíti fel a vizet. Tudja, hogy a gyerekek viccelõdéseire iskola után számíthat, de azt is,
hogy egy anyázós bármikor beeshet.
Az ilyen hívásokból évi 3 milliót fogad, nem csoda, hogy mindig õ a hónap legjobb operátora.

DE EZ NEM IGAZ!

Valójában Harold helyett több száz operátor 3 mûszakban fogadja a 112-re érkezõ hívásokat.
A Miskolci és a Szombathelyi Hívásfogadó Központokba 2014 óta 26 millió hívás érkezett,
amelyeknek 63%-a fals, vagyis nem igényli a készenléti szervek beavatkozását.
Munkatársaink nap, mint nap arra készülnek, hogy segítséget nyújtsanak, életet mentsenek,
mégis a percenként befutó 9 hívásból csak 3-4 ilyen. A többinek be sem kellene érkeznie a
központba. Minden egyes betelefonálás nagy piros betûkkel jelenik meg a monitorukon
HÍVÁS! felirattal. Az az évi 3 millió is, amelyik nem segélyhívás.
Milyen jó lenne, ha lenne egy Haroldunk!
És még jobb, ha nem lenne rá szükségünk.

-4Az õsz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, már sok helyen megjelent
a hajnali fagy, lassan beköszönt a tél, ezért a megyei rendõr-fõkapitányság az otthonukban
egyedül élõ, magukat csak nehezen ellátni tudó idõs emberekre történõ odafigyelésre hívja fel
a lakosság figyelmét.

A körzeti megbízottak minden évben felmérik a területükön nehéz körülmények között, vagy
egyedül élõ idõseket és kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. Bármilyen felmerülõ probléma
esetén segítenek, gondoskodnak a beteg, sérült, vagy krízishelyzetben lévõ emberek
megfelelõ szociális intézménybe történõ eljuttatásában.
A nehéz körülmények között élõk védelme érdekében -a polgármesteri hivatalokkal, a
karitatív szervezetekkel és a mentõszolgálattal együttmûködve- a rendõrség mindent megtesz
azért, hogy a hideg idõben is mindenki biztonságban legyen. A rendõrök kiemelt figyelmet
fordítanak a településeken az egyedül élõkre és a rászorulókra. Az állami intézményeken, a
civil szervezeteken túl azonban az állampolgároknak is nagy szerepük lehet a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, azok felszámolásában. Figyeljünk
embertársainkra, a nehéz körülmények között élõ emberekre, idõs szomszédjainkra,
ismerõseinkre!
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya az
alábbiakban kéri a lakosság segítségét:

Kérjük, hogy a téli idõjárás beköszöntével az eddigieknél is jobban figyeljenek a
környezetükben élõkre, a legveszélyeztetettebb, idõs korosztályra.

Látogassák õket gyakrabban, beszélgessenek velük, hogy van-e tüzelõjük figyeljenek
arra, hogy hideg esetén füstöl-e a házuk kéménye.

Amennyiben az utak csúszóssá válnak, kérdezzék meg, hogy el tudnak-e menni az
alapvetõ élelmiszereket bevásárolni.

Ne menjenek el a hidegben a földön, vagy padon fekvõ embertársaik mellett.

Végezetül kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberrõl, aki valamilyen okból
veszélyhelyzetbe került, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon,
illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak, vagy közvetlenül a település
körzeti megbízottjának.
Gyõr, 2019. november 25.
Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezetõ
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