BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Tárgy: Hírlevél megküldése
Hiv. szám: Ügyintéző: Bátkai Miklós c.r.alezr.
Tel.: 06/66/523-700/23-19
E-mail: batkaim@bekes.police.hu
Valamennyi Önkormányzat
Vezetőjének
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített a
kerékpárlopások megelőzésével kapcsolatos, valamint az Aegon Országos Kármegelőzési
Program online nyereményjátékáról szóló tájékoztató anyagokat tartalmazza.

Békéscsaba, 2017. március 27.

Tisztelettel:
Telekné Furák Mónika r. alezredes
osztályvezető
Melléklet: 2 lap

Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út. 1-3 postacím: 5601, Pf.: 124
telefon: (06-66) 523-707 BM szám: (33) 23-17 fax: (06-66) 523-701
e-mail: teleknefm@bekes.police.hu

Vigyázzon
a kerékpárjára!
A jó idő beköszöntével egyre többen kerékpároznak, és a kétkerekűek
felkelthetik a tolvajok figyelmét. A kerékpárlopáshoz néhány másodperc is
elegendő. De kellő óvatossággal és megfelelő védelmi eszközök, módszerek
alkalmazásával ezeknek a bűncselekményeknek egy része megelőzhető.
A kerékpár védelméről elsősorban a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A
lopások megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
 Ha utcán, lépcsőházban őrizetlenül hagyja a biciklijét, mindig zárja le.
 Rövid időre, így például gyors bolti vásárlás, vagy egy lottó feladásának
idejére se hagyja a kerékpárt úgy őrizetlenül, hogy nem zárja le.
 Lehetőség szerint ne elhagyatott, sötét helyen támasszák le a kerékpárjukat.
 Miután lezárták a biciklit, a kosárban, csomagtartón, kormányon ne
hagyjanak semmit!
 A kerékpárt tanácsos valamilyen
kerékpártárolóhoz, vagy egy fához zárni.
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tárgyhoz,
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 A bicikli értékének minimum 10%-át érdemes biztonságos zár vásárlására
költeni.
 Használjon többféle zárat, a jobb minőség nagyobb védelmet jelent.
 Jegyezze fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertető jegyeit (pl:
típus, szín, vázszám, esetleges sérülések stb.).
 Ha lehetősége van rá, regisztráltassa
kerékpárját a „BikeSafe” programban. A
rendszer lopás esetén megkönnyíti a
felderítést!
 Ha a kerékpárját ellopták, mindenképpen tegyen bejelentést a rendőrségen!
A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás a fontosabb!
Vigyázzon magára és közlekedő partnereire is!

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Online vetélkedő a kármegelőzésről
Az Aegon Országos Kármegelőzési Program online nyereményjátéka 2017.
április 11-ig várja a jelentkezőket, amellyel tíz, felső tagozatos általános iskolai
osztály egyenként 100.000,- Ft értékű ajándékutalvány-csomagot nyerhet.
Emellett azok az iskolák, amelyek rendelkeznek iskolai alapítvánnyal, részt
vehetnek a főnyeremény sorsolásán is, amely 250.000,- Ft támogatást jelent
a nyertes iskolának.
A kérdőív és az ehhez készített online tananyag célja, hogy felhívja a diákok
figyelmét a kármegelőzés, a balesetvédelem és a betörések megelőzésének
fontosságára. Célja: a gyerekek már fiatalon tisztában legyenek azzal, saját
maguk is tehetnek azért, hogy elkerüljék, vagy minimalizálják a balesetekből
származó károkat. Ehhez nyújt segítséget az immár három éve működő Aegon
Országos Kármegelőzési Program is, amelyben az Aegon Biztosítóval, a
Polgárőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal együtt a lakosság
tájékoztatását tűzte ki célul a Rendőrség az ingatlanokat érő károk mérséklésére.
A pályázaton való részvétel egyszerű, a www.karmegelozes.hu oldalon
megtalálható tananyag elolvasása után egy rövid teszt megválaszolásával
vehetnek részt a tanulók.
A pályázat együttműködő partnerei az Aegon Magyarország, az Országos
Rendőr-főkapitányság, az Országos Polgárőr Szövetség és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács.

