
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSOK 
 
 

Közelegnek az ünnepek, sajnos ilyenkor megszaporodhat a bűnelkövetési kísérletek 

száma. Házalók járják a településeket különféle portékákkal, ezért szeretném felhívni a 

lakosság figyelmét néhány alapvető óvintézkedésre. 
 

Ne engedjen be idegeneket a lakásába!  
Természetesen a hatóságok, szolgáltatók képviselőire ez a szabály nem vonatkozik, de 

kérje el tőlük igazolványukat. Ha nem biztos abban, hogy az Önhöz bemenni 

szándékozó illető valóban az, akinek mondja magát, érdeklődjön a Hivatalban, hogy 

végeznek-e falu szinten felmérést, leolvasást, kéményellenőrzést stb. 

Ha utcán kérnek pénzt Öntől, és egyedül van, lehetőleg a tárcáját ne vegye elő, mert az 

elkövető a kezéből kikaphatja, vagy abból észrevétlenül nagyobb értéket vehet ki, és 

elszaladhat vele. 

Fontos, hogy ha elmegyünk otthonról, mindig zárjuk be a lakást, a kaput. Ez akkor is 

indokolt lehet, ha nem tartózkodunk az épületben, mert pl. a kertben, vagy a garázsban 

van dolgunk. 

Vásárolni semmit nem kötelező, ha a házaló árus az Ön nyugalmát zavarja, kérjen 

segítséget. Ha valaki azzal az ürüggyel kéredzkedne be, hogy szomjas, eltévedt, pénzt 

kell váltania, vagy mosdóba kell mennie stb., irányítsa az illetőt bátran a Hivatalba, 

majd mi segítünk neki, ha ténylegesen rászorul! 
 

A szomszédok, ismerősök, utcabeliek figyeljenek egymásra! 
Nagyon hasznos lehet, ha a szomszédot, ismerőst megkérjük, hogy figyeljen a házra, 

amíg mi vásárolni, látogatóba vagy pl. misére megyünk. 

Kérés nélkül is figyeljünk oda egymásra, pl. ha valahol nagyon ugatnak a kutyák, 

érdemes kinézni a házból. Ne legyünk közömbösek, hiszen velünk is történhet hasonló 

eset, amikor számít, ki hogyan figyel a másik értékeire is!  
  

Segít a gyorsaság! 
Sokan, ha észlelnek is valami gyanúsat, pl. idegeneket látnak a szomszéd kertje körül, 

nem jelzik a hatóságnak, mert nem mindenki adja szívesen a nevét a bejelentéshez. 

Pedig az ilyen jelzések tennék lehetővé, hogy a rend őrei előbb tudjanak cselekedni, 

mint ahogy a baj megtörténik! Kérem, ha bármi gyanúsat tapasztalnak, hívják a 

polgárőrséget vagy a járőrszolgálatot. A polgárőrség 0–24 óráig hívható telefonon! 
 
 

A következő telefonszámokon kérhet segítséget: 
 

Polgárőrség: 06-70/211-6424 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039 

Körzeti megbízottak (Szilukács Krisztián, Vásári Dénes): 06-20/210-5166 
 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin 

polgármester 


