Szentendre, 2017. 40-41. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig
Őrzők Napja Szentendrén – idén már harmadik alkalommal A Szentendrei Rendőrkapitányság szervezésében immáron harmadik alkalommal került sor az Autómentes
Nappal egybekötött Őrzők Napjának megtartására. Hagyományteremtő szándékkal a rendőrség a Magyar
Honvédséggel, Vöröskereszttel, a Katasztrófavédelemmel, valamint Szentendre Város Önkormányzatával
közösen szervezte meg ezt a napot.
A rendezvényt az idén is a katonazenekar nyitotta meg, ezt követően beszédet mondott Verseghi-Nagy Miklós
Szentendre város polgármestere, valamint Kovács László r. ezredes, a Szentendre Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője.
A rendezvényre a városi óvodákból és általános iskolából látogattak ki a gyerekek, ahol rengeteg programot
és közlekedéssel kapcsolatos tudnivalót szerezhettek. Idén is a leglátványosabb esemény a
közlekedésrendészet által szervezett baleseti szimuláció volt valamint a rendőrmotoros bemutató és a kutyás
intézkedési bemutató. A közlekedésrendészeti osztály járőre forgalom irányításból tartott bemutatót, mely a
gyerekek és a felnőttek körében nagy siket aratott.
A Duna-part mellett felállított sátrakban bűn-és baleset-megelőzési kollegák mutatták be az egyes
szakterületek izgalmas rendőrségi feladatait, többek között a bűnügyi technikai alosztály munkáját, azon belül
is az ujjnyomat vételt. Drog prevenciós jelleggel színes ismertető kiadványokat is kézbe vehettek, valamint
baleset-megelőzési témában KRESZ tesztet is kitölthettek az érdeklődő fiatalok.
A népszerű traffi futáson a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen sebességgel tudnak futni, a felállított
közlekedési ügyességi pályán kismotorokkal és kerékpárral versenyezhettek egymással. A rendezvény sikerén
felbuzdulva, elmondhatjuk, hogy városunkban immár hagyományt teremtve színvonalas bemutatókkal és
izgalmas látványokkal - az érdeklődő kicsiknek, valamint a felnőtteknek egyaránt - bepillantást nyerhettek
abba, hogy mi itt a Dunakanyarban, hogyan is „őrzünk”.

További képeket a sikeres rendezvényről az alábbi linken találhatóak: https://www.facebook.com/SzentendreVáros-Baleset-Megelőzési-Bizottsága-293292370805700/
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A pomázi rendőrök vitték haza a kisfiút
A Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrsének körzeti megbízottjai 2017. október 4-én közterületi
szolgálatuk során, egy pomázi játszótéren egyedül tartózkodó kisfiút találtak. A rendőröknek erről a tényről
állampolgársági bejelentés is érkezett, ezért a körzeti megbízottak rögtön a helyszínre mentek. A játszótéren
a 7 éves gyermek a rendőröknek elmondta, hogy nem volt kedve az iskolába maradni, ezért miután őt oda
édesanyja elvitte, engedély nélkül kisétált.

A körzeti megbízottak a kisfiúval való beszélgetés során személyazonosságát nem tudták megállapítani, csak
azt, hogy melyik iskolába jár. A rendőrök felvették a kapcsolatot az iskola igazgatójával, majd a gyermeket
otthonába szállították és az édesapjának sérülés és panaszmentesen átadták.
Hajléktalanok és rászorulók védelme érdekében
Október vége felé egyre hidegebbre fordul az időjárás. A hideg időben megjelenhetnek a hajnali fagyok, az
éjszakák napról napra hidegebbek lesznek. A hideg időben fokozott veszélynek vannak kitéve azon
embertársaink, akinek nincsen lehetőségük arra, hogy fűtött lakásban töltsék el a hidegebb napokat. A fedél
nélkül élő emberek fokozottan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és a fagyos éjszakák akár az utcán
alvó emberek életébe is kerülhet. Az utcán élő hajléktalanok általában nem rendelkeznek meleg ruhákkal,
takarókkal, nem tudnak védekezni a kihűlés ellen. Azonban nemcsak a fedél nélkül élők vannak ilyenkor
veszélyben, sok idős ember, valamint rossz anyagi- és szociális helyzetben lévő embertársunk nem tudja
biztosítani magának a lakásában a meleget.
A Szentendrei Rendőrkapitányság a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése,
valamint a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében feltérképezte illetékességi területén azon pontokat,
ahol ezek a személyek meghúzhatják magukat. A területeket a közterületi állomány rendszeresen, visszatérően
ellenőrzi és amennyiben segítségre szorulnak, tájékoztatják őket a lehetséges szociális intézményi
elhelyezésről és a karitatív szervezetek igénybe vehető szolgáltatásairól.
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A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, amennyiben a hideg időben, a szabadban, földön fekvő
személyt látnak, vagy tudomásuk van olyan személyről, akinek nehéz anyagi helyzete, betegsége, esetleg
egészségügyi állapota miatt szintén fennáll a kihűlés veszélye, hívja a 107, 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikét, hogy a rendőrség értesíteni tudja a megfelelő hatóságot a további segítségnyújtás
biztosítása érdekében.
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