Tisztelt polgárok!
Az Ipolynyéki körzeti rendőrség felhivja a polgárok figyelmét az esetleges bűncselekmény
bekövetkezésére.
A csalók különféle ürügyek felhasználásával akarnak hozzáférni az önök pénzéhez.Be
akarnak jutni a házukba,és ha nem is egyenesen,de különböző trükkökkel próbálnak önöktől pénzt
kicsalni.Ne bízzanak meg idegenben és senki idegent ne engedjenek be lakásukba.Ne hagyják
magukat semmire se rászedni,ami elég jónak tűnik.Például nagy nyereség a befektetett
pénzükért,előnyös vásárlás,fantasztikus nyaralások ingyenes szállással,csadagyógyszerekkel és
hasonlókkal.Telefonon soha senkinek ne adják meg a kredit kártyájuk számát,személyazonossági
igazolványuk számát,biztosításuk és a bankszámla számjukat.Ezeknek a számoknak a nyilvánosságra
hozatala törvénysértő.Ha becsenget önökhöz a szerelő,hivatali dolgozó vagy más szolgáltató
alkalmazottja(pl. gáz-villanyóra leolvasó),kérjék meg őket ,hogy igazolják magukat a szolgálati
igazolványukkal vagy hívják fel a hivatalukat vagy az intézményt amelyre az alkalmazott
hivatkozik.Bármely kétely esetében tartsanak ki amellett,hogy nem tartanak igényt a felkínált
szolgálatra.Ne engedjék meg senkinek hogy bármi aláírásra kényszerítsék,pl. biztosítási
szerződés,vásárlási szerződés,vagy ingó és ingatlan birtokuk eladásának szerződésének aláírására.A
fontos határozokat a vagyonukról jogásszal beszéljék meg,ilyen ügyekben tanácsot megbízható
szemálytől fogadjanak el.Fontos telefonszámokat (rendőrség,orvos,tűzoltók,rokonok,szomszédok és
hasonlók) tartsanak telefonjuk közelében,hogy szükség esetén minél előbbb segítséget tudjanak hívni.
A réndőrség ezért a következőket ajánlja a polgároknak:
-Soha ne nyissák ki az ajtót,amíg nem győződtek meg róla,hogy ki áll mögötte.Ajánljuk hogy
szereljenek fel az ajtóra kitekintőt és biztonsági láncot.
-Gondosan zárják be az ajtót és az ablakokat a tetőtéren,emeleteken,ne feledkezzenek meg a kis
ereszablakokról,pinceablakokról sem akkor is ha csak rövid időre hagyják el lakásukat
-Ne rejtsék a házkulcsot a postaládába ,virágcserépbe,lábtörlő alá és hasonló helyekre.Ha valakire rá
akarják bízni a házkulcsot ,győződjenek meg róla ,hogy az illető személy megbízható-e.
-Ha a házuk elhagyatott helyen áll,szereljenek be riasztót rablás és tűzvész ellen.
-Hosszabb távollét esetén kérjék meg rokonaikat,ismerőseiket vagy a megbízható szomszédjaikat
hogy rendszeresen szedjék ki a leveliket a postaládából és időnként ellenőrizzék lakásuk
sértetlenségét.
-Ügyeljenek bejáratuk jó láthatóságára,ugyanis a tolvaj előnyben részesíti a fákkal,bokrokkal elrejtett
bejáratokat.
-Esetleges rablás estére jó,ha le vannak fényképezve az értékes tárgyak,vagy felvannak jegyezve a
gyártási számok.Ezek az információk segítik a rendőrséget a nyomozásban és megkönnyítik
biztosítójuk munkáját.
Gyanús személyek megjelenésekor,kérjük önöket,hogy jegyezék fel az autó rendszámát,a találkozás
idejét a személyleírását ,eltávozás irányát és jelentsék az Ipolynyéki körzeti rendórségen vagy a 158as
telefonszámon.
Tisztelt polgárok ne legyenek könnyelműek környékük történéseivel szemben.Ne könnyitsük meg
azok életét akik nem tisztelik a törvényt és a közrendet.Nem tudhatják,mikor válnak áldozatokká
Önök vagy tulajdonuk.

