
Strandszarkák vadásznak az őrizetlenül hagyott értékekre!

Nem árt az óvatosság 
a strandokon, fürdőkön

vigyázat A tolvajok kedvenc nyári vadász-
területe a strandok, uszodák környéke. 
A hatalmas tömegben senkinek sem tűnik 
fel, ha valaki felemel egy táskát a földről és 
a kijárat felé indul vele. Minden szezonban 
akad hol több, hol kevesebb ilyen jellegű 
bűncselekmény.

A megelőzés érdekében már a fürdők 
bejáratánál olyan többnyelvű figyelem-
felhívó táblával találkozhatnak a láto-
gatók, amely a magyar mellett, angol és 
szlovák nyelven is figyelmeztet az érték-
megóvás fontosságára.

A bajt elsősorban óvatossággal és oda-
figyeléssel kerülhetjük el!
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Police information  
sheet for visitors in our county

Have a great time in Heves County!

Criminals take every possible 
opportunity to commit a crime from 

organized robbery to pickpocketing and 
stealing cars.

Don’t give thieves a chance!
If you follow our recommendations, you 

have already done a lot for your own 
security, and it doesn’t cost you any 

money.
We don’t want to scare you, we only wish 
to warn you. We hope you will enjoy your 
stay in Hungary and you will have a joyful 

holiday in our country.

Crime prevention tips for visitors:
Never leave valuables, money, credit 

cards, your telephone, important 
documents or other expensive things in 

your car.
Cash is very attractive for thieves, 

therefore only keep as much money on 
you as you actually need.

Always lock your room or your car when 
you leave it even for a moment

In case of any crime
You can call the international

emergency number 112

Addresses of police stations
in Heves county

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
(Regional police Headquarters)

3300 eger, eszterházy tér 2.

Local police Headquarters:
eger, klapka Gy. út 3.

Gyöngyös, Róbert károly út 21.
Hatvan, Ratkó József u. 14.

Heves, erzsébet tér 1.
Füzesabony, Baross G. út 14.

police station:
pétervására, Szentmárton út 13/a
Bélapátfalva, IV. Béla király út 1.

tiszanána, Fő út 104.
kisköre, kossuth L. út 7.
Gyöngyöspata, Fő út 65.

Drodzy Goście!
Witamy Was w naszym powiecie! 

Większość ludzi ma zamiar wykorzystać 
wolny czas zasłużonego odpoczynku dla  

zabawy, by po ciężkiej całodziennej 
pracy cieszyć się relaksem.

Ale w międzyczasie nie zapominajmy o 
niezbędnych środkach ostrożności, jakie 

należy podjąć.
Wyzwolenie, swoboda i radość mijają w 

mgnieniu oka jeśli w czasie twoich 
wakacji jesteś pozbawiony z 

kosztowności czy samochodu, gotówki, 
biżuterii, aparatu fotograficznego, 

telefonu komórkowego, karty kredytowej 
itp...

Jedną z podstawowych zachowań 
bezpieczeństwa to zasada:

dbaj, by nie stać się ofiarą przestępstwa.
Zaleca się:

- na zajęcia sportowe, plażę lub 
wycieczkę - po prostu bierz to co 

koniecznie musisz,
- kosztowności, biżuterię, większą ilość 
gotówki, kluczyki do samochodu - nie 

pozostawiaj bez opieki,
- szanuj wartość przyrodniczą plaży, nie 

stawiaj samochodu w dowolnym 
miejscu, skorzystaj z hotelu,

- jeżeli to możliwe przechowuj samochód 
na parkingu strzeżonym.

Jeśli będą kłopoty, zadzwoń pod 
bezpłatny numer pogotowia policji:

112

Gdzie nas znaleźć?
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
(komenda Wojewódzka policji Heves)

3300 eger, eszterházy tér 2 
Inspektoraty policji: 

eger, klapka Gy. út 3.
Gyöngyös, Róbert károly út 21.

Hatvan, Ratkó József u. 14. 
      Heves, erzsébet tér 1.

Füzesabony, Baross G. út 14. 
Stacje policyjne: 

pétervására, Szentmárton út 13/a
Bélapátfalva, IV. Béla király út 1.

tiszanána, Fő út 104.
kisköre, kossuth L. út 7.
Gyöngyöspata, Fő út 65.

Tisztelt vendégeink!
Köszöntjük önöket megyénkben.

A legtöbb embernek a szabadidő 
kikapcsolódást és szórakozást, a jól 

megérdemelt pihenést jelenti. 
A mindennapos kemény munka után 
jólesik egy kis lazítás, de közben azért 

ne feledkezzenek meg a kellő 
elővigyázatosságról.

A felszabadultság, jókedv egy pillanat 
alatt elillan, ha a nyaralás közben 

fosztják meg önöket  az értékeiktől, 
legyen az autó, készpénz, ékszer, 

kamera, mobiltelefon, hitelkártya stb.
Néhány alapvető magatartásszabály 

betartásával, odafigyeléssel elkerülhető, 
hogy bűncselekmény áldozatává váljon.

Javasoljuk, hogy 
– sporthoz, játékhoz, strandra, egyéb 
kirándulásra csak azt vigye magával, 

amire feltétlenül szüksége van,
– az értéktárgyait, ékszereket, nagyobb 
mennyiségű készpénzt, kocsikulcsot ne 

hagyjon őrizetlenül, ne hagyja a 
gépkocsiban, vegye igénybe a 

szálláshely, strand értékmegőrzőjét.
– ha van rá mód, a gépkocsit őrzött 

parkolóban tárolja.

Ha mégis megtörtént a baj, azonnal 
hívja a rendőrség ingyenesen hívható 

segélyhívó számát:
112

Hol talál meg bennünket?

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
3300 eger, eszterházy tér 2.

Rendőrkapitányságok:
– eger, klapka Gy. út 3. 

– Gyöngyös, Róbert károly út 21.
– Hatvan, Ratkó József u. 14. 

– Heves, erzsébet tér 1.
– Füzesabony, Baross G. út 14. 

Rendőrőrsök: 
– pétervására, Szentmárton út 13/a
– Bélapátfalva, IV. Béla király út 1.

– tiszanána, Fő út 104.
– kisköre, kossuth L. út 7.
– Gyöngyöspata, Fő út 65.

Nyelvtudásukkal 
segítik a rendőrök 

munkáját
Heves megyében az elsők kö-
zött kezdték el a középiskolás 
diákokat bevonni nyári mun-
ka keretében a rendőrök mun-
kájába. Az első Tourist Police 
pólós, rendőri kísérettel a bel-
városban sétáló diákok még 
a kilencvenes évek második 
felében jelentek meg. Kocsis 
Irén Mária, a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési alosztályvezetője 
számolt be az azóta is sikeres 
kezdeményezésről.

– Kezdetben nem  közösségi 
szolgálat volt, nyári diákmun-
ka, s azóta is kedvelt a közép-
iskolások körében ez a tevé-
kenység. Az idegen nyelveket 
beszélő diákok kiválóan al-
kalmasak arra, hogy segítsék 
a turisták által kedvelt helye-
ken járőröző rendőrök mun-
káját – osztotta meg Kocsis 
Irén.

A rendőr alezredes szavai 
szerint a program célja, hogy 
a középiskolások a nyári ide-
genforgalmi szezonban első-
sorban tolmácsolással segít-
sék a rendőrség bűn- és ba-
leset-megelőzési munkáját, 
valamint tájékoztatást és út-
baigazítást adjanak a hozzá-
juk forduló – főként külföldi – 
turistáknak.

A tevékenység tavaly bővült 
azzal, hogy a Tisza-tó partján 
lévő strandokon  információs 
pontokat állítottak fel, ahol 
szintén teljesítettek szolgála-
tot a Tourist Police program-
ban részt vevő diákok. Itt le-
hetett csatlakozni a Bike  Safe 
programhoz is, azaz a diákok 

regisztrálták a bicikliket, me-
lyek tulajdonosai csatlakozá-
sukkal akarják járművüket 
biztonságban tudni.

– Az egykor Egerből indult 
programban ma már gyön-
gyösi, füzesabonyi,  hatvani 
középiskolák is részt vesz-
nek. Tizenöt középiskolával 
van együttműködési megálla-
podása a Heves Megyei Rend-
őr-főkapitányságnak. Mie-
lőtt megkezdik szolgálatukat, 
természetesen részt vesznek 
egy képzésen is – tette hozzá 
 Kocsis Irén.

Június közepétől, egészen 
augusztus végéig teljesíthetik 
a középiskolások  közösségi 
szolgálatukat a Tourist Police 
programban. Tevékenységük 
egyrészt a rendőrség mun-
káját segíti, másrészt a He-
ves megyébe látogató külföl-
diek hálásak érte, s nem tit-
kolt szándéka a rendőrségnek 
az sem, hogy a nyári szolgálat 
idején hozzájuk kerülő diákok 
pályaorientációját is segítsék.

„CSEKKOLJA” LE
•	 Gépjárművet	őrzött	parkolóban,	vagy	

parkolásra	kijelölt	helyen,	lezárt	álla-
potban	hagyom.

•	 Értékeimet	és	személyes	irataimat	
magamhoz	vettem,	azokat	nem	fe-
lejtem	az	autómban.

•	 Strandra	csak	a	legszükségesebb	
dolgokat	viszem	magammal,	az	ér-
tékes	vagyontárgyaimat	a	lakáso-
mon	hagytam.

•	 A	strandfürdő	területén	nálam	lévő	
készpénzt,	gépkocsi-indítókulcsot,	
okmányokat	értékmegőrzőbe	helye-
zem	el,	vagy	a	csomagokra,	táskák-
ra	felváltva	vigyázunk.

•	 Már	tudom…	a	táskára	terített	töröl-
köző	nem	véd	meg	a	lopásoktól!

Felhevült testtel ne 
ugorjunk vízbe! 

FelHívás A nagy nyári meleg-
ben szívesen hűsítjük magun-
kat a strandokon vagy akár a 
természetes vizekben. Nem árt 
azonban tisztában lenni azzal, 
hogy a fürdőzés komoly veszé-
lyeket is rejt magában egészsé-
gügyileg és közbiztonság tekin-
tetében egyaránt.

Tisza-tó Kövér Gábor, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség vízi 
tagozat vezetője és a tiszafü-
redi önkormányzat rendészet-
vezetője lapunknak elmondta, 
a vízi polgárőrség részéről ők 
is ügyeletet tartanak az Albat-
rosz kikötőben. Nyitástól, az-
az áprilistól egészen szeptem-
ber, október végéig dolgoznak, 
míg a tavat le nem engedik, 
így bármikor tudnak segíteni, 
ha hívást kapnak.

– Kapcsolatban vagyunk a 
vízi rendészettel, az ő koordi-
nációjukkal dolgozunk. Hétvé-
gén két kerékpáros kollégával 
kerékpárral járőrözünk. Ösz-
szesen negyvenen dolgozunk, 
a vízi csoportot pedig 16–17 
fő képezi. Feladatkörünk kö-
zé tartozik a part körüli ren-
dezvények biztosítása is. – 
mondta.

A tagok között vannak 
mentőorvosok, tűzoltók, va-
lamint rendőrök is. Kövér 
Gábor  elárulta, gépkocsis 
ügyeletet is tartanak. Az au-
tó fel van szerelve komplett 
mentőtáskával, így adott eset-
ben elsősegélynyújtást is 
tudnak végezni. Hozzátette, 
ami a közbiztonságot illeti, a 
Tisza- tó elég jó helyen áll, bé-
kés időket élnek.

Felvilágosításképpen a tó-
hoz látogató turistáknak a 
polgárőrség kiadvánnyal ké-
szül a biztonságos vakáció 
jegyében, valamint mentési 
bemutatót is tartanak.

Kövér Gábor hasznos taná-
csokkal és tippekkel is szol-
gált, melyek betartásával el-
kerülhetőek a bajok.

– A strandlopásokat meg-
előzendő ne hagyjuk kinn, 
látható helyen értékes mű-
szaki cikkeket, mobiltele-
font, valamint pénzösszeget, 
ugyanis általában már van-
nak őrzött helyek, ahová eze-
ket rakhatjuk. Fontos, hogy 
hol parkolunk autóval, ál-
latot semmi esetre se hagy-
junk a gépkocsiban. Érde-
mes tájékozódni vízbe ugrás 
előtt arról, milyen a várha-
tó vízmélység, hiszen a rossz 
helyzetértékelés komoly sé-
rülést, bénulást vagy halált 
is okozhat – sorolta.

Ezekenkívül szabadvízi 
fürdőzés esetén célszerű ki-
jelölt fürdőhelyet  választani, 
mert annak határát a par-
ton minden esetben táblával, 
a vízben pedig bójákkal jelö-
lik. A fürdést tiltó tábla jel-
zését semmi esetre se hagy-
juk figyelmen kívül, mert 
akár az életünkkel is fizet-
hetünk érte! Fontos szabály 
az, hogy mivel a szabadvizek 
hőfoka általában elmarad a 
strandfürdők hőmérsékle-
tétől, felhevült testtel soha-
se ugorjunk vízbe. Még a jól 
úszók is könnyen begörcsöl-
hetnek, sőt vízbe fulladhat-

nak, ha nem elég körültekin-
tők. Természetesen alkohol-
fogyasztás esetén is tartóz-
kodjunk a fürdőzéstől.

– Ha nem tud úszni, ne 
menjen senki mély vízbe 
még csónakkal vagy egyéb 
más eszközzel sem! Gyerme-
ket pedig felügyelet nélkül 
a vízparton hagyni szigorú-
an tilos és veszélyes – fűz-
te hozzá.

Ha bajba kerülnénk, a 
helyszínen vannak rend-
őrjárőrök, másrészt pedig 
minden strandon kötelező-
en van strandőr és úszómes-
ter is, akik segítségünkre le-
hetnek.

A rendészetvezető kiemel-
te, komoly veszélyforrás le-
het a vihar.

– Ne vegyük félvállról, 
mindig figyelembe kell ven-
ni a viharjelző szolgálat ál-
tal adott jelzéseket! Menjünk 
le a gát tetejéről, próbáljunk 
összehúzódni vagy épület-
be menekülni. Ha vízen talál 
minket a vihar, mielőbb par-
tot kell érni vagy magunkra 
húzva a ruházatot kivárni, 
míg elvonul – tette hozzá.

Kövér Gábor kiemelte, fon-
tos az egymásra figyelés is. 
Ha bajba jutott emberrel ta-
lálkozunk, próbáljunk segí-
teni, elég ha hívjuk a 112-t, 
és tájékoztatjuk a szakszol-
gálatot.

Ha ezeket a szabályokat 
betartjuk, valamit körülte-
kintők vagyunk, minden baj 
elkerülhető, és felhőtlen le-
het a tóparti nyaralás.


