
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

E havi ajánlásaimat akár Koncz Zsuzsa népszerű slágerével is kezdhetném: „Rohan az idő”. Nem 
oly rég még az Újesztendőt köszönthettük, de már a farsangi hónapban is jócskán benne járunk. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy ismét jelentkezünk aktuális információkat, tanácsokat tartalmazó 
bűnmegelőzési hírleveleinkkel. Engedjék meg, hogy ehhez kapcsolódóan néhány gondolatot 
megosszak Önökkel! 
 
Közismert tény, nekünk rendőröknek bűnügyi szempontból elsődleges fela-
datunk, hogy felderítsük a bűncselekményeket, elfogjuk, és rács mögé jut-
tassuk a bűnözőket, majd az igazságszolgáltatás kezébe adjuk őket. Ez azon-
ban még nem minden. Nem feledkezhetünk meg azokról az emberekről sem, 
akik valamilyen testi, lelki sérülést, illetve anyagi kárt szenvedtek el a jog-
sértés következtében. Velük is foglalkoznunk kell, hiszen segítségre szorul-
nak.  Februári önkormányzati hírlevelünkből megismerhetik, mit tesz a Zala 
Megyei Rendőr-főkapitányság azért, hogy minél kevesebben váljanak áldo-
zattá, illetve hogy miként segít (elsősorban a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával együtt-
működve) az áldozattá vált személyeken. Hírlevelünk aktualitását adja, hogy február 22-én vi-
lágszerte, így Magyarországon is megemlékeznek a Bűncselekmények Áldozatainak Napjáról. 
 
Reményeink szerint e levél nemcsak tájékoztatóként szolgál, hanem egyúttal felhívás is, mely-
hez csatlakozva én is arra buzdítom Önöket, hogy hívjanak minket bizalommal a 107-es segély-
hívó számon, ha bűncselekmény következtében Önök, családtagjuk, vagy bármely ismerősük 
bajba kerül! Megyei áldozatvédelmi referensünk, a kapitányságok áldozatvédelemmel foglalko-
zó munkatársai, illetve bármely rendőr készséggel segít a hozzá fordulókon.  
 
Februári oktatási hírlevelünkben a farsang témaköre megkerülhetetlen. Intézkedéseink során 
újra meg újra tapasztaljuk, hogy felhívásaink ellenére sokan kerülnek bajba, vagy éppen okoz-
nak bajt másoknak a mértéktelen alkoholfogyasztás következtében. A mértéktelenség főképp a 
fiatalabb korosztálynál gyakran kapcsolódik a hétvégi bulizáshoz. Éppen ezért gyűjtöttünk össze 
néhány alkoholfogyasztással kapcsolatos intelmet (nemcsak) fiataloknak.  
 
Lakossági hírlevelünkben pedig az Országos Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi ajánlásait 
adjuk közre, kérem szívleljék meg az abban foglaltakat is! Tegyünk közösen azért, hogy minél 
kevesebben váljanak bűncselekmények áldozatává!  
Ne feledjék: februárban is Önökkel, Önökért! 
 
Zalaegerszeg, 2013. február 8.                               
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