
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Március hónapban is köszöntöm bűnmegelőzési hírlevelünk minden kedves Olvasóját! 
 
A hosszú telet magunk mögött hagyva végre új életre kelt a természet, 
megpezsdült az élővilág, s az elmúlt hétvégén férfitársaimmal egyetem-
ben kifejezhettük hódolatunkat a nők felé. Ezúton is megragadom az al-
kalmat, hogy a hölgyeket megkülönböztetett figyelemmel köszöntsem, és 
megköszönjem, hogy akár édesanyaként, társként, munkatársként áldoza-
tokat hoznak értünk a mindennapokban, elviselnek bennünket, és hely-
tállnak mindenütt, ahol mi, férfiak képtelenek lennénk! Az Isten áldjon 
meg minden Hölgyet ne csak Nőnapon, hanem az év minden napján! 
 
Március idusán a piros-fehér-zöld zászlórengetegben történelmünk egyik legjelesebb ese-
ményére, az 1848-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, majd a hónap végén be-
köszönt Húsvét ünnepe. A megújulás reménye, valamint a háromnapos hétvégék biztosan 
sok embert, családot sarkallnak majd arra, hogy részt vegyenek az ünnepi megemlékezése-
ken, rendezvényeken, istentiszteleteken, vagy hogy felkeressék máshol élő szeretteiket.  
 
Természetesen mi is fokozottan készülünk arra, hogy az ünnepnapok meghittségét semmi és 
senki ne zavarhassa meg, ezért munkatársaink ott lesznek a közterületeken, az utak mentén, 
hogy védjék és óvják az Önök biztonságát. A Húsvéthétfőre gondolva, szeretnék mindenki-
től józan belátást és mértékletességet kérni, hogy az önfeledtség véletlenül se csapjon át fele-
lőtlenségbe.  
 
Mindannyiunk számára örömteli tény, hogy megyénkben az idei esztendőben még nem tör-
tént halálos baleset. Maradjon is így! Ehhez az kell, hogy türelemmel és a szabályokat be-
tartva közlekedjünk a zalai utakon. A sofőr szerepére az vállalkozzon Húsvéthétfőn, aki a 
legkitartóbb invitálás esetén is meg tudja állni, hogy nem fogyaszt alkoholt. A házigazdákat 
arra kérem, hogy autóval, vagy kerékpárral érkező szerettüket ne sodorják bajba az alkohol-
fogyasztásra buzdító ösztönzéssel. A locsolkodásra becsöngető gyerekeket se itassuk felnőtt 
módjára, hiszen egy kamasz szervezete még fejlődésben van, és könnyen lehet, hogy a soka-
dik „Csak egy kupicával!” invitálás végzetes következménnyel járhat. Akik az ünnepnap-
okon, hétvégeken útra kelnek (még ha csak a feltámadási misén imádkozás erejéig is), gon-
doljanak hátrahagyott üres házuk biztonságára is! A nyílászárókat zárják be, a riasztókat pe-
dig élesítsék! Lehetőleg ne hagyják őrizetlenül az ingatlant, bízzanak meg valakit (megbíz-
ható szomszéd, rokon, barát), hogy figyeljen oda otthonukra a távollétük idején!  
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Márciusi önkormányzati hírlevelünkben nem a családok boldog, ünnepi, hanem keserű arcá-
ról olvashatnak, egészen pontosan a családon belüli erőszakos bűncselekmények zalai ta-
pasztalatairól. Ezek a nem kívánt cselekmények sokszor hosszú éveken át gyötrik a megfé-
lemlített áldozatokat, akik panaszkodni sem mernek. Mégis arra bátorítom minden sérelmet 
elszenvedőt, vagy a bántalmazásokat észlelő hozzátartozókat, ismerősöket, pedagógusokat, 
védőnőket, hogy hívják bizalommal a 107-es segélyhívó számot, mert felkészült szakembere-
ink mindenki számára rendelkezésre állnak, segíteni fognak!   
 
Bizonyára többen értesültek már a híradásokból, hogy a közelmúltban társasházi tárolók so-
rozatos fosztogatóját derítették fel és fogták el a zalaegerszegi rendőrök. Az ehhez kapcsoló-
dó vagyonvédelmi tanulságokról lakossági hírlevelünkben olvashatnak. Oktatási hírleve-
lünkben pedig legfőképp a fiatal korosztályt veszélyeztető modern függőségre, az internetes 
szerepjátékok veszélyeire hívjuk fel a figyelmet.  
 
Valamennyi munkatársam nevében Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok minden tör-
vénytisztelő zalai polgárnak!  Ne feledjék: az ünnepek idején is Önökkel, Önökért! 
 
 
Zalaegerszeg, 2013. március 11.                               
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