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A párna nem biztos rejtekhely

NÉZŐPONT

Zárak, lakatok,
rácsok, riasztók

■ Ha komolyan vesszük
a tanácsokat, a legtöbb
lakásbetörés megelőzhető.

M. MAGYAR LÁSZLÓ
magyar@inform.hu

Mostanában bizony bennem élsz, te

Nyíregyháza (KM) – Az
utóbbi időkben mind gyakrabban hallunk arról, hogy fényes
nappal törnek fel lakásokat úgy
vidéken, mint Nyíregyháza belvárosában. Bármennyi idő is
teljen el egy-egy betörés óta,
az érintett családok számára
mindig fájdalmas az emlékek
felidézése.
– Reggel elutaztunk otthonról, s úgy délidő körül telefonált az egyik szomszéd, hogy
már hosszabb ideje nyitva látja a bejárati ajtónkat, s a felső zárnál meg is van repedve a
fa – mondja el érdeklődésünkre
szomorú történetüket egy kétgyermekes édesapa. – A tettesek az alsó zárat valami fogóval

gonosz félsz, mivel egyre gyakrabban hallani feltört lakásokról. Az utóbbi napokban, hónapokban már Nyíregyháza belvárosát sem kímélték az ismeretlen tettesek,
fényes nappal hatoltak be lakásokba, hogy
fényképezőgéppel, készpénzzel, ékszerekkel megpakolva távozzanak. Ott vagy tehát
az agyamban és a szívemben egyaránt: egyrészt ugyanis nem hagy nyugodni a gondolat, hogy egyszer az én kis családi otthonom
is sorra kerül, másrészt hogy fogok tudni
aztán élni azzal az érzéssel, hogy ami eddig
számomra a meghitt biztonságot jelentette,
az immár másnak csupán zsákmányt sejtető átjáróház.
Milyen sok kérdés is kavarog ilyenkor az
ember fejében. Kik voltak? Hányan lehettek?
Miért pont ezeket a lakásokat szemelték ki?
Célirányosan mentek oda, vagy csak véletlenül? Felmérték már korábban a terepet,
vagy bíztak a vak véletlenben? Az is kérdés
továbbá, hogy mi lehet a megoldás a betörések ellen, s hogy van-e egyáltalán megoldás?
Vajon még néhány újabb zárat kellene csináltatni, vagy több ponton záródó ajtót venni, esetleg riasztókészüléket beszereltetni?
Van, aki azt mondja, mindez teljesen felesleges, ha egy betörő be akar jutni valahova,
az be is fog.

Terdik Dominikék ajtaja újszerű biztonsági megoldással készült
Ha csak rövidebb
időre megyünk el
otthonról, bölcs
dolog bekapcsolva hagyni
a rádiót vagy a
tévét.
FÜLÖP GERGELY

L

eginkább az még a szomorú tény a társasházi betörésekben, hogy az elkövetések idején gyakran otthon vannak a szomszédok. Hallják a zajt, de közömbösségből, nemtörődömségből nem néznek utána,
hogy mi is az a szöszmötölés. Ezért aztán
meglehet, hogy most már örökké bennem
élsz, te gonosz félsz?!

Ön hogyan védi lakását a betörők ellen?
Az újfehértói Fehér József bár a település határában lakik,
még sosem járt betörő az otthonában. – Szívesen áldoznék
többet családom biztonságára és vagyonvédelemre, de nincs
rá keret. Zárjuk az ajtót, kaput, melléképületeket. Király Sándor a házigazdák saját felelősségében és a lakossági összefogásban látja a megoldást. – Szereltessünk fel fúrásbiztos
zárat, ne hagyjunk a kertben látható helyen könnyen meglovasítható értékeket, és mindig zárjuk a kaput, illetve a bejárati
ajtót! Figyeljünk oda szomszédainkra, és szóljunk a hatóságnak, ha veszélyt észlelünk! Dobos László szerint egy ügyes
betörő előtt nincs lehetetlen, bejut, ahová akar. – Mi annyit
tehetünk, hogy megnehezítjük a dolgát több pontos zárral,
riasztóval, rácsos előajtóval. Kalenyák János borbányai polgárőr szerint a hangsúly a megelőzésen van. – A Szomszédok
Egymásért Mozgalom célja éppen ezen alapul: odafigyelünk

Király Sándor

Kalenyák János Hollik István

– A lakásbetörések némi odafigyeléssel és anyagi ráfordítással javarészt megelőzhetőek, a
kérdés csak az, mennyire veszik
komolyan a házigazdák az alábbi tanácsokat – mondja Fülöp
Gergely r. százados, a megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője. – A betöréses lopások elkövetését elsősorban az óvatosság
hiánya, a lakókörnyezet közömbössége, valamint a szükséges
vagyonvédelmi eszközök és
módszerek hiánya teszi lehetővé. A bűnöző keres és talál,
az ügyesebbje alkalmat teremt
a bűncselekmény elkövetésére.
A megfelelő állapotú kerítés
és a nagytestű házőrző kutya

jelenléte még ma is visszatartó erőt jelent a betörőkkel szemben. Gondosan zárjuk az ajtókat,
ablakokat, ahol indokolt, szereltessünk fel biztonsági zárakat,
hevederzárakat, lakatokat, az
ablakokra redőnyöket, zsalugátereket, amelyek megnehezítik a
behatoló dolgát! Megtakarított
pénzünket ne otthon, a „párna
alatt” tartsuk, inkább bízzuk

valamelyik pénzintézetre! Ha
csak rövidebb időre megyünk
el otthonról, bölcs dolog bekapcsolva hagyni a rádiót vagy a
tévét, az esti órákban égve hagyhatunk egy-két kislámpát, így a
külső szemlélőben azt a látszatot keltjük, hogy otthon tartózkodunk! A szomszédok egymásra való odafigyelése és ébersége is kulcsfontosságú.

Segítség, kiraboltak!
Ha hazaérkezéskor betörés
nyomait észleli, ne menjen be
a lakásba, inkább a lehető
legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget! Forduljon bizalommal a helyi körzeti megbízotthoz, vagy tegyen
bejelentést a 107-es, illetve a
112-es segélykérő telefonszá-

mon! Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt tartsa szemmel lakását, hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörő ne
tudjon észrevétlenül távozni.
Ha látja, jegyezze meg ruházatának leírását, gépkocsijának ismertető jegyeit, menekülésének útvonalát!

Polgárőrök fogták el a tolvajokat
■ Egy férfi iskolásoktól
akart lopni, egy másikat
betörés közben értek
tetten a civilzsaruk.

tárgyat sem sikerült meglovasítania, ugyanakkor szándékát
beismerte a kiérkező rendőröknek.
– Tavaly év végén az egyik
Ószőlő utcai társasházban
Nyíregyháza (KM – P. I.) – „térképezte fel” a postaládákat
Néhányan sajnos alulbecsülik
a polgárőrök áldozatos, ingyen
és önként végzett munkáját, ám Azonnal jelezszolgálatunk nem egyszer életet zék a lakók, ha
és értéket mentett már! – mesé- gyanús idegeneli Szabó Lajos, a Városközpont ket látnak, vagy
Polgárőr Egyesület szolgálat- úgy vélik, álmegvezetője, majd így folytatja: – bízottak akarják
Néhány hete egy iskolai besur- megvezetni őket!
ranót sikerült tetten érnünk az SZABÓ L AJOS
egyik oktatási intézményben. A
tolvaj reggel nyolc óra után az
öltözőben „portyázott”, ám a fényes nappal egy igen jól szituközépkorú férfinak egyetlen ált férfi. A felgyülemlett reklámtáskát, kabátot és egyéb érték- anyagok alapján az egyik lakás-

Dobos László

Hollikné
Fehér Anna

saját és mások javaira, illetve egymásra. A besurranó tolvajok,
a betörők, az áligazolványokkal bekopogtató csalók gyakran
az emberek elővigyázatlanságát és naivitását használják ki!
Hollik István három pontos zárat szereltetett fel a bejárati ajtóra, hogy védje értékeit az illetéktelen betolakodóktól.
– Az én házam az én váram, ha nyakon csípnék egy betörőt, „elbeszélgetnék” vele, amíg kiérkeznek érte a zsaruk!
Hollikné Fehér Anna így válaszolt: – Pár éve édesanyámékhoz mászott be egy betörő fényes nappal a spájzablakon át.
Készpénzt és ékszereket vitt el, a rendőrök máig nem akadtak a nyomára. Az újfehértói családi házban azóta fokozottabb a biztonság: riasztót szereltettek be, mindig zárják az
ajtókat, ablakokat, az udvaron pedig egy kutya van.

ról úgy vélte, jó ideje nem tartózkodhat otthon a tulajdonosa, ezért különféle szerszámok
segítségével megpróbált bejutni az ingatlanba. Az éber lakóknak és a hamarjában helyszínre érkező polgárőröknek hála
a zárnál ügyködő betörőnek
kudarcba fulladt a terve. Nem
győzzük hangsúlyozni: a szomszédok figyeljenek oda egymásra, értesítsenek minket vagy a
rendőrséget, ha gyanús idegeneket látnak vagy úgy vélik,
ál-óraleolvasók, álmegbízottak,
álpostások akarják megvezetni
és kirabolni őket!

kmtippek.szon.hu
•Bűnmegelőzési tanácsok. Megszívlelen-

dő javaslatok a rendőrségtől valamenynyi állampolgárnak on-line oldalunkon.
(PDF, 29 kB)

Semmi sem
utalt betörésre
Nyíregyháza (KM) –
Egy másik családot úgy
raboltak ki, hogy amíg a
szülők nem mentek be a
lakásba, nem is sejtettek
semmit.
– Az ajtón nem utalt semmi sem erőszakos behatolásra. Bent tűnt csak fel,
hogy idegenek jártak a
lakásban – mondja a férj.
– A szakemberek a zár vizsgálatakor azt állapították
meg, hogy azt valamilyen
„fésűs” módszerrel kinyitották, amikor távoztak,
akkor a falon lévő kulcscsomónk megfelelő kulcsával visszazárták az ajtót.

Több tízmilliárd forintos forrás
■ Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter szombaton
Győrteleken járt.

Győrtelek (KM) – A Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Kohéziós Alap
támogatásával több 10 milliárd
forint értékű beruházás valósul meg Mátészalka térségében.
A hulladékgazdálkodási, árvízvédelmi, szennyvízkezelési projektek az életminőséget javítják.
A támogatásokat Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter mutatta be szombaton Győrteleken.
– Mátészalka térségének fejlődésére is nagy hatással lesznek
a fehérgyarmati kistérséget érintő beruházások, ahol összesen 40
milliárd forint értékben megol-

VILLÁMVOKS
Ön szerint célszerűbb lenne összevonni a
hideg és a meleg étkezési jegyeket?
Szavazók száma: 82, 2010. 02. 14. 19 óra

Nem
11,11%

Igen 88,89%

Tanácsok a megelőzésre

széttörték, az első részét kihúzták, a másik felét betolták. A
fenti zárral nem tudtak ilyen
könnyen elbánni, ott kénytelenek voltak nagyobb erőszakot
alkalmazni. Végignézhették a
szobákat, mert a fiam szobájából eltűnt az a pénz, amit tartozásként éppen aznap reggel megadtam neki, de amint megtalálták a kis széfet, már csak azzal
foglalkozhattak. Sikerült felfeszíteniük, s pénzt és ékszer vittek el belőle. A rendőrök szerint profik lehettek, mert a lap-

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT

Fehér József

topot, a digitális fényképezőgépet nem vitték el, mert azokat a
számuk alapján be lehetett volna azonosítani.

(Illusztráció: Sipeki Péter)

Következő kérdésünk: Ön szerint meg lehet
előzni a falvakban és a városokban a lakásbetöréseket?
http://www.szon.hu
Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát.

dódik a szilárdhulladék-kezelés,
és javul az ivóvízminőség 38 településen azáltal, hogy korszerűsíti a vízművet és a vízvezetékeket. A térségben így védik a felszín alatti vizeket is.
A mátészalkai kistérségben további több mint 35 milliárd forint értékben árvízszintcsökkentő tározó épül. Szintén támogatást kap a kocsordi
cigány önkormányzatának környezetvédelmi oktatási projektje. A nagyecsedi és fábiánházi
falunapokon zöld sátrakat állítanak fel, és a környék szennyvíz-közműfejlesztését is megvalósítják. Nyírmeggyesen és
Nyírcsaholyban kiépül a csatornahálózat, Hodászon elkészül a szennyvízcsatornázás és
a szennyvíztisztító-telep. Mérk
körgátjának komplex fejlesztésére is adott az anyagi keret.

Mulattak az óvodáért.

Az érpataki általános
iskola adott otthont szombaton a Hajlika Óvoda jótékonysági báljának. Az Érpataki Asszonykórus tagjai ezúttal
nem a dalukkal, hanem kánkán táncukkal arattak nagy
sikert.
További fotók:
www.szon.hu (Fotó: Sipeki Péter)
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