
Tisztelt kunhegyesi lakosok!

Bizonyára többen hallottak arról a sajnálatos eseményről, ami 
2015. november 10-én a kora esti órákban történt városunkban. 
Két kunhegyesi fiatalember egy pénzintézet helyi fiókjának 
dolgozóját hátulról leütötte, és a vállán lévő táskával távoztak.

Ez az esemény nagyon felborzolta a helyi lakosságot, de 
megnyugtatok mindenkit, hogy a rendőrség mindent megtett 
annak érdekében, hogy a két személyt beazonosítsa és elfogja. 
Ebben nyújtott nagy segítséget az Önkormányzat által kiépített 
kamerarendszer, valamint a magánszemélyek által üzemeltetett 
üzletek kamerái is.

Az elkövetők beazonosításra kerültek és néhány óra leforgása 
alatt már el is lettek fogva.

A szisztematikus kihallgatásnak köszönhetően, szinte 
hiánytalanul kerültek elő az eltulajdonított dolgok is, amiket a 
Kakat csatornában rejtettek el.

A két gyanúsítottat a Szolnoki Járásbíróság előzetes 
letartóztatásba helyezte.

A Rendőrőrs dolgozói a Polgárőrséggel együttműködve 
fokozottabban ellenőrzi a város területét, a biztonság 
fenntartása érdekében, de kérem önöket, hogy figyeljenek oda 
egymásra, és éljenek jelzéssel a Rendőrség felé, ha bármilyen 
gyanús dolgot, körülményt észlelnek a 112-es segélyhívó 
számon, vagy a Rendőrőrs mobiltelefonján:

+36-20/231-86-73.
A Rendőrőrs dolgozói nevében is kívánok mindenkinek 

Békés, Meghitt Karácsonyt és Boldog Új Évet. 

Tisztelettel:

 Tokai Lajos r. alezredes
 őrsparancsnok

A Kunhegyesi Polgárőr Egyesület vezetése, a teljes tagság nevében, idén is szeretné megköszönni támogatóinak: Kunhegyes 
Város Önkormányzatának, Kunság Népe Mg. Zrt.-nek, Mikroagro Bt.-nek, Sziki Bt.-nek, Kakat Trade Kft.-nek, Faragó Bt.-nek, 
Hegyesi Szolgáltató Kft.-nek, Zubor Árnyékolástechnikai Kft.-nek, Agromix 2002 Kft.-nek, Tiksz Bt.-nek, Kutyuli-Food Kft.-
nek, Tür-Plast Kft.-nek, Kocsis Imrének, Id. Berényi Károlynak, Szívós Gyulának az egyesület részére nyújtott anyagi 
hozzájárulást.

Támogatóinknak és a város lakóinak, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Békés,  Biztonságos  Új Évet kívánunk! 

 Polgárőrség

Ünnepi tanácsok, ajánlások!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az 
év végi ünnepek zavartalansága érdekében idén is kiemelt 
figyelmet szentel, az állampolgárok szubjektív biztonság-
érzetének növelésére, a megelőzési felhívások propagálására.

Sajnálatos tapasztalataink szerint a bűnelkövetők sok esetben 
az áldozatok gondatlanságának, figyelmetlenségének köszön-
hetik sikereiket.

Az ünnepi forgatagban is fordítsunk kellő figyelmet értékeink 
védelmére, hisz a bűnelkövetők ilyenkor gyakran találnak 
kedvező alkalmat erkölcstelen szándékuk megvalósítására.

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhető
az áldozattá válás:

• Különösen veszélyes helyek közé tartoznak a bevásárló-
központok, autóbusz állomások, tömegközlekedési eszközök.

• Azon értékeket, amelyeket szükségszerűen magánál kell 
tartania, (okmányok, pénztárca, bankkártyák) ruházata vagy 
táskája belső, védettebb zsebeiben helyezze el, lehetőleg több 
helyre elosztva.

• Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben 
figyeljen környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa 
magához.

• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le 
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba.

• Az áruházon kívül már semmiképpen sem célszerű, az 
értékekkel teli bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat 
fordítani.

• Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne akassza a 
székre a táskáját, kabátját, mert ezt kihasználhatják a tolvajok.

• Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt 
lát maga mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét.

• Ne tartson magánál sok készpénzt, valamint a bankkártyát 
és a PIN-kódot soha ne hordja egymás mellett.

• A bank-automaták használata előtt ellenőrizze a 
kártyabefogadó nyílás sértetlenségét, illetve a készpénzkiadó 
nyílás torlaszmentességét.

Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hosszadalmas 
utánajárásra számíthat és a pótlás is költséges.


