
Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a teme-
tőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet 
virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.

Sajnos a temetőket nem mindenki amiatt látogatja, hogy 
szerettei sírjához koszorút tegyen, s emlékezzen.

Szomorú tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban a temetők 
közvetlen környezetében gyakrabban fordult elő gépkocsi-
feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és 
koszorú eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét 
kihasználó betörés, illetve besurranás.
Kérjük Önöket, hogy:
 Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg 

arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták!
 Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes 

irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres 

táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre 
jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az 
ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos 
tárolóeszköz!
 Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt 

rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a konténerhez 
mennek is!
 Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy 

kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
 Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 

tartózkodnak!
Természetesen a rendőrség idén is megkülönböztetett 

figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 
megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a 
megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak Napjára

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

Az utóbbi időszakban történtek olyan jellegű csalások, ahol 
az elkövetők telefonon megkeresett áldozatokkal azt közölték, 
hogy sorsoláson nagyobb értékű készpénzt nyertek, azonban 
annak átvétele érdekében azonnal töltsenek fel különböző 
összegeket bank automatán az általuk megadott telefonszámra. 
Ne tegye!! Ne váljon áldozattá!! Ne dőljön be ilyen telefonos 
hívásoknak, azoknak nincs valóságtartalma.

A Karcagi Rendőrkapitányság javaslatai a következők:
o Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják az 
ilyen tartalmú hívásokat!
o Ne higgyenek minden csábító lehetőségnek, ne töltsenek 

fel pénzt a megadott telefonszámokra! 
o Kérjenek hivatalos írásos vagy személyes értesítést a 
„nyereményről”, ne elégedjenek meg egy telefonhívással!

Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis 
bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul 
értesítse a rendőrséget (112), hiszen így nagyobb esély nyílik az 
elkövető/k felkutatására és felelősségre vonására, valamint az 
eltulajdonított érték visszaszolgáltatására. Javasoljuk továbbá, 
hogy a bűncselekmény bejelentését követően vegyék igénybe 
az áldozatsegítő szolgálat nyújtotta lehetőségeket.

Ne higgyen a telefonos csalóknak!!

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ októberi programjairól röviden:
18-án, kedden 13.30 órától TOTYOGÓ baba-mama klub várja a kisgyermekes anyukákat apróságaikkal együtt
20-án 11.00 Emlékpróba – 1956 címmel rendhagyó irodalom óra a Nevesincs Színház előadása
	 	 Zene: Victor Máté – Belépőjegyek ára: 200 Ft.
20-án, csütörtökön 16 órától Ízőrző klub következő foglalkozása
27-én csütörtökön Gózon bérlet első előadása a Szigligeti Színházban indulás 17.30
23-án 10.00 Ünnepi megemlékezés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ színháztermében 

Ünnepi beszéd – dr. Lakyné dr. Lévai Éva
Ünnepi műsor – a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola diákjainak közreműködésével
Koszorúzás a XX. század áldozatainak emlékművénél

16 órakor az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
„56 KUNHEGYESI HŐSEI” Ünnepi megemlékezés 

Pódiumterem
Fába vésett történelem – Végh József fafaragó kiállítása A kiállítást megnyitja: Szabó András polgármester
Közreműködik: Percze Miklós újságíró – Emlékbeszéd – Víg Márta középiskolai tanár
Emlék töredékek – 1956-ból – Végh János gyermekei  – Végh István és Végh József visszaemlékezései 
Előcsarnok
Végh János és Bényi Árpád portréinak leleplezése – alkotók: Végh József és Czupp Pál
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