BŰNMEGELŐZÉSI
HÍRLEVÉL

2022. október

Mindszent hava
Néhány jeles nap:

Október 01. a Zene Világnapja,
Idősek Világnapja
Október 03-09. Országos Könyvtári Napok
Október 04. Állatok Világnapja
Október 06. az aradi vértanúk napja

Kedves Olvasó!
Októberi kiadványunkban az állatvédelmi világnap kapcsán foglalkozunk az állatok védelmével. Kiadványokat és ismeretanyagot teszünk közzé, amely főként a házi kedvenceink tartásával foglalkozik, de
ne feledjük, hogy a haszonállataink tartásánál is van több olyan intelem, amely be nem tartásával az
állattartás szabályaira vonatkozó szabályokat szegjük meg. Fontos, hogy az időjárás viszontagságai
elől a szabadon tartott állatok esetében gondoskodnunk kell olyan búvóhelyről, amely megvédi az esőtől, széltől és majd a fagyoktól. Ennek olyan anyagból kell készülnie amely szigetelt, nem vezeti hőt,
nem ázik át. Gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű és minőségű élelemről, ivóvízről. A fekvő vagy
pihenő hely aljára soha ne rongyot, pokrócot helyezzünk, hanem a nedvesség elvezetésére alkalmas
szalmát vagy szénát terítsünk.
A biztonságos internethasználat örök téma. Ne feledjük, az internet személytelen, sok az átverés, a
csalás. Hirdetési oldalakon sokan ajánlanak eladásra nem létező termékeket, vannak akik a magányos
emberek szeretet éhségét kihasználva „szerelmet” ajánlanak több-kevesebb pénzt kicsalva a hinni és
bízni akaró áldozataiktól. Mások nyereményjátékot színlelve tulajdonítják el hiszékeny áldozataiktól a
félretett pénzüket. Ellenük csak úgy védekezhetünk, hogy nem engedjük becsapni magunkat, hogy körültekintően és odafigyeléssel használjuk az internet adta pozitív lehetőségeket.
Közeleg a halottak napja. Ebben az időszakban megnövekedhet a gépjármű feltörések száma. Ezt
megelőzhetjük néhány ajánlás betartásával, melyet hírlevelünkben megtalálhatnak.
Vigyázzunk magunkra, figyeljünk másokra!
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KÖTELES A KUTYÁT 4 HÓNAPOS KORÁIG AZ ELSŐ VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSSAL ELLÁTNI, majd az első oltást 6 hónapon belül, ezt követően pedig
évente egyszer ismételni!

KÖTELES A KUTYÁT 4 HÓNAPOS KORÁIG ellátni egyedi azonosításra alkalmas
transzponderrel (microchip) A chipen regisztrált adatokat kötelező 8 napon belül módosítani,
amennyiben az állat esetében tulajdonosváltás történik, vagy az állat elpusztul.

KÖTELES NAPONTA LEGALÁBB EGYSZER ellenőrizni az állat tartási helyét

KÖTELES az állat tartási helyét oly módon kialakítani, hogy ott az állat ne okozhasson
sérülést magának!

KÖTELES a szabadban tartott állatok számára olyan helyet biztosítani, amely az időjárás
viszontagságai ellen védelmet nyújt.(pl.kutyáknak, macskáknak megfelelő bebújó, ól, patás
állatoknak beálló, akol)

KÖTELES az általa tartott állatokkal kíméletesen bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat,
szenvedést okozni nem szabad!

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELESSÉGEI A TELJESSÉG IGÉNYE
NÉLKÜL:

nagy testű eb: minimum 8 méter, de inkább futólánc, ha más módon
nem lehet megoldani a szökés megakadályozását.

közepes eb: minimum 6 méter

kistestű eb: minimum. 4 méter

Az időszakos lánc hosszának előírása:

nagytestű ebet (>40 kg) 20nm-nél kisebb területen tartósan tartani!

közepes testű ebet (20-40 kg közötti) 15 nm –nél

kistestű ebet (<20kg) 10 nm-nél kisebb

TILOS

közlekedésbiztonság, az állaton végzett egészségügyi elllátás, állatról
emberről terjedő fertőzés, vagy az állat veszélyes viselkedése miatt csak fenti
indokok idejére!)

(pl.

Ebet csak indokkal (az indok idejéig) szabad megkötve tartani,

Ebet, patás állatot állandó jelleggel kikötve tartani!

TILOS

AZ ÁLLATOK VÉDELME KÖZÖS ÜGY!

Mindenszentek
Halottak napja
Mindenszentek és a Halottak napja alkalmából szeretteinkre emlékezünk. Mindazokra, akik sajnos
már nem lehetnek velünk. Ebben az időszakban gyakorlatilag az egész ország útra kel. Vannak, akik
mindössze a közeli temetőbe gyalogolnak ki, a legtöbben ugyanakkor autóba ülnek, és az ország távolabbi részeibe is elutaznak azért, hogy leróják kegyeletüket, és elhelyezzék a megemlékezés és a szeretet virágait. A gépjárműlopások, illetve a gépjárművekből történő lopások, a bűncselekmények nagy
százalékát teszik ki, ezért fontos, hogy a jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt mindig zárják
le, mielőtt az autót elhagyják, még akkor is, ha rövid időre távoznak. A trükkös lopások megelőzése
érdekében javasoljuk, hogy legyenek kicsit gyanakvóbbak, tartózkodóbbak, ne hagyjanak látható helyen semmilyen iratot és értéket a gépkocsiban!
Az úgynevezett alkalmi lopások elkerülése érdekében, célszerű egyfajta védelmi mechanizmust kialakítani, amely hatásos az értékek megóvására. Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak, mint például a
kerékpárok, csomagok, táskák, illetőleg egyéb értékek könnyű prédát jelentenek az elkövetőknek,
amelyeket fizikai erőszak alkalmazása nélkül is, könnyedén eltulajdoníthatnak.
A zseblopásokat jellemzően az utcán, illetőleg tömegközlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem látható helyre, amikor elindulnak otthonról. Lehetőség szerint kabátjuk
belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat, a telefonjukat.
Az ünnep méltóságának megőrzése érdekében kérjük a közlekedőket, hogy a hosszú hétvége során
legyenek körültekintők, tartsák be a közúti előírásokat. Lassabb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket.
Forrás: www.police.hu
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