Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,
melyek forrása a police.hu oldal.
INGATLANOKBA SURRANÓ FIATALT
FOGTAK KISKUNHALASON

A tolvaj rendszerint lakóházak udvarába
mászott be és kifosztotta a melléképületeket, de attól sem riadt vissza, hogy egy-egy
házba is besurranjon.
Bővebben...

SZERENCSEJÁTÉKRA KELLETT A PÉNZ

A feljelentő sógora megbetegedett, ezért
egy férfit vettek fel mellé, aki gondoskodott
róla. A beteg kórházba került, ápolója pedig
közel 400.000,-Ft-ot vitt el rövid idő alatt a
rokonoktól arra hivatkozva, hogy különböző gyógyászati eszközöket kell vásárolni.
A családtag sajnos meghalt, így az ápoló a
teljes összeget visszaadta, mondván, hogy a
körülmények miatt már nincs rá szükség.
Ezzel azonnal a rokonság bizalmába férkőzött, így nem volt gyanús, hogy a visszautalt
pénzt néhány napon belül apró részletekben
kölcsönkérte. A sikeres akció után vérszemet kapott a csaló, és rövid idő alatt közel
5,6 millió forintot csalt ki áldozataitól.
Bővebben...

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA
ELLENI BŰNTETT

Buszmegállóból kezdték dobálni a főutat és
az arra közlekedőket. Az üvegszilánkokat
ezután gondosan szétrugdosták az úttesten,
ha pedig valamelyik nem tört szét, nekifutottak mégegyszer a műveletnek.
Bővebben...
ELFOGTÁK A FÉMTOLVAJT

CIVILEK SEGÍTSÉGÉVEL SZALADT A
RENDŐRÖK KARJAIBA A RABLÓ

Több bejelentés érkezett a Kiskunhalasi
Rendőrkapitánysághoz, miszerint eltűnt egy
réz emléktábla a település egyik teréről, valamint több helyről nyoma veszett a csatornahálózat öntött vas tartozékainak.
Bővebben...

Egy idős asszonyt akart kirabolni egy férfi
Kalocsán. Fiatalok siettek a védelmére,
majd a menekülő bűnelkövetőt egészen addig követték, amíg a rendőrök elfogták.
Bővebben...
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények
változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat
hasonló bűncselekmények megelőzésében.

A vagyon elleni
bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,
odafigyeléssel megnehezíthető az
elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és
megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait!

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a
112 segélykérő telefonszámon.

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146
e-mail: elbir@bacs.police.hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

