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Személyi
riasztókat
kaptak

Az akcióban részt vett polgárőrök tapasztalata szerint a szabálykövető állampolgárok vannak többségben

Finn módszerre váltanak

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés az ittas vezetők kiszűrésére
A közlekedési balesetek
megelőzése és az ittas vezetés visszaszorítása érdekében közös akciót szervezett
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület.

Fridrich Tamás körzeti megbízott kiemelt figyelmet fordított a szeszes ital, és más,
vezetési képességre hátrányosan ható szerek befolyása alatt
álló sofőrök kiszűrésére, illetve
arra, hogy a járművek és utasok
megfelelő okmányokkal rendelkezzenek.
Az akcióban részt vevő polgárőrök tapasztalata szerint a

szabálykövető állampolgárok
vannak túlnyomó többségben,
azonban volt olyan, akinél a feledékenység (vezetői engedély
érvényességi ideje lejárt) már
bírságot vont maga után
A közeljövőben több alkalommal is tervez hasonló közlekedésbiztonsági akciót a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr
Egyesülettel. Lesz olyan alkalom, amikor az ittas vezetés
kerül fókuszba: a ,,Finn módszer” lényege, hogy alapos
szervezést követően meghatározott útszakaszon több leállító
és biztosító rendőr bevonásával

egyidejűleg több járművezető
ellenőrzése történik meg, rendkívül rövid idő alatt. Amennyiben a jármű vezetője nem ittas,
azonnal tovább haladhat, ám, ha
pozitív az eredmény, félreállítják és eljárnak velük szemben.
Ezzel a módszerrel egy-egy
ittasság ellenőrzés mindös�sze néhány másodpercet vesz
igénybe és negatív eredmény
után a gépkocsivezető késedelem nélkül folytathatja az útját.
Természetesen
amennyiben
egy ilyen ellenőrzés során más
bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, a járőr
azonnal intézkedik.

Fridrich Tamás címzetes rendőr törzsőrmester, a kulcsi, és Fridrich Ferenc címzetes rendőr törzszászlós, a rácalmási körzeti megbízottak tartottak előadást február 14-én a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet felső tagozatos tanulói számára a biztonságos internethasználatról. Az előadás kiterjedt az internet
forrásainak veszélyeire, s a világhálón terjedő bűnözés áldozatává válásának megelőzésére. A rendőrök oktató
videókat vetítettek le, amelyek életszerűen mutatták be a lehetséges veszélyeket és azok elkerülésének, kijátszásának lehetőségeit. Mint képünkön is látható, tudtak újat mondani a diákoknak...

A személyi riasztót ajándékba
kapták megrendelőik

Tavaly
novemberben
tartott előadást Idősek védelmében címmel Kovács
Péter, a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület
elnöke, amikor bemutatta
az időseknek alkalmazható
személyi riasztót. A Vidám
Emberek közösségéből sokan meg is rendelték a szerkezetet, amelyeket januári
ülésükön vehettek át az
egyesület elnökétől ingyen!
Legutóbb február 15én találkoztak a két civil
szervezet tagjai, amikor a
polgárőrök elnöke bemutatta a lakások védelemének
mechanikai és elektronikai
eszközeit, amelyek beszerzésben és beüzemelésben
is szívesen nyújtanak segítséget, mert tevékenységük
fő célja a bűnmegelőzés, az
áldozattá válás elkerülése.
Amennyiben mégis bűncselekmény történt, vagy
veszélyben érezzük magunkat azonnal hívjuk a 112-t!
A Vöröskereszt kulcsi
Alapszervezete hamarosan
viszonozza a KBPE eddigi
ismeretterjesztő segítségét,
a márciusi „Egészségpercek” témája az újraélesztés
lesz, melyen a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai is részt vesznek.
Radnó Józsefné

