Szentendre, 2019.12. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

Évértékelő állománygyűlés
Kovács László r. ezredes, kapitányságvezető 2019. március 19-én, a kapitányság épületében megtartott
állománygyűlésen értékelte a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkáját.
Az ünnepi rendezvényen meghívott vendégként volt jelen Szentendre Város polgármestere, a Szentendrei
Járási Ügyészség vezetője, a Járási Hivatal helyettes-vezetője.
Az értekezleten Kovács László r. ezredes részletesen ismertette, hogy a kapitányság illetékességi területén az
elkövetett bűncselekmények és ezen belül a közterületi jogsértések számát, melyek az elmúlt évhez - és
visszatekintve a korábbi évekhez képest is - jelentősen csökkent. Továbbá ismertette a város és illetékességi
területének közlekedési helyzetét is, valamint elemezte a közbiztonsági helyzetet is.

A kapitányságvezető hangsúlyozta továbbá, hogy az elért eredményekhez, sikerekhez a partnerek áldozatos
munkája is hozzájárult, többek között Szentendre Város Önkormányzata segítette támogatásával a rendőrség
munkáját. Kapitányságvezető megköszönte Dr. Kis Marianna vezető ügyész asszonynak a büntetőügyekben
végzett közös erőfeszítéseket.
Az évértékelő állománygyűlés elöljárója Horváth Lajos r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese volt, aki a Szentendrei Rendőrkapitányság tavalyi
évi rendőri tevékenységét szakmailag eredményesnek értékelte, továbbá meghatározta a 2019. évre vonatkozó
feladatokat.
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Öt rendőr részére biztosít korszerű, kulturált szálláslehetőséget a helyi önkormányzat.
Pomáz város polgármestere, Vicsi László 2019. március 21-én ünnepélyes keretek között adta át a Szentendrei
Rendőrkapitányság vezetőjének a Pomáz, Luppa Vidor utcában elkészült szolgálati férőhelyeket biztosító
önkormányzati lakás kulcsait.

Az önkormányzat által felújított és korszerű bútorokkal felszerelt lakás öt fő részére biztosít kulturált és
kedvező árfekvésű szálláslehetőséget, a kialakított férőhelyek közül hármat hamarosan használatba is vesznek
a rendőrök.
A város polgármestere beszédében kifejezte abbéli reményét, hogy az új szálláslehetőség biztosításával
hozzájárulnak a rendőrök minden igényt kielégítő, kulturált elhelyezéséhez, és ezáltal segítik a helyi rendőrőrs
állományának feltöltését is.

Baleset-megelőzés
Felhívás a passzív biztonsági eszközök használatára
A biztonsági öv igazoltan életmentő eszköz, még lassú haladási sebességgel bekövetkező ütközések esetén is
védi életünket, testi épségünket. Mindezeken túl az öv használata nélkül az olyan más passzív védelmi
megoldások, mint például a légzsák sem fejtik ki kedvező hatásukat, sőt, akár súlyos, vagy szélsőséges esetben
akár halálos sérüléseket is okozhatnak. (a biztonsági öv használatának elmulasztása egyike a közutak legfőbb
gyilkosainak – az Európai Bizottság szóhasználatában!)
A három pontos biztonsági övet egyes szakértők egyenesen az emberiség történetének legfontosabb
biztonságtechnikai fejlesztésének tartják. Vitathatatlan, hogy a biztonsági öv a mai napig az autók
legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, s minden más – jármű belterében
alkalmazott – passzív biztonsági megoldás alapja (mint pl. a légzsák, övfeszítő stb.).
A biztonsági öv a passzív biztonsági eszközök családjába tartozik, mely jelentősége nem a baleset
elkerülhetőségében, hanem a már bekövetkezett baleset következményeinek a csökkentésében jelentkezik.
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A szakemberek úgy tartják, hogy közúti baleset bekövetkezése esetén általában három, egymástól jól
elkülöníthető ütközés valósul meg. Az első akkor következik be, amikor a balesetben érintett jármű egy másik
járműnek, ill. szilárd tárgynak ütközik (pl. fának, kerítésnek, egyéb műtárgynak). Ezt követően kerül sor a
második ütközésre, amikor a gépjármű utasterében tartózkodó személy(ek) teste hirtelen és nagy erővel
előrelendül, s övhasználat hiányában valamely testrészük a műszerfalnak, kormánynak, szélvédőnek,
üléstámlának stb. ütődik. A harmadik ütközés során az emberi belső szervek nekiütődnek a bordáknak, egyéb
csontoknak, vagy éppen más belső szerveknek.

A fentiek alapján a biztonsági öv – mint passzív védelmi eszköz – a másodikként leírt ütközés hatásaitól védi
meg a használóit.

Szentendrei Rendőrkapitányság

Szentendre Rendőrkapitányság (26) 502-400 szentendrerk@pest.police.hu

