Szomjúság, nyugdíj-kiegészítés, segély folyósítása,
nyeremények átadása, hozzátartozó balesete,
rokonnal megbeszélt adásvétel, vagy kölcsön.
Széles a rossz szándékú emberek repertoárja, akik
ilyen és ehhez
hasonló
történetekkel becsengetve
akarnak
gyanútlan
áldozataik
lakásába bejutni,
hogy aztán bizalmukba férkőzve és figyelmüket
elterelve értékeket lopjanak el tőlük.





Nemrég
Zalaegerszegen
ismét
„szomjas”
elkövetők jelentkeztek két idős ember lakásán. A
nyugdíjas sértettek mindkét helyen egyedül voltak
otthon, míg a bűnözők hárman voltak, akik
bekéretőztek vizet inni. Mindig volt közülük, aki
szóval tudta tartani az egyedül lévő házigazdát és
el tudta terelni a figyelmét. Egyik helyen sajnos
sikerrel is jártak, a néhány korty víz mellett, melyet
megittak, a kikutatott arany ékszereket is elvittek
vendéglátójuktól.

Ahogy a bevezetőben utaltunk rá, a vízkérés csak
egy a szinte végtelen ürügy közül. Lehet, hogy
holnap éppen a villanyóra számát szeretnék
leegyeztetni. Amire mégis érdemes figyelni, ha egy
idegen becsenget, vagy ismeretlenül telefonon
segítséget kér, hogy a rossz szándékkal közeledők
folyamatosan beszélnek, magukra irányítják a
figyelmet, nem engedik egy pillanatra sem, hogy
áldozatuk magukra maradjon a gondolataival.
Legtöbbször olyan helyzetet teremtenek, hogy
azonnal dönteni kelljen (legyen szó bajbajutott
álunokáról, házaló árusról, hivatalos eljárást
színlelőről, vizet kérőről). Ha Ön így érzi magát
egy szituációban, akkor mindenképpen kérjen időt,
s egy kis türelmet, amíg a lakása biztonságában
egyedül (mert hiszen még nem engedett be senkit!)
átgondolja a helyzetet. Higgadtan sokkal élesebben
lát mindent. Ha szükséges, hívja át valamelyik
szomszédját, vagy telefonon kérjen segítséget
hozzátartozójától, vagy éppen a rendőrségtől.
Minden gyanús körülmény esetén bátran értesítsék
a rendőrséget a 112-es számon, mivel közös
érdekünk, hogy ne váljon senki áldozattá!

Az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzése
érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:








készpénzüket eleve ne otthon tárolják, hanem
valamely pénzintézetben helyezzék el!
Fordítsanak figyelmet a lakókörnyezetükben
bámészkodó idegenekre! Ha ilyen személy az
Önök környezetében lakókról érdeklődik,
adjanak kitérő választ!
Nagy segítség a rendőrség számára, ha minél
jobb személyleírást tudnak adni az idegenről és
megjegyzik
gépkocsijának
rendszámát.
Amennyiben pedig megtörténik a baj, ne
változtassák meg a helyszínt, ne takarítsanak
fel, ne mosogassák el például a vízkérés
ürügyén bekopogtató idegen után a poharat,
hiszen így fontos nyomok is elveszhetnek!

Első és legfontosabb, hogy ne engedjenek be
idegent a lakásba! A bejárati ajtón lévő
biztonsági elemeket (zár, lánc, kitekintő)
mindig használják!
Mindig győződjenek meg róla, hogy ki
szeretne bejutni Önökhöz, s valóban az
kopogtat-e, akinek (akár hivatalos személynek
is) bemutatkozik! Ha valaki hivatalos
személynek adja ki magát, kérjék el
igazolványát, telefonon érdeklődjenek az adott
szervezetnél, hogy valóban az ő alkalmazottjuk
járja-e a házakat!
Mindig győződjenek meg arról, hogy kinek és
miért adnak ki pénzt! Ha családtagjukra
hivatkozva kér pénzt egy idegen, Önök hívják
fel a rokonukat, hogy megbizonyosodjanak
róla, valóban megegyeztek-e a pénzátadásról!
Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek
jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol
tartják, és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják
Önöktől! Javasoljuk, hogy nagyobb összegű
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