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Tisztelt Péteri Lakosok!
Az elmúlt időszakban több alkalommal próbálták csalók ismét megtéveszteni idős lakosainkat. A Rendőrséggel
közösen fontosnak tartjuk ennek megelőzését, ezért Péteri Hírlevél különszámunkkal adjuk közre a rendőrség
felhívását. Kérjük fokozottan figyeljenek külön élő családtagjaikra, szomszédjaikra, adják tovább közleményünket!
Figyeljünk egymásra!
Köszönjük éberségüket!

Petőné Vizi Valéria polgármester

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
A Monori Rendőrkapitányság a közelmúltban történt bejelentések tapasztalatai alapján, szeretné felhívni a lakosság
figyelmét az alábbiakra. Kérem, figyelmesen olvassa el és fogadja meg tanácsainkat.
• Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre!
Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak Önre tartozik, azt senkivel ne ossza
meg!
• Legyen szemfüles, mivel a közelmúltban, több esetben időskorú személyeket tévesztettek meg ismeretlen
elkövetők, azzal, hogy unokájuknak kiadva magukat készpénzt csaltak ki tőlük.
• Ismeretlen eredetű eszközökkel házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket NE
engedjen be otthonába!
• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektromos szolgáltató, stb.) keresik, kérje el a
hivatalos minőségét igazoló igazolványát! Ha kétsége van, kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól arra
vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e munkatársat, szakembert Önhöz!
• Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el az
arcképest igazolványát, jelvényének számát figyelje meg! Az igazolvány felmutatása kötelező!
• A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden esetben utasítsa vissza! Nagy valószínűséggel, hamis
pénzzel fizetnének, vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni és értékeiket akarják felkutatni, illetve
eltulajdonítani.
• Ha elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy a nyílászárókat megfelelő módon zárta-e be! Lakása kulcsait
soha ne rejtse el lakása, háza körül! A tolvajok, betörők nagyon leleményesek, még a legtitkosabb
rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik. A kerti munkák során használt eszközöket (létrát, fűrészt, stb.) mindig
tegye el, ne könnyítse meg az elkövetők dolgát, mert az elől hagyott eszközöket felhasználhatják a bejutáshoz!

Trükkös telefonhívással csalnak ki pénzt!
Leleményes trükkel próbálnak pénzt szerezni idős
emberektől ismeretlen tettesek, akik Vecsésen, Üllőn,
Maglódon és több Monor környéki településen is
feltűntek az elmúlt hetekben. Ravasz csellel próbálják
megtéveszteni idős áldozataikat, - eddig szerencsére
kevés sikerrel, - de sajnos előfordult olyan eset, hogy
egy idős asszonytól 1 millió forintot csaltak ki.
A csalók módszerére jellemző, hogy az esti órákban
vezetékes telefonon keresik fel az idős embereket,
majd magukat a sértett unokájának vagy fiának kiadva
próbálják elkövetni a bűncselekményt. Az egyik
esetben feltűnt a sértettnek, hogy az igazi rokon

hangjától eltérő orgánum szólt bele a kagylóba. Ekkor
azzal védekezett a hívó, hogy autóbalesetet okozott,
amelyben megsérült, felrepedt a szája, emiatt változott
el a hangja. A történet folytatásaként az álunoka azt
állította, az autóbaleset elszenvedői kigyúrt
„nehézfiúk”, akik addig nem engedik el a helyszínről,
amíg a kárt meg nem fizeti. Ezért azonnal pénzre van
szüksége, amiért elküld valakit a nagyszülőhöz. Hogy a
színjáték hitelesebbnek tűnjön, a hívó sírást imitálva
tovább fokozta a hangulatot. A férfi egymillió forintot
kért a sértettől, állítása szerint ekkora összeg fedezte
volna az okozott kárt. Előfordult olyan eset is, hogy az
egyik éjszaka négy alkalommal is próbálkoztak a

bűnözők. Szerencsére azonban a kiszemelt áldozatok
gyanút fogtak, így sikerült elkerülni a bajt.
A rendőrség azt tanácsolja azoknak, akik hasonló
helyzetbe kerülnek, hogy ne habozzanak felhívni a
telefonáló által hivatkozott unokát, gyermeket és
ellenőrizzék le, hogy valóban megtörtént-e a baj. Ne
higgyenek a csalóknak!

Ne adjunk ismeretlennek pénzt és hasonló
esetben azonnal értesítsük rendőrséget!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal
hívják a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410367-es telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es, 112-es központi
segélyhívószámok valamelyikén.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár hatodik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi
nagytakarítanak”, közösen tisztítják meg környezetüket a TeSzedd!
önkéntesei. Péteri idén ismét bekapcsolódott a kezdeményezésbe!
Várjuk Önt is, kérjük csatlakozzon hozzánk!
Találkozási pont: Művelődési Ház belső udvar
Időpont: 2016. április 30. (szombat) 9:00 óra
Ezzel az akcióval szeretnénk elérni, hogy minél több ember figyeljen
oda a településünk tisztaságára.
A gyűjtés során a jelenlévők számától függően, kisebb csoportokban
végezzük a község közvetlen környezetében lévő területeken a szemét szedését. A résztvevők számára tízórairól az
Önkormányzat gondoskodik. Várjuk a civil szervezetek, magánszemélyek és a környezetünkért tenni akarók
csatlakozását, hogy a településüzemeltetési munkatársak jelentős eredményeit kiegészítve még szebbé tegyük
környezetünket!

E-hulladékgyűjtés!
2016-ban az e-hulladékgyűjtést összekötjük a szokásos évi lomtalanítással (házhoz menő lomtalanítás ideje május 12.)!
A gyűjtés során leadhatók az elektronikai berendezések, röviden, a teljesség igénye nélkül minden, ami
valaha árammal, akkumulátorral működött.

Az e-hulladék gyűjtésének ideje: 2016. május 11-12-13.
helyszíne: Posta melletti épület (egykori Sportköri helyiség)
A nagyméretű berendezések elszállításában a településüzemeltetés munkatársai segítséget nyújtanak. Szükség esetén
kérjük keressék Gyercán Ferenc urat a 20/232-8254-es telefonszámon.

Hulladékgyűjtő sziget
A házhoz menő sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtéssel a hasonló célú szigetek kihasználtsága és jelentősége
csökken, ezért a hulladékszállítást végző szolgáltatók már nem vállalják annak ürítéseit. (A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tör vény 43. § (3.d) pontja szerint az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki,
hogy a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan
sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő
gyűjtése és elszállítása nem biztosítható.).
A környékbeli településeken több helyen az üveggyűjtésén túl már korábban megszüntették a többi gyűjtőedény
alkalmazását. Péterinek is igazodnia kell ezen feltételekhez, ezért kértük a szolgáltatót, hogy a hulladékgyűjtő szigetről
történő szállítás megszűnése esetén segítse a lakosságot minél több sárga zsák rendelkezésre bocsátásával.
A hulladékgyűjtő szigeten a papír, a műanyag és a fémdobozok gyűjtését fentiekre tekintettel a Szolgáltató
2016. május 2-tól megszünteti!
Szükség esetén a Polgármesteri Hivatalban sárga zsákok korlátozott számban rendelkezésre állnak. A szelektív
hulladékot a szolgáltató az alábbi időpontokban szállítja el:

SÁRGA zsákos hulladék
2016.04.22. (péntek)
2016.05.13. (péntek)
2016.06.24. (péntek)

ZÖLD zsákos hulladék
2016.05.20. (péntek)
2016.06.22. (szerda)

