VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE

2017. MÁJUS
T A R T A L O M:
1) Május 24. az Európai Nemzeti Parkok Napja
2) Közlekedik a család Veszprémben

Az elmúlt kemény telet követően nem robbant
be a tavasz megyénkbe, a hőmérséklet csak
visszafogottan emelkedik, esetenként ezt is
visszaveti egy-egy markáns hidegfront érkezése.
Emiatt a mögöttünk lévő két hosszúhétvége
(húsvét és május 1.) még nem hozta el a turisták
kirajzását a természetbe, azonban ez már aligha
késik sokáig.
Az elmúlt években az Országos Kéktúra
útvonala uniós támogatásból jelentős minőségi
változásokon ment keresztül: megtisztították a
benőtt növényzettől a gyalogos utakat,
helyreállították a forrásokat, az úton található
kilátókat és a pihenőhelyeket felújították.
Újrafestették a nyomvonalról tájékoztató kék
jelzéseket, egységes információs táblákat
helyeztek
ki.
Több
helyen
modern
turistaszállásokat is létrehoztak. Az országos
kék jelzés a Veszprémi Rendőrkapitányság
illetékességi területén is áthalad.
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1) Május 24. az Európai Nemzeti Parkok Napja
Az EUROPARC Szervezet (Európai Nemzeti Parkok Föderációja) május 24-ét
nyilvánította az Európai Parkok Napjává. 1909-ben ezen a napon a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia kezdeményezésére Svédországban Európa első nemzeti
parkjaiként egyszerre hét nemzeti park alakult meg. Ennek a napnak a 100.
évfordulóján 1999-ben kezdeményezte szervezet az Európai Nemzeti Parkok Napja
megünneplését.
Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park a Balaton északi partján, 1–15 km
szélességű sávban húzódik, területe (mintegy 57.000 hektár) 6 korábbi tájvédelmi körzetet
foglal magában: a Kis-Balatont, a Keszthelyi-hegységet, a Tapolcai-medencét, a Kálimedencét, a Pécselyi-medencét és a Tihanyi-félszigetet.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe kiterjed Veszprém- és Zala
megyére, Győr-Moson-Sopron megyében 5 település teljes közigazgatási területére, Somogy
megyében a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településekre (kivéve Marcali teljes
közigazgatási területét.). Az Igazgatóság működési területén belül országos védelem alatt áll
a nemzeti parki területeken kívül három tájvédelmi körzet (Somló TK, Magas-bakonyi TK,
Mura-menti TK), továbbá 27 természetvédelmi terület.
forrás: www.bfnp.hu

Veszprém megye jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik, melyben
meghatározóak a természeti értékek. Fontos, hogy ezeket megőrizzük, az erdőt járva
messzemenően betartsuk a vonatkozó jogszabályokat. Bár a turistautak mentén
felhalmozódó szemét egy része a kirándulóktól származik, azért a helyben lakóknak is
van szerepük a hulladék lerakásában. A leöntött sitt, a fák közé bevonszolt öreg
bútorok, WC csészék aligha írhatók az idegenforgalom számlájára. Tapasztalataink
szerint az Országos Kéktúra útvonala sem mentes az ilyen visszataszító jelenségektől,
jelöletlen ösvényeken, földutakon, pedig még rosszabb lehet a helyzet.
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Közel tíz éve a „nápolyi szemétválság” esete kapcsán szembesülhetett a világ azzal a
meghökkentő ténnyel, hogy egy legendás európai város lakói is kerülhetnek harmadik
világbeli körülmények közé hulladékgazdálkodási anomáliák miatt. A szemét sajnos ma
már nem szinonimája az értéktelenségnek. Ezzel pedig nem csak az újrahasznosítás
már-már közhelyszerű fontosságára utalunk, hanem arra is, hogy a szemét értéke akár
kevesebb is lehet, mint zérus, hiszen termelődése az átlagember szintjén tulajdonképpen
csak kiadást jelent. Sőt, egyre több pénzbe kerül megszabadulni tőle. A kistérségi
lerakók jó részét bezárták, így a szemét hosszabb úton és drágábban jut el a
biztonságosként elfogadott gyűjtőhelyekre.
Költségvetésünk tervezésénél tehát nemcsak az
input javak fogyasztói árával kell számolnunk,
hanem a háztartásunk outputja által támasztott
anyagi terhekkel is, melyek leggyakrabban
szemétszállítási és csatornahasználati díjként
merülnek fel. Esetenként ez utóbbi költségek
még további elemekkel bővülhetnek, amikor
például egy fürdőszoba felújítás „romjainak”
elszállításához kell konténert rendelnünk.
Magától értetődően óriási a kísértés e költségek
megtakarítására. Az illegális hulladéklerakással
azonban annak elkövetője szabálysértést, sőt
esetenként bűncselekményt valósít meg. Kérjük,
hogy a feleslegessé vált hulladékoktól a
települési
önkormányzat
által
felkínált
szolgáltatásokat (pl. lomtalanítás, elektromos
eszközök begyűjtése stb.) igénybe véve
szabaduljon meg!
VÉDJE, ÓVJA A TERMÉSZETET!

2) „Közlekedik a család” Veszprémben

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága immár
hatodik alkalommal szervezi meg a “Közlekedik a család” elnevezésű
vetélkedősorozatot. A verseny elsődleges célja, hogy minél szélesebb körben hívja fel az
állampolgárok figyelmét a körültekintő, megfontolt és példamutató közúti közlekedési
magatartás, továbbá a szülői példamutatás fontosságára.
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A Veszprém Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében – a Skoda Piedl Kft.
támogatásával – 2017. május 27-én és 28-án 10 és 14 óra között a veszprémi Tesco
Áruház parkolójában rendezik meg a vetélkedősorozat megyei elődöntőjét.
A selejtezőre nevezhet minden olyan megyei
lakóhellyel rendelkező család, ahol az egyik
szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás
vezetői engedéllyel, továbbá 6 és 17 év
közötti gyermeket/gyermekeket nevelnek. A
Veszprémben megrendezésre kerülő megyei
selejtezőre jelentkezhetnek elektronikus
úton
a
www.kozlekedikacsalad.hu
internetes oldalon vagy személyesen a
vetélkedők napján, a területi versenyek
helyszínein.
A megyei selejtezőre jelentkező családokat különböző közlekedési témájú, hol játékos,
hol komoly szellemi és vezetéstechnikai ismeretet igénylő versenyfeladatokkal várják. A
család közösen KRESZ elméleti tesztlapot tölt ki, a gyermekek kerékpáros, a szülő pedig
autós ügyességi akadálypályán próbálhatja ki ügyességét.
A megyei elődöntőn legeredményesebben
szereplő család lehetőséget kap a 2017.
június 10-én és 11-én Budapesten
megrendezésre
kerülő
országos
versenyen való részvételre. Az országos
verseny díjait az Autós Életciklus
Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület
(rövid nevén Autós Nagykoalíció)
biztosítja, a fődíj egy Skoda Rapid
Spaceback személygépkocsi és több más
értékes nyeremény.
Az országos döntőre közvetlenül is lehetőség van jelentkezni interneten. Ehhez 2017.
május 2. és 2017. június 7. között a vetélkedő honlapján öt fordulóban játékos feladatok
teljesítésével van lehetőség a pontgyűjtésre. Az a család jut az országos döntőbe, aki a
verseny ideje alatt a legtöbb pontot gyűjti.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

