Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,
melyek forrása a police.hu oldal.
BETÖRÉSEK SOROZATA
KISKUNHALASON

Sorban érkeztek a bejelentések betörésekről
a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra március közepétől egészen április elejéig. Az
akkor még ismeretlen elkövető éjszakánként csapott le a település több boltjára.
Bővebben...

A TETŐN ÁT ÉRKEZETT

Bejelentés érkezett a Kiskunmajsai Rendőrőrsre idén januárban, miszerint egy ismeretlen tolvaj megbontotta a település egyik
épületének tetőszerkezetét, majd a lyukon
bemászott és kifosztotta a házat.
Két hónappal később az egyik iskolából értesítették a rendőröket. Ez esetben valaki
besurrant oda, és elvitte az intézményből az
osztálypénzt. Két napra rá láncfűrész tűnt el
egy gépkocsi rakteréből, majd a tolvaj egy
irodaházba ment be, ahonnan telefont valamint készpénzt lopott. Az elkövetés módja
ez esetben is a már korábban jól bevált tetőbontás volt.
Bővebben...

ŐRIZETBEN A GÉPKOCSIFELTÖRŐ

A kiskunhalasi nyomozók 2022. április 25én 9 órakor őrizetbe vettek egy 26 éves helyi lakost. A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt három hétben kifosztott több, a városkülönböző pontjain
parkoló autót. Bővebben...
KORÁBBI ALKALMAZOTT TÖRT BE A
CÉGHEZ

2022. március végén az egyik lajosmizsei
ipari területre mászott be egy ismeretlen elkövető, majd az épület nyitott ablakán bemászott a csarnokba.
Bővebben...

ÚJABB DÍLEREN KATTANT A BILINCS

A bajai rendőrök elfogtak egy 52 éves mohácsi férfit bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, aki feltehetőleg tagja egy dílerekből álló bajai bandának.
Bővebben...
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények
változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat
hasonló bűncselekmények megelőzésében.

A vagyon elleni
bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,
odafigyeléssel megnehezíthető az
elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és
megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait!

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a
112 segélykérő telefonszámon.
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