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112-es nap 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság interaktív sajtótá-
jékoztatóval csatlakozott - a két hívásfogadó központ Szom-
bathely és Miskolc mellett - a „112-es európai segélyhívó-
szám napjához”. 2009. óta február 11-én Európa-szerte kü-
lönféle programokkal, kampányokkal irányítják a figyelmet a 
tagállamok a 112-es segélyhívó népszerűsítésére. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság valamint a „112 - Tudd, hogy 
segíthess!” projekt kidolgozásában is szere-
pet vállaló készenléti szervek - a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az 
Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regio-
nális Mentőszervezete valamint a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete  
- 2020. február 11-én a „112 - Hogy segít-
hessünk!” elnevezésű programsorozattal 

csatlakozott az 
Országos 
Rendőr-főkapitányság által szervezett „112-es naphoz”. Ezen 
a délelőttön bejelentették, hogy az együttműködők által az 
elmúlt évben megalkotott Tudástár elnevezésű oktatási 
anyag immáron az interneten bárki számára hozzáférhető a 
bulisbiztonsag.hu weboldalon. A fiataloknak íródott könyv 

anyagát elsajátítva tavaly több általános is-
kola is versenybe szállt az elsőségért. Most 
a sajtótájékoztatón a diákok mérték össze 
tudásukat a megjelent újságírókkal, és bár 
kis mértékben, de jobbnak bizonyultak, 
mint a felnőttek. Emellett az interaktív saj-
tótájékoztatón meghirdettek egy dalszö-
vegíró pályázatot is, mely a 112-es segély-
hívó népszerűsítését tűzte ki célul.

Folytatódik a „Prevenciós-Több-Szín-Tér képzés” programja Szegeden 
A harmadik félév kezdődött a „Tár-

sadalmi biztonság – prevenciós is-

meretek” című kurzuson, amely 

2019. február 19-én indult a szegedi 

Gál Ferenc Főiskolán. A CSMRFK 

Bűnmegelőzési Osztályának vezetés-

ével meghirdetett képzésen lehetőség 

nyílik arra, hogy a főiskola hallgatói 

megkapják azokat az alapvető álta-

lános biztonsággal, bűn-és baleset-

megelőzéssel kapcsolatos ismereteket, amelyeket hasznosítani tudnak munkájuk során. 

A képzés a gyakorlatban is megismerteti a hallgatókkal a katasztrófavédelem, a men-

tőszolgálat és a rendőrség munkáját, és mindazt, amit a szakszerű segítség igénybe 

vételéig tenniük kell a rászorulókért. 

A kurzus idei tematikájában internetbiztonságról, baleset-megelőzésről, a rendőrség 

szervezeti felépítéséről, rendőrségi kommunikációról, kriminálpszichológiai tapaszta-

latokról, áldozatvédelemről és áldozatsegítésről is szó esik. Számos vendégelőadó pre-

zentációjában pedig tűzvédelemről, drogprevencióról, elsősegélynyújtási alapismere-

tekről és a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek megsegítéséről hallgathatnak elő-

adásokat a diákok.

 

Áldozatok Napja  
Február 22-én Európa-szerte külön-
böző rendezvényeket tartanak az Ál-
dozatok napja alkalmából. A dátum 
kiválasztásának hátterében az áll, 
hogy az Európa Tanács 1990. február 
22-én tette közzé a bűncselekmé-
nyek áldozatainak chartáját. Ma-
gyarországon a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület javaslatára 1993 
óta emlékezünk meg e napon a bűn-
cselekmények áldozatairól. 
A rendőrségi bűnmegelőzési tevé-
kenység fontos területe az áldozattá 
válás megelőzése és az áldozatok se-
gítése. Utóbbit az általános rendőri 

feladatot ellátó szerv esetében alap-
vetően az áldozatvédelmi referen-
sekből álló áldozatvédelmi hálózat 
koordinálja.  
Csongrád megyében nyolc áldozat-
védelmi referens látja el rendkívül 
sokrétű feladatait - a megyei rendőr-
főkapitányság mellett valamennyi 

rendőrkapi-
tányságon, 

továbbá a 
Mórahalmi 

Rendőrőrsön. 
A referensek 
közreműköd-

nek az áldozatsegítéssel kapcsolatos 
általános feladatok végrehajtásá-
ban, ellenőrzésében – ezek közé tar-
tozik az is, hogy a rendőrségi eljárá-
sok során az áldozati jogok megfele-
lően érvényesüljenek, és az áldozat 
megkapja a számára szükséges tájé-
koztatást, segítséget. 
Speciális feladataik körében számos 
egyéb tevékenységük mellett a ren-
delkezésükre álló eszközökkel segít-
séget nyújtanak a hozzájuk forduló 
áldozatok problémáinak megoldásá-
ban, illetve közvetítik más szerveze-
tek - különösen az illetékes áldozat-
segítő szolgálat - segítségét is.  
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Safer Internet Day – Biztonságos Internet Napja 
Szinte mindenki számára egyértelmű, hogy az interneten 

olyan változatos és gazdag lehetőségekkel és kockázatokkal 

teli információkhoz juthatnak a gyerekek, ami korábban el-

képzelhetetlen volt. A leggyakoribb veszélyforrások az ag-

resszió, a zaklatás vagy bántalmazás illetve a pornográfia. 

Gondolni kell arra is, hogy a túlzásba vitt internetezés elszi-

getelhet, beszűkítheti a használók érdeklődését. Ilyenkor 

egyre inkább a világháló és a digitális világban zajló esemé-

nyek kerülnek előtérbe, minden más háttérbe szorul, és szé-

pen lassan kialakul a függőség, mely súlyos esetben akár 

fiziológiás elváltozásokkal is járhat. 

 
AHHOZ, HOGY AZ INTERNET VESZÉLYEITŐL MEGVÉDHESSÜK 
SZERETTEINKET, KÜLÖNÖSEN A GYERMEKEKET, ÉRDEMES 
MEGFOGADNI AZ ALÁBBI NÉHÁNY JÓ TANÁCSOT: 

 Használjunk tartalomra, és felhasználási időre szűrő 
programokat, gyerekzárat. Ezek segítségével beállít-
hatjuk, hogy a nemkívánatos oldalakat elkerüljék gyer-
mekeink, ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a cél az ő 
védelmük. 

 Bizonyított, hogy nagyobb biztonságban vannak azok a 
gyerekek, akiknek szülei érdeklődnek internetes tevé-
kenységeik iránt. Nyitottabbak és nyíltabban beszélnek 
a böngészésről, és jelzik a nemkívánatos eseményeket is. 

 Érdemes a számítógépet közös térben pl. nappaliban elhelyezni, így akaratlanul is kontroll alatt tarthatjuk gyerekeink 
böngészését. 

 Kínáljuk alternatív lehetőségeket. Mutassuk meg, hogy a digitális világ létezik a valóságban is. Lehet közös program is 
az internetezés. A mai okostévéken megjeleníthető a számítógép, vagy akár az okostelefon képernyője is, így min-
denki részt vehet a világhálón elhelyezett tartalmak megtekintésében. 

Hasznos oldalak a témában: 
www.police.hu 
www.bulisbiztonsag.hu 
www.yelon.hu 
http://www.kamaszpanasz.hu/ 

 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
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