
 
 
 

 

 
 

 

 Csongrád–Csanád Vármegyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu KÉR azonosító: ORFK CSONG 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

  

Aktuális híreink 

      

 

 

  Vármegyejáró bűnmegelőzési programsorozat  

 

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya az idős és a külterületi ingatlanokban, tanyákon élők sérelmére 

elkövethető bűncselekmények megelőzése érdekében az idei évben indí-

totta útjára „Vármegyejáró” bűnmegelőzési programját. A nyitó rendez-

vényére 2023. március 23-án Mórahalmon, az Aranyszöm Rendezvény-

házban került sor, ahová a helyi és a környező településeken élő nyugdí-

jasok mellett a velük foglalkozó szakemberek is meghívást kaptak. Az 

ünnepélyes megnyitó után a CSCSVMRFK és a Szegedi Rendőrkapitány-

ság bűnmegelőzési előadóinak, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei 

Bűnmegelőzési Tanács munkatársának áldozatvédelmi előadásaira ke-

rült sor. A jelenlévők az időseket és külterületen élőket, valamint család-

tagjaikat érintő leggyakoribb bűncselekmények mellett az elektronikus 

és mechanikus vagyonvédelem lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak. A 

„Mindennapi társunk, a kutya” című bemutatóval a CSCSVMRFK mun-

katársai az állatvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet. A rendez-

vényt Illés István - Ayala - előadóművész vidám zenés műsora zárta.                   

A Vármegyejáró következő állomása 2023 májusában Szentes, valamint 

Csongrád városa lesz. 

 

Victima Protector díj 2023  
A Bűncselekmények Áldozatainak Világnapjához kapcsolódva 2023. 

február 24-én került sor az Igazságügyi Minisztérium és az Országos 

Rendőr- főkapitányság által az áldozatsegítés területén kimagasló tel-

jesítményt nyújtó szakemberek számára alapított „Victima Protector” 

díj átadására. Az idei díjazottak között szerepelt a Csongrád-Csanád 

Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának mun-

katársa, dr. Szabó Csilla rendőr főhadnagy, áldozatvédelmi referens, 

aki dr. Répássy Róberttől, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti                   

államtitkárától, és dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, bűnügyi                  

országos rendőrfőkapitány-helyettestől vehette át a rangos elismerést 

és az adományozást igazoló oklevelet. 
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Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107 telefonszámot!      
 

 
 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGÁÉRT!  
 

 

Csongrád–Csanád Vármegyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

 

 

Biztonságos online vásárlás 
 

Napjainkban a személyes vásárlás helyett egyre inkább előtérbe kerülnek az online áruházak és piac-

terek felületén megvalósuló kereskedelmi tevékenységek. Előfordulhat azonban, hogy a vásárlók túl-

zott bizalmát, óvatlanságát, esetleges felkészületlenségét csalók használják ki. 

Kérjük, legyenek elővigyázatosak, fogadják meg tanácsainkat! 

                                                                        Bővebb információért látogassanak el a kiberpajzs.hu oldalra! 
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