A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Házhoz jött a „csalós színdarab”
Kifejezetten az idősek a célpontjai azoknak a csalásoknak, melyek veszélyeire a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya hívta fel a 2019. március 20-án a szegedi Senior Centerben megjelent szépkorúak figyelmét. A program
kapcsolódott a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata által bemutatott „Vigyázat Csalók” című, bűnmegelőzési témájú előadáshoz. A mintegy
száz időskorú résztvevőnek játszott darab az áldozattá válás veszélyeit mutatta be humoros, élményszerű formában.
A színdarabot követően - a Házhoz megyünk országos vagyonvédelmi program feladatmeghatározásával összhangban - a rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya tartott a bemutatott témákhoz kapcsolódó előadást,
melynek keretében számos olyan csalási formára hívták fel a figyelmet,
amelyet főként idősek sérelmére követnek el. Kiemelték az úgynevezett
„unokázós” csalásokat, melyek lényege, hogy az elkövetők többnyire az éjszakai órákban, unokájuknak vagy egyéb közeli hozzátartozójuknak kiadva
magukat hívják fel telefonon az idős embereket, és balesetre vagy tartozásra hivatkozva csalnak ki tőlük készpénzt, pénzzé
tehető értéktárgyakat. Az előadás végén bűnmegelőzési kvízjátékban vehettek részt a megjelentek. A helyesen válaszolók
értékes ajándékokkal térhettek haza.
A program a „Pusztán hatan - Újratöltve”, avagy hat megye rendőrségi összefogása az alföldi külterületen és tanyákon élők
biztonságáért - hat megyés, a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott pályázat keretén belül valósulhatott meg.

12 csapat a „112

– Tudd, hogy segíthess!” döntőjében

Kommandó (Balázs Zalán, Kovács Rana
Jaffa, Szabó Judit, Vincze Kamilla, Deák
Alex).
4. Makói Általános Iskola Bartók Székhelyintézmény: Rómeó és Júliái (Varjú
Dorina Réka, Jani Petra, Pál Alexandra,
Sipos Zsaklin Titanilla, Hadobás Rómeó).
5. Gedói Általános Iskola és AMI: Bölöm Bika Brigád (Buchholcz Barnabás,
Farkas Dávid, Kreininger Botond Antal,
Bagi Olivér, Domonkos Zoltán).
6. Gedói Általános Iskola és AMI: Zúgó
Zebrák (Tokaji Krisztián Attila, Tóth
Domonkos, Kecskés Lora Tímea, MarA szervezetek közös programjának létinkovics Máté, Seres Beáta).
nyege, hogy olyan szórakoztató mó7. Szegedi Zrínyi Ilona Általános Isdon elsajátítható, összetett tudást adkola: Életrevalók (Deme Rebeka, Dujon, melynek birtokában vészhelyzet
dás Kinga, Kovácsházi Ádám, Nagy
esetén a gyermekek mernek és tudnak
Máté, Tóth Bence).
segítséget kérni, illetve szakszerű se8. Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Álgítséget nyújtani. Ennek érdekében a
talános Iskola Mustángok (Lőkös Tanégy szervezet fontos, adott esetben
más, Korom Norbert, Petrik Zoltán, Török Máté, Tóth
Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
Krisztofer).
e-mail: barka@csongrad.police.hu
Lezárult a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, valamint a
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete „112 – Tudd, hogy segíthess!” programja keretében meghirdetett online verseny. Ötvenegy
csapat indult el a megmérettetésen,
melyen csaknem 250 gyermek adott
számot tudásáról. Az áprilisi döntőbe a
legjobb tizenkét csapat került be.

életmentő ismereteket tartalmazó oktatási anyagot állított össze.
A program egy rajzversennyel indult,
majd online versennyel folytatódott.
Az online verseny abszolút pontgyőztese a lehetséges 10 pontból 9,54 pontot ért el, míg a megyei versenyre való
bejutás alsó ponthatára 8,95 pont volt.
Ennek alapján az április 5-én megrendezendő döntőbe az alábbi csapatok
jutottak be:
1. Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola: Rocky és csapata (Balog
Gergely, Tóth Bence, Kudella Máté,
Makán Róbert, Tóth Ákos).
2. Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium és EGYMI: Mentők (Pálinkás Zsolt, Hatvani Kitti Viola,
Dinók Klára, Németh Máté, Vass Károly
Róbert).
3. Szeged és Térsége Eötvös József
Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy
István Általános Iskolája: Sárkányölő
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9. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI: Rókusvárosi Okoskák (Vanyó Péter, Katona Csongor, Lakatos Béla, Nagy Bianka, Szilágyi
Márk).
10. Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI: Életmentők (Jancsó Bence, Kovács Noel, Melis Fanni,
Miszlai Csenge, Baráth Bence).
11. Szegedi Dózsa György Általános Iskola: Stabil oldal (Algerafi Lilyan, Chovanecz Kitti, Frank Bercel, Nagymihály
Boglárka, Vesselényi Ákos).

12. Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium: Tüzes-Ötös (Budai
Adél, Bódi Ádám, Kátai-Benedek
Hanna, Kovács Zsolt, Szabó-Bogár Lizett).
A második fordulóba bejutott csapatok
számára a március a tapasztalati felkészülés ideje. Hódmezővásárhelyen és
Szegeden 2x2 napos, az érintett szervek által tartott szakmai képzésen vehettek részt a versenyzők.

A program 2019. április 5-én a Szegeden tartandó Piros-kék lámpás élménynappal és megyei döntővel folytatódik. A közös munka júniusban élménypedagógiai rendezvénnyel ér véget, melynek a Szegedi Vadaspark ad
otthont.
A projekt megvalósulását a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa teszi lehetővé.

Végéhez ért a GFF képzés
Csaknem negyven hallgató jelentkezett a második félévben a „Társadalmi biztonságprevenciós ismeretek” kurzusra a szegedi Gál Ferenc Főiskolán.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya vezetésével meghirdetett képzés során az internetbiztonságról és a rendőrségi kommunikációról, a mentőszolgálat tevékenységéről, valamint drogprevencióról hallhattak előadást a résztvevők.
Emellett egy úgynevezett „Kék-Tér” akvárium órát is megnézhettek, melyen általános
iskolás gyermekek mutatták meg, hogyan és milyen formában ismerkednek ők a Kék tér
oktatási modul keretein belül az egyes témákkal, így a vagyonvédelemmel. A képzés során a hallgatók tűzvédelemi órán is részt vehettek, ahol az elméleti alapismeretek mellett, gyakorlati bemutatót is láthattak a Katasztrófavédelem Napos úti tűzoltólaktanyájában. A Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Gál Ferenc Főiskola, a Békés Megyei RendőrFőkapitányság, és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
együttműködésében megvalósult képzés lehetőséget biztosított a
résztvevőknek - a főiskola hitéleti szakos hallgatóinak, illetve mindazoknak, akik munkájuk során találkoznak a kurzuson tárgyalt kérdésekkel-, hogy megismerkedjenek a mindennapok biztonságát segítő metódusokkal, illetve a különböző válsághelyzetek kezelésének módszereivel.
A program célja az volt, hogy a leendő szakemberek a képzés során
megkapják azokat az alapvető, biztonsággal, bűn- és baleset-megelőzéssel kapcsolatos ismereteket, amelyeket hasznosítani tudnak
munkájuk során.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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