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Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!  

 

 

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített „2019. 

május 25-26. Az eltűnt gyermekek világnapja” című, „Segítünk! Ne váljon az „unokázós” 

csalások áldozatává!” című és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit tartalmazó 

tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

 

 

Békéscsaba, 2019. május 23. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 4 lap 

 
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124 

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu 



 2019. május 25-26. Az eltűnt gyermekek világnapja    

 

Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet 

az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sorstársaira 

emlékezve tartanak ezen a napon. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az 

Amerikai Egyesült Államokban, a gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk 

céljából új módszereket vezettek be.  

 

Etan volt az első gyermek, akinek a fényképe 

megjelent a boltokban a tejes-dobozok 

oldalán, ami azóta gyakorlattá vált. 

Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-

ben létrehozott Eltűnt és Szexuálisan 

Kihasznált Gyerekekért Európai Föderációja 

karolta fel, amely ernyőszervezetként 

koordinálja a prevenciós és az eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet 

kezdeményezte, hogy május 25. legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja.   

Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékszik meg: Albánia, Argentína, 

Ausztrália, Fehéroroszország, Belgium, Brazília, Kanada, Németország, Görögország, 

Írország, Olaszország, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Lengyelország, Románia, Oroszország, 

Szerbia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Spanyolország, az Egyesült Királyság, USA, 

valamint Magyarország.  

2011-től az Ezer lámpás éjszakája elnevezésű kampány keretében Magyarországon új 

kezdeményezést indítottak, az Egyesült Államokból átvett akció keretében tejes-

dobozokon, ásványvizeken és 2013-tól kenyércsomagoláson jelennek meg eltűnt magyar 

fiatalok fényképei. 2011-től több mint 40 gyermek fényképét közölték, közülük 12 

gyermeket meg is találtak.          

  



„Az Ezer Lámpás Éjszakáját minden évben az Eltűnt Gyermekek Világnapjához (május 25.) 

legközelebb eső hétvégén rendezzük meg az ország nagyvárosaiban, hogy rávilágítsunk a 

gyermekeltűnések  problémájára, a csellengés okaira és annak következményeire.  Az egész 

napos rendezvény a gyerekekről és a családokról szól: minden helyszínen jótékonysági 

koncertekkel, sztárfellépőkkel várjuk az érdeklődőket. Szórakoztató gyerekprogramok 

(légvár, arcfestés, rajzfoglalkozás, lufi hajtogatás) mellett civil sátrainkban felvilágosító 

programokkal és tanácsadással nyújtunk minden évben segítséget a gyermekeltűnésekkel 

kapcsolatban. Minden helyszínünkön az ORFK munkatársai adnak felvilágosítást, emellett 

látványos rendőrségi bemutatókra is sor kerül.” 

 

 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen 

segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

forrás:  

wikipedia   

http://ezerlampasejszakaja.hu/ 

 

 



  
 

 

    

        

Segítünk!  
  

                      Ne váljon 

az „unokázós” csalások 

áldozatává! 

 

 

„Unokázós” csalás 

 

Ön hallott már róla? 

 

A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájuknak vagy más közeli 

hozzátartozójuknak, esetleg közeli ismerősüknek kiadva magukat hívják fel 

idegenek vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen okra, például 

tartozásra vagy balesetre hivatkozva készpénzt, pénzzé tehető értéket csalnak ki 

tőlük. 

 

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy: 

 

 a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni, megszerezni; 

 telefonon keresik fel őket; 

 valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki rossz (veszélyes, 

problémás) helyzetben van éppen; 

 az is előfordulhat, hogy a fiatalabb családtag ismerősének adják ki 

magukat és a családtagnak kérnek pénzt; 

 az idősekre lelki nyomást gyakorolnak, a bizalmukba férkőznek. 

 

Mit tehet? 

 

 Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár 

személyesen keresik meg Önt! 

 Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg bajba 

került-e! 

 Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, 

hozzátartozóval, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! 

 Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 

segélyhívó számon! 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 



 

 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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