
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
    Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  

    Ügyintéző:Veresné Sajben Márta  

    Telefon: 06/66/523-700/22-51 

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!  

 

 

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített „Június -

Itt a vakáció!” című és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit tartalmazó tájékoztató 

anyagokat tartalmazza. 

 

 

 

Békéscsaba, 2019. május 30. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 3 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 



               
 

JÚNIUS  - ITT A VAKÁCIÓ! 

 

 

A tanév végén minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő 

nem csak gondtalan kikapcsolódást jelent. A gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan és 

mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de mégis biztonságosan a szabadság óráit, napjait. 

Ilyen esetben sajnos gyakran lehet látni unatkozó, csellengő gyermekeket, tinédzserkorúakat 

akár a bevásárló központok területén is.   

      

A biztonságuk érdekében érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait, hogy aztán az 

iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen nyári élményeiről beszámolnia.  

  

 Fontos, hogy a gyermekek, fiatalok tartsák magukat a szülőkkel megbeszélt 

időpontokhoz. A kalandvágy, a csavargás bűncselekményhez is vezethet!   

 

 Ne hívják fel magukra a figyelmet feltűnő 

viselkedéssel, értékes mobiltelefonnal, pénzzel 

vagy ékszerrel.  

 

 Készpénzt csak annyit vigyenek magukkal, 

amennyire szükségük lesz! Ha van a gyermeknek 

bankkártyája, annak a PIN kódját a kártyától elkülönítve tárolja.  

 

 Ha a gyermekek valamilyen esti programra mennek, lehetőleg felnőtt kísérje el őket. 

Kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket! Az idegenekkel legyenek mindig 

nagyon óvatosak! Ne szálljanak be ismeretlen autóba, és ne engedjenek be ismeretlent 

sem a lakásba!  

 

 A fiatalok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a szórakozóhelyeken lehetőleg 

palackozott, alkoholmentes italt fogyasszanak. Ne adjanak esélyt arra, hogy 

akaratunkon kívül bármit az italukba keverjenek! A mindent ki kell próbálni 

életfelfogás könnyen elvezethet a  kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószer, 

új pszichoaktív anyag akár egyszeri kipróbálása is súlyos következményekkel járhat. 

Előfordul, hogy ismeretlen összetételű tudatmódosító szerhez jutnak a fiatalok, 

amelyek miatt akár életveszélybe is kerülhetnek.  

 



 A diszkó balesetek, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használják 

a tömegközlekedést, vagy hívjanak taxit. Ittasan ne vezessenek, és ne üljenek be olyan 

autóba, amit ittas, netán bódult ismerősük, barátjuk vezet.     

 

 A hőségben könnyebben lankad a figyelem, ezt mindenkinek tekintetbe kell venni. A 

közlekedési szabályokat mindig be kell tartani, mert a szabálytalanság nagyban növeli 

a balesetek bekövetkezésének kockázatát! 

 

 Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy gyermekeikkel tekintsék át a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. A szülők vizsgálják át gyermekeik 

kerékpárját és szereljék fel a kötelező tartozékokkal. Működjenek a fékek, a 

világítások, és legyenek jó állapotban a prizmák.  

 

 Csak a kijelölt fürdőhelyen fürdőzzenek!    

   

 A szünidőben a gyermekek, a családok, baráti társaságok 

többet kirándulnak. A fürdőzés alapszabálya, hogy felhevült 

testtel, teli gyomorral ne ugorjunk vízbe.   

A talált tárgyakat, értékeket a legközelebbi rendőrségen vagy önkormányzatnál kell 

leadni. Amennyiben 8 napon belül ez nem történik meg, felmerül a jogtalan elsajátítás 

bűncselekmény gyanúja.  

 

 Mondja el gyermekének, hogy bátran szólítsa meg az egyenruhás rendőrt, ha 

veszélyben érzi magát!  

 

 Fontos, hogy gyermeke ismerje szülei telefonszámát, továbbá a 112-es segélyhívó 

számot!  

 

  

 

 

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

segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 



 

 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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