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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

A kiskertek biztonságáért 
A téli időszakban a kiskertek, hétvégi házak tulajdonosai kevésbé gondolnak arra, 
vajon mi lehet magára hagyott ingatlanjaikkal. Fontos, hogy mindenki gondoskod-
jon az ingatlanok biztonsági körülményeinek megteremtéséről, javai megóvásáról, 

azért, hogy ne érje kellemetlen meglepetés a ta-
vaszi munkákra kiérkezve. A kár elkerülésére az 
ingatlan lezárásakor is gondolni kell! 
Megfelelő erősségű nyílászárók beépí-
tésével csökkentheti a behatolás kocká-
zatát. Az ablakokra célszerű rácsozatot 
szereltetni, lehetőség szerint pedig, táv-
riasztóval felszerelt betörésvédelmi 

eszközöket is érdemes telepíteni. Ha vannak olyan tárgyak, gépek vagy szerszá-
mok, melyeket nem tudnak magukkal vinni az állandó lakhelyükre, ezekre érde-
mes kárbiztosítást kötni. Értékeik megóvásához célszerű bizonyos emberi ténye-
zőket figyelembe venni. Egy jó szomszéd, aki nem költözik be a külterületről, kér-
jék meg, figyelje a hétvégi házat, a kiskertet, a szerszámoskamrát. A településeken 

működő polgárőrségnek, körzeti megbí-
zottak szintén figyelnek a kiskerti vagy 
tanyás övezetek, a külterületek környé-
kének biztonságára. Amennyiben az út-
viszonyok megengedik, alkalmanként lá-

togassanak ki a kiskertbe, az 
üdülőkhöz, a pincékhez! Kár-
okozásra utaló jelek észlelése 
esetén, azonnal értesítsék a 
rendőrséget a 112-es segély-
hívó számon! Ebben az esetben, 

ne menjenek be az ingatlanba a rendőrség 
kiérkezése előtt, mert olyan nyomokat 
semmisíthetnek meg, melyek az eredmé-
nyes felderítést elősegíthetnék! 

 

Felhívás az iskoláknak a „112 – Tudd, hogy segíthess!” pályázatról 
Elkészült  a  Csongrád  Megyei  RFK  Bűnmegelőzési 
Osztály 2019‐es falinaptára. Ebben az esztendőben 
a 112‐es egységes európai segélyhívószám napjá‐
hoz  kapcsolódva   jelent  meg  a  kalendárium, 
amely  a  „112 –  Tudd, hogy  segíthess!” prog‐
ram kiegészítő  eleme  is. A   Csongrád Megyei 
Rendőr‐főkapitányság,  a  Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  az  Orszá‐
gos  Mentőszolgálat  Dél‐Alföldi  Regionális 
Szervezete, a  Magyar Vöröskereszt Csongrád 
Megyei Szervezete fogott össze, hogy az általános is‐

kolás korosztály számára kidolgozott „tudástárral” népsze‐
rűsítse a 2018/19‐es tanévben a 112‐es szervezetek tevé‐

kenységét.  A  tapasztalatok  szerint  aránytalanul  sok 
esetben  érkezik még mindig  indokolatlanul  hívás   a 
segélyhívószámra. A megoldás – többek között az is 
lehet  ‐ ha minél  fiatalabb korban elkezdődik a szám 

funkciójának, a szakszerű segélyhívás alapjainak a meg‐
ismertetése. A  kalendárium illusztrációit általános isko‐

lás gyermekek készítették, kifejezve azt, hogy mit is gon‐
dolnak a 112‐es szervezetek munkájáról. 

 

Felhívjuk a településen működő álta-
lános iskolák figyelmét, hogy a „112- 
Tudd, hogy segíthess!” komplex 
Csongrád megyei prevenciós program 
második szakaszához érkezett. Eb-
ben a szakaszban versenyt hirdetnek 
a szervezők - a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, az Országos Mentőszolgálat 

Dél-alföldi Regionális Mentőszerve-
zete, valamint a Magyar Vöröske-
reszt Csongrád Megyei Szervezete – 
általános iskolások (elsősorban 13-
14-15 éves diákok) számára. 2019. 
január 31-ig várjuk vállalkozó 
kedvű  öt fős csapatok jelentkezését! 
Érdemes lesz vállalni a megmérette-
tést, mert azon csapatok és iskolák 
(felkészítő tanáraikkal együtt), ame-
lyek az első, „tesztkitöltős” forduló 

teljesítménye alapján bejutnak a ta-
vaszi döntőbe (Piros-kék kalandnap), 
értékes ajándékok tulajdonosai lesz-
nek. A jelentkezés feltételeiről, a 
verseny fordulóiról az érdeklődő is-
kolák és diákjaik részletes informá-
ciót olvashatnak a 
www.bulisbiztonsag.hu weblapon. 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
 


