


A karácsonyi forgatagban
Az értékeidet 

mindig a kabátod, 
táskád belső részei-

ben, zsebeiben 
helyezd el, hogy 

biztonságban 
legyen!

Soha ne vigyél 
magaddal 

indokolatlanul sok 
készpénzt, ha 

vásárolni indulsz! 
Amit viszel, 

tartsd 
biztonságban!

Nagy értékű
vásárlásod 

előtt mindig 
beszéld azt 

meg a 
szüleiddel!

Ne állj szóba 
idegenekkel!



A karácsonyi forgatagban

BAJ ESETÉN 
AZONNAL 

HÍVD A 
RENDŐRSÉGET 
A 112-ES, VAGY

107-ES 
SEGÉLYHÍVÓN!

Csak megbízható 
helyről vásárolj, 
ezzel elkerül-
heted, hogy 

később problémáid 
legyenek a
garanciával!

Mindig 
kérj blokkot, 

számlát!

Ha teheted,
soha ne egyedül 
menj vásárolni! 

Kérd meg a 
barátod, 

a barátnőd 
kísérjen el!

Vásárlás előtt 
érdeklődj az 

adott termékről, 
nézz utána, hátha 

máshol olcsób-
ban is meg tudod 

venni!



Az internetes kereskedelem egyre 
nagyobb teret hódít Jász-Nagykun-
Szolnok megyében is. Azonban a 
feltűnően kedvező árak veszélyt is 
rejthetnek magukban!

Az elmúlt évek során jelentős mérték-
ben nőtt az online kereskedelem a 
magánszektorban is, így megyénkben 
is. Egyre többen élnek az internetes 
vásárlás lehetőségével, nem csak hivat-
alos, online üzletekben, shopokban, ha-
nem aukciós oldalakon is előszeretettel 
vásárolnak.

Megjelentek azok a csalók, akik külön-
böző termékeket kínálnak fel eladásra 
a hirdetési, aukciós, vagy éppen kere-
skedő oldalakon. Ezeket a termékeket 
jellemzően áron alul hirdetik meg, ál-
talában tetszetős leírással, terméka-
jánlóval, amellyel már az elején meg-
próbálják megtéveszteni a leendő 
vásárlókat, sértetteket.

Az elkövetők jellemzően nem is ren-
delkeznek a meghirdetett termékkel, 

olykor pedig a hirdetésben szereplő 
áru silány másolatával rendelkeznek 
csak (például órahamisítványok, hibás 
számítógép alkatrészek, „keleti bóv-
lik”), illetve annak ellenére is fogadnak 
még megrendeléseket, hogy a valós tár-
gyat már korábban értékesítették.

Az ilyen tételeknél mindig előre utalás-
sal kérik az áru vételárát rendezni, 
a feltételek leírásában ehhez kötve 
tesznek arra ígéretet, hogy elküldik a 
terméket, ami rendszerint nem történik 
meg.

Amíg a pénz átutalása nem valósul meg, 
addig az érdeklődőkkel, leendő vásárlók-
kal az „eladó” aktívan tartja a kapcso-
latot, teljeskörű tájékoztatást ad, 
meggyőzi az ügyfeleket a tranzakció 
hitelességéről, elcsitítja a kételyeket, 
mindenre magyarázattal szolgál. A 
pénz megérkezését követően azonban ez 
megváltozik. A régi kommunikációs csa-
tornák megszűnnek, az illető elérhetetlen 
lesz.

http://az_internetes_vásárlás_veszélyeiMONDD EL OTTHON!



Néhány alapvető biztonsági óvintéz-
kedés betartásával elkerülhető az 
áldozattá válás:

- Mindig csak megbízható online 
kereskedőoldalról, aukciós weboldal-
ról vásároljon!

- A terméket kínáló kereskedő leel-
lenőrizhető több forrásból is! Nézzen 
utána ezeknek, kérjen elérhetőségeket, 
referenciákat!

- Soha ne utaljon előre pénzt is-
meretleneknek!

- Ha lehetőség van rá, akkor válassza az 
utánvételes megoldást!

- Lehetőleg vásárlás előtt győződjön 
meg személyesen is a termék állapotáról, 
megfelelő működéséről!

- Nézzen utána a megvásárolni kívánt 
terméknek, annak milyen hibái lehetnek, 
mire kell ügyelnie mielőtt megvenné! 
Elektronikus eszköznél rendelkezik-e 
hazai szervizháttérrel, alkatrészbázis-
sal!

Óvatosan a regisztrációkkal!

Az elmúlt évek bevált trendje lett, 
hogy az interneten a legtöbb portál, 
weboldal látogathatóságát, szolgáltatá-
sait regisztrációhoz kötik. Az adataink 
biztonsága szempontjából ez kockázati 
tényezőt jelenthet.

Az internetes bűnözők ezt a tren-
det használták ki, amikor is ezeket az 
adatbázisokat célzottan támadják, így 
a userektől begyűjtött információkat  
-  személyes adata, e-mail címe, ip cím, 
lakcím - felhasználva spam üzenetek 
küldésére használták fel spamek 
küldésére, illetve értékesítik az ezek 
alapján begyűjthető információkat - 
vásárlási szokások, trendek, user jel-
lemzők...stb. 

- Ha azt feltételezi, hogy olyan oldal-
ra regisztrált, ahol személyes adatai 
veszélybe kerülhettek, akkor azonnal 
törölje a profilját, illetve változtassa 
meg e-mail fiókja jelszavát!

- Ne regisztráljon olyan weboldalra, 
amely nem biztonságos!

- A különböző adathalász programok 
akár játékok, akár fejtörők formájában 
is feltűnhetnek a kijelzőn. Ezekre le-
hetőség szerint ne kattintson!

- Ismeretlen jellegű, felugró 
üzeneteknél ne kattintson a előugró 
ablak „X” jelzésére, mert az is mal-
ware, trójai fertőzött lehet. Zárja be 
a browserét, törölje az előzményeket, 
az ideiglenes fájlokat a böngészője 
segítségével!

Ha úgy látja, minden óvintézkedése 
ellenére becsapták, megkárosították, 
azonnal hívja a rendőrséget a 112-es, 
vagy a 107-es segélyhívók egyikén!

http://az_internetes_vásárlás_veszélyei



KÖZLEKEDJ OKOSAN TÉLEN IS!
A téli szünetben sem szabad 
megfeledkezni arról, hogy mi-
lyen alapvető szabályokat kell 
betartani ahhoz, hogy elkerül-
hessétek a balesetveszélyes 
helyzeteket!

Az első, és talán a legfontosabb, 
hogy akár gyalogosan, akár kerék-
párral, vagy ha már van vezetői 
engedélyed, akkor robogóval 
közlekedsz, mindig tartsd be a 
KRESZ szabályait!

- Mielőtt az úttestre lépnél, min-
dig nézz alaposan körül! Először 
balra, majd jobbra, majd ismét 
balra tekints, és ha úgy véled 
biztonságos az átkelés az úttest-
en, csak akkor lép le a járdáról!

- Ha kerékpározni indulsz, min-
dig ellenőrizd, hogy megvannak-e 
a kötelező felszerelések - fék, 
kormány, kerekek rendben van-
nak-e, lámpák, prizmák, csengő! 
Ha valamelyik is hiányzik, pótold 
azt!

- NE FELEDD, a tél beköszöntével 

megváltoztak az útviszonyok. 
Az aszfalt sokkal síkosabb, 
csúszósabb, ezért sokkal több 
odafigyelést igényel még a gyalo-
gos közlekedés is. A kerék-
párok kerekei ilyenkor jobban 
csúszhatnak, így megnőhet a 
féktávolság!

- A síkos úton a gépkocsik fék-
távolsága is megnő. Ilyen út-
viszonyok mellett kerülni kell a 
hirtelen manővereket, így soha 
ne lépj le váratlanul az úttestre!

- Soha ne lépj az útteste autóbusz 
takarásából! És ne feledd, mindig 
jön másik busz, ne kockáztasd 
az életed azzal, hogy a buszhoz 
szaladva átrohansz a forgalmas 
úttesten!

- Kerékpárral közlekedve most 
sem szabad megfeledkezni ar-
ról, hogy mielőtt ráhajtanál az 
úttestre, alaposan körül kell 
nézned!

- Soha ne hajts le körültekintés 
nélkül biciklivel a járdáról az 



KÖZLEKEDJ OKOSAN TÉLEN IS!
úttestre, még a gyalogosát-
kelőhelyeknél sem!

- A járművek hógolyóval való 
dobálása nem csak baleset-
veszélyes, de komoly büntetést 
is kaphat az, aki ilyet csinál!

- Szánkózni nagyon jó mulatság! 
Azonban arra mindig ügyeljetek, 
hogy csak olyan helyen csúszkál-
jatok, ahol a szánkóval nem siklo-
tok rá az úttestre, mert az foko-
zottan balesetveszélyes!

- A jégen való csúszkálás remek 
móka, azonban az úttestet ti-
los fellocsolni, hiszen az 
komoly baleseteket 
idézhet elő!

- LÁTNI ÉS LÁTSZANI! - le-
gyél mindig látható télen is! Télen 
sokkal korábban sötétedik, ezért 
mindíg gondoskodni kell a megfe-
lelő láthatóságról! 
Ha teheted, vigyél magaddal egy 
láthatósági mellényt, fényvissza-
verő karpántot, vagy éppen 
szereld fel magad villogókkal, 
prizmákkal, így korlátozott látá-
si viszonyok között is látható 
maradhatsz a többi közlekedő 
számára!



A JÉGEN TARTÓZKODÁS
SZABÁLYAI

Folyóvizeken jellemző a befagyás 
folyamatában, hogy a már beállt 
jégmezőre újabb és újabb táblák 
torlódnak, rakódnak, ezek nem biz-
tonságosak, a rajtuk való közlekedés 
életveszélyes és tilos!

A folyó vízszintváltozásai jégmozgást 
idéznek elő, apadás következtében 
a látszólag még szilárd jég állapota 
megváltozik, beroppanása várható. 
Több napos melegebb idő hatására 
a felület mosódik, a jég vastagsága 
csökken, szilárdsága romlik, ezért 
a rajta való közlekedés, sportolás, 
tartózkodás veszélyes. Nagyobb 
felületen különös veszélyeket rejthet 
a friss havazás, mert a jég tényleges 
állapotát nem lehet időben felismerni. 

Ezeken a területe-
ken az éjszakai 
tartózkodás 
különösen 
veszélyes.

Azok, akik a 
jégen léket 
vágnak, jég-
kitermelést 
folytatnak, 
kötelesek 
a jég-
mentessé 
vált területet távolról 
felismerhető módon, egy méter 
magasságban elhelyezett, legalább 
10-10 cm széles piros-fehér csíkozású 
korláttal megjelölni, körülhatárolni!

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai, sajnos az előírások 
nem ismeretéből vagy be nem tartásából eredően a jeges vizek is szedik áldoza-
taikat. A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a 
szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, 
illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor 
tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 cm-t. 

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
•          éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
•          járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
•          kikötők és veszteglőhelyek területén,
•          folyóvizeken! 



A JÉGEN TARTÓZKODÁS
SZABÁLYAI

Jégkitermelés, 
vagy más - 
jégen történő 

- munkavég-
zés esetén a 

munkáltató 
köteles figyelőszolgálatot szervezni és 
mentőeszközt biztosítani.

Ajánlatos azokon a területeken, ahol 
felnőttek vagy gyermekek tömeg-
es megjelenése várható, pl.: szabad 
strandok jegén, átkelési helyeknél, a 
jégből való mentéshez felúszó, nagy-
felületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót 
és megfelelő erősségű és karbantartott 
kötélzetet tartsanak készenlétben!

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, 
a jégből mentett embert azonnal 
ne vigyük túlfűtött meleg helyre, 
dörzsöléssel próbáljuk a vérker-
ingését beindítani, természetesen 
előzőleg a jeges ruházatától meg kell 
szabadítani! Az ilyen személyt min-
den esetben, orvosi elsősegélyben, 
orvosi ellátásban kell részesíteni. 



A polgári célú pirotech-
nikai tevékeny ségekről szóló 
173/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: 
rendelet) meghatározott ren-
delkezések az elmúlt évhez 
képest nem változtak.

A rendelet lehetővé teszi a 
csekély hatóanyag-tartalmú 
(nagyon alacsony kockázat 
és elhanyagolható zajszint), 
emberi tartózkodás céljára 
szolgáló épületek belsejében 
történő használatra szánt 1. 
pirotechnikai osztályba (ré-
gen: játékos vagy I. osztály), 
illetve az alacsony kockázattal 
és alacsony zajszinttel járó, 
a szabadban lévő behatárolt 
területen történő használatra 
szánt 2. pirotechnikai osztály-
ba (régen: kis vagy II. osztály) 
tartozó termékek szabad for-
galmazását és felhasználását. 

Ezek a termékek olyan üzletek-
ben is forgalmazhatók, ame-
lyeket nem kifejezetten 
pirotechnikai termék forgal-
mazására hoztak létre, például: 
„tortagyertyát” cukrászdában 

is meg lehet vásárolni.

Az 1. pirotech-
nikai osztályba tar-
tozó termékeket a 14. 

életévüket betöltött 
személyek, míg a 2. piro-

technikai osztályba tartozó ter-
mékeket a 16. életévüket betöltött 
személyek egész évben engedély 
nélkül megvásárolhatják és használ-
hatják.

A törvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy a 3. pirotechnikai osz-
tályba tartozó tűzijáték ter-
mékeket nagykorú személyek de-
cember 28-31. között engedély 
nélkül megvásárolhassák, birtokol-
hassák, tárolhassák és a használati 
utasításnak megfelelően december 
31-én 18 órától január 1-én 6 óráig 
felhasználhassák. 

A fenti határidőt követően nem le-

#2018BOLDOGUJEVET



het ezeket az eszközöket fel
használni! Emellett fontos 
hangsúlyozni, hogy Magyarországon 
magánszemély nem birtokolhat és 
nem használhat petárdát! Aki vét 
a törvény ellen, komoly szankciókra 
számíthat.

A pirotechnikai 
termék birtoklása 
ugyanis pirotechnikai 
tevékenységnek 
minősül, ezért a sza-
bálysértési törvény 
alapján az a személy, 
aki engedély nélkül piro-
technikai tevékenységet 
végez, 

vagyis a
tilalom el-
lenére petárdát 
birtokol, illetve 
felhasznál, 150 ezer 
forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható. 
Azt a pirotechnikai terméket, 
amellyel a szabálysértést 
elkövették, el kell kobozni.

A legálisan vásárolt, fel nem 
használt 3. pirotechnikai osz-
tályba tartozó, illetve bár-
mely hibás vagy lejárt szava-
tosságú terméket, szilvesztert 
követően 5 napon belül a forgal-
mazónak vissza kell szállítani. 

A forgalmazó köteles azt 
térítésmentesen és költség 
felszámítása nélkül visszaven-
n i , melyről a vásárlót a for-

galmazás helyén jól 
láthatóan köteles tá-
jékoztatni, a vissza-
vétel helyének, 
i d ő p o n t j á n a k 
feltüntetésével.
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-
let
a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról

45. A közösségi szolgálattal kapcso-
latos rendelkezések

133. § (1)234 A középiskola fela-
data és az intézmény vezetőjének 
felelőssége a tanuló választása alap-
ján az iskolai közösségi szolgálat 
megszervezése állami, önkormányzati, 
civil, nonprofit szervezetnél, illetve 
a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallás-
felekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó szervezetnél, középiskola 
magánszeméllyel kötött megállapodása 
alapján magánszemélynél vagy saját 
intézményben.

Ennek keretében meg kell szervezni 
a tanuló közösségi szolgálatának 
teljesítésével, dokumentálásával 
összefüggő feladatok ellátását. A 
tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel 
a feladattal megbízott pedagógus a 
tanuló előmenetelét rögzítő dokumen-
tumokban az iratkezelési szabályok 
megtartásával nyilvántartja és folya-
matosan vezeti a közösségi szolgálat-
tal összefüggő egyéni vagy csoportos 
tevékenységet.

(2)235 A közösségi szolgálat keretei 
között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési ig-
ényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 
emberekkel közös sport- és szabadi-
dős,
h) az egyes rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerveknél bűn- 
és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a)236 A közösségi szolgálat az in-
tézményben meghatározott munkaköri 
feladatok ellátására nem irányulhat.
(2b)237 A tanuló a közösségi szol-
gálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) 
bekezdés szerinti intézményben is 
teljesítheti.

(3)238 A tanulót fogadó intézménynek 
a (2) bekezdés a) és h) pontjában 
meghatározott tevékenységi területen 
minden esetben, a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott esetekben 
szükség szerint mentort kell biztosíta-
nia.

(4)239 A gimnázium, a szakgimnázium 
a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola 
a 9-13. évfolyamos tanulói számára 

§A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT§



szervezi meg a legalább ötven órás 
közösségi szolgálatot, vagy annak 
teljesítésére időkeretet biztosít.

(5)240 A közösségi szolgálatot az ad-
ott tanuló esetében koordináló pedagó-
gus az ötven órán belül - szükség sze-
rint a mentorral közösen - legfeljebb 
öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt 
órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése 
körében egy órán hatvan perc közössé-
gi szolgálati idő értendő azzal, hogy 
a helyszínre utazás és a helyszínről 
hazautazás ideje nem számítható be a 
teljesítésbe.

(7)241 A közösségi szolgálat he-
lyszínén a szolgálattal érintett személy 
segítése tanítási napokon alkal-
manként legkevesebb egy, legfeljebb 
háromórás, tanítási napokon kívül alkal-
manként legkevesebb egy, legfeljebb 
ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a 
tanuló naplót köteles vezetni, ame-
lyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 
időkeretben és milyen tevékenységet 
folytatott.

(9) A közösségi szolgálat doku-
mentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati 

jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely 
tartalmazza a közösségi szolgálatra 
való jelentkezés tényét, a megvalósítás 
tervezett helyét és idejét, valamint a 
szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon 
a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia 
kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c)242 az iskola a közösségi szolgálat 
teljesítéséről a tanulói jogviszony 
tanév közbeni megszűnésekor igazolást 
állít ki két példányban, amelyből egy 
példány a tanulónál, egy pedig az in-
tézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal 
kapcsolatos dokumentumok kezelését 
az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e)243 az iskolán kívüli külső szervezet 
és közreműködő mentor bevonásakor 
az iskola és a felek együttműködéséről 
megállapodást kell kötni, amelynek tar-
talmaznia kell a megállapodást aláíró 
felek adatain és vállalt kötelezettsége-
in túl a foglalkoztatás időtartamát, a 
végzett tevékenységeket, a mentor 
nevét és feladatkörét.

§A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT§



Mi jut eszetekbe az energiaitalról? Sokan olyan érzékelhető, ízlelhető, észlelhető tu-lajdonságokat említenek vele kapcsolatban, mint pl. jó az illata, finom, dizájnos a doboza, élénkítő a hatása.Ez mind igaz. De sokan nem tudjátok, hogy rendszeres fogyasztása, főleg a ti koro-tokban, többek között a fejlődésben lévő szervezet miatt, milyen káros hatást gya-korol az egészségre. 

Az alábbi kiadvány összeállításában pedagógus, 

védőnő, egészségfejlesztési szakember és szociá-

lis szakemberek, sőt diákok is részt vettek. Azért 

született meg, mert az energiaital fogyasztás ijesz-

tő méreteket ölt napjainkban és azt látjuk, hogy nem 

rendelkeztek az energiaitallal kapcsolatosan elegendő 

pontos információval, vagy úgy érzitek, hogy rátok ez 

nem vonatkozik. Joggal kérdezhetitek meg, hogy ha 

káros az egészségre, miért lehet bolti forgalomba 

hozzájutni, miért fogyasztják a felnőttek.

Sajnos sok olyan egészségkárosító termék (étel, ital, élvezeti cikk) kapható, ami hosszú távon károsítja az emberek egészségét, azonban rövidtávon nem érezhető ennek a hatása. Gondoljatok a dohányzásra, vagy az alkoholfogyasztásra, vagy a magas zsír vagy cukor tartalmú ételek hatásaira a tüdőre, májra, a szív- és érrendszerre.



Az energiaitalok koffeint és más serkentőket (pl. 

taurin) tartalmaznak, melyek nagy mennyiségű és 

rendszeres fogyasztása káros a szív- és érrendszer 

számára, agressziót vagy szorongást, esetleg kóros 

álmatlanságot is okozhat. Ez a felnőtt szervezetre is 

igaz. Gondoljatok bele, hogy milyen káros lehet egy 

gyerek szervezetére! A váz és a szívizom működését 

fokozza, vízhajtó hatású. A légzőrendszer munká-

jára is hat, emeli a pulzusszámot és a vérnyomást, 

tehát az egész szervezetet egy fokozottabb reak-

ciókészségű állapotba helyezi.

A felnőttek gyakran olyan helyzetek-ben isszák, amikor serkenteni akar-ják magukat, mert már nem tudnak eléggé koncentrálni, vagy hosszabb ideig szükséges fennmaradniuk pl. túlóráznak, vagy vizsga előtt állnak.

A ti korotokban a megfelelő mennyiségű alvás 

esetén nem szükséges ilyen serkentőket használ-

ni és nem is lenne szabad. Helyette a 100%-os 

gyümölcslé egészségesebb és finomabb is és nincs 

tele szintetikus anyagokkal, vagy a tea is segít. 

Hisszük, hogy akkor biztosítunk számotokra 

egészséges, boldog gyerekkort, ha beszélünk ar-

ról is, hogy nincs szükség a felnőttek ártalmas 

szokásainak az utánzására is. Merd választani a 

jobbat, egészségesebbet. Légy egyedi! Ne kövesd 

a trendit, ha az árt neked!



KRIMIT TUD?
Hetedik alkalommal került megren-
dezésre 2017. október 18-án a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának pre-
venciós célú vetélkedője, amelynek 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet adott otthont.

Az idei versenyre már szélesebb 
körben, országos szinten lehetett 
nevezni, így 12 megyei középiskolás 
csapatnak adódott lehetőség arra, 
hogy bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
szituációkban mérjék össze tudásu-
kat, a médiából már jól ismert „Beu-
gró” című televíziós műsor játéksza-
bályainak megfelelően.

A vetélkedő házigazdája és moderátora 
a korábbi éveknek megfelelően Novák 
Péter színész, énekes, zeneszerző 
volt. A szakmai és művészeti zsűri-
ben mások mellett helyet foglaltak 
a Madách Színház művészei, Gallusz 

Nikolett művésznő és Kiss Ernő 
Zsolt színművész, valamint 
a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke, Dr. Hatala 
József ny. r. altábornagy 

is.     

A csapatok ügyes-
en improvizáltak, 
a helyzetgyakor-
latokat kitűnően 
oldották meg a 
vidám hangulatú 

eseményen.

A vetélkedőn I. helyezést ért el a 
Hajdú-Bihar megyei debreceni Ady 
Endre Gimnázium csapata.

A II. helyen a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei miskolci Zrínyi Ilona Gimnázi-
um diákjai végeztek,  a dobogó har-
madik fokára pedig a Nógrád megyei 
Komédiák Színpad Társulatának csa-
pata állhatott fel.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
különdíját Pataki Ákos, a pécsi Árpád 
Fejedelem Gimnázium diákja kapta, 
míg a zsűri különdíjasa Nagy Rita, a 
Szolnoki Műszaki Szakgimnázium ta-
nulója lett.

A diákok teljesítményét a művészek 
mellett Tóth Béla ny. r. ezredes, a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapít-
vány Elnöke, továbbá Meláth Attila 
baptista lelkész értékelték.



KRIMIT TUD?

Az országos rendőrfőkapitány 
adta át a rendőröknek az elis-
merést.

A Rendőrség Igazgatási Köz-
pontjában 2017. december 
12-én egész napos konfe-
renciát tartottak az ország 
közoktatási intézményei-
ben dolgozó iskolarendőrök 
számára a baleset-megelőzési 
tevékenység hatékonyságának 
növelése érdekében. 

A kiemelkedő munka elismeréseként 
a szakmai napon 22 munkatárs kap-
ta meg – az ORFK-OBB által alapí-
tott – Az év iskolarendőre díjat, 
amelyet Papp Károly r. altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány adott 
át.

„Az év iskolarendőre” Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
Tulipán Béla rendőr zászlós, a 
Törökszentmiklósi Rendőrka-
pitányság , Tiszatenyő körzeti 
megbízottja, aki a program kez-
dete óta (2008.) a Tiszatenyői 
Általános Iskola iskolarendőre.

AZ ÉV 
ISKOLARENDŐRE




