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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2022. április havi bűnmegelőzési hírlevél 1. különszámát, amelyben bemutatjuk az
április 12-i bűnmegelőzési nap alkalmából tartott rendezvényünket.
Hírlevelünk további részében a bűnmegelőzés napi kreatív pályázat eredményeit ismertetjük.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

VILÁGNAPOK – ÁPRILIS 12. BŰNMEGELŐZÉS NAPJA

LÉGBE ERESZTETT BŰNMEGELŐZÉS - VIDEÓVAL

A bakonyoszlopi lakásotthon gyermekeivel közösen, bokrot ültetve és színes lufikat
felengedve hívták fel a figyelmet a Veszprém megyei rendőrök a bűnmegelőzésre.
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A bűnmegelőzés napja, illetve a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya rendhagyó programot szervezett a
bakonyoszlopi lakásotthon lakóinak. A kollégák, a március hónapban meghirdetett
adománygyűjtés keretében összegyűjtött édességeket, rajzeszközöket, plüss állatokat,
könyveket, bűnmegelőzési játékokat és különböző láthatóságot elősegítő közlekedésbiztonsági
eszközöket adtak át 2022. április 12-én a gyermekeknek. Ezután közösen egy bokrot ültettek el
a lakásotthon kastélyparkjában, és közben a gyerekek bűnmegelőzési tanácsokat hallgathattak
meg a rendőröktől. A program zárásaként világító lufikat engedtek fel az égbe.

A rendezvényről készült videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=CPy9w1uAzmM&t=3s
Cikk forrása: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/legbe-eresztett-bunmegelozesvideoval

ONLINE BŰNMEGELŐZÉSI PÁLYÁZAT
A „Bűnmegelőzés napi kreatív alkotás” elnevezésű pályázat nyereményét vehette át a
nyertes pályázó a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság márciusi ELBIR hírlevelében „Bűnmegelőzés napi
kreatív alkotás” című pályázatával versírásra hívta vállalkozó kedvű olvasóit az április 12-ei
bűnmegelőzés napja, valamint a közelgő húsvéti ünnepek alkalmával. Magyarországon a
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia alapján a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány
2011. április 12-én hozta létre, mely napot azóta a bűnmegelőzés napjaként tartjuk számon.
A pályázat célja az volt, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét az áldozattá válás
megelőzésének fontosságára. Jelentkezni vizuális alkotás (saját kézzel vagy számítógépes
programmal készített rajz, plakát, illusztráció, grafika vagy kollázs) és irodalmi alkotás
(maximum 12 soros vers vagy 3000 karakteres rövid történet) kategóriákban lehetett.
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A költészet napja alkalmából 2022. április 11-én a verssel és vizuális alkotással is pályázó
nyertes, Budai Tibor rendőr főtörzszászlós, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
munkatársa vette át a biztonságot növelő áldozatvédelmi, vagyonvédelmi eszközökből és
kiadványokból álló ajándékcsomagot.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi tanácsokat adja:









Nagyon figyeljenek értékeikre ha
forgalmas helyen, tömegben tartózkodnak
vagy ha utaznak!
Tervezzék meg a vásárlást és a
költségeket, illetve a fizetés módját! Ne
tartsanak maguknál sok készpénzt!
A pénztárcájukat, bankkártyájukat,
mobiltelefonjukat
tegyék
biztonságos
helyre (pl.: kabát belső zsebe)!
A bankkártyát és a PIN kódot,
valamint banki internetes ügyintézéshez
szükséges kódjaikat, felhasználóneveiket
soha ne tartsák egymás mellett!

Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/online-bunmegelozesi-verspalyazat-0
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A következőkben Budai Tibor alkotásait mutatjuk be:
1. Vizuális kategóriában benyújtott „ Együtt biztonságban” című olajpasztell képe:

Budai Tibor elmondta, hogy az OVI ZSARU bűnmegelőzési program keretében tapasztaltak
ihlették a pályázatra benyújtott alkotását, amelyről röviden így mesélt:
„Ez volt életem legjobb napja” – Köszönte meg Benett a rendőr néninek és rendőr bácsinak,
hogy születésnapi kívánságait teljesítve hazavitték az oviból. Benett nagyon szeretné
megismerni a rendőrséget, szeretné megtanulni mit szabad tenni és mit nem, mire hívhatja fel a
korosztályának a figyelmét, vagy hogy hogyan ismerheti fel a rossz szándékkal közeledő
embereket. A születésnapos kérésének eleget téve az óvodásokra leselkedő bűn- és
balesetmegelőzési jótanácsokkal is ellátták az egyenruhások. Benett álma, hogy ha nagy lesz,
Ő is rendőr lehessen.
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2. Irodalmi alkotás kategóriában benyújtott „ Biztonsággal közlekedj” című verse:

Budai Tibor: Biztonsággal közlekedj!

Zebra mellett rendőrlámpa,
itt meg áll a kis leányka
Mondd kérlek rendőrlámpa,
hogy keljek át a túloldalra?

Ezt mondja a rendőrlámpa:
Figyelj, figyelj kicsi lányka
ha a lámpám piros
akkor átmenni tilos

Ha viszont sárga a fényem,
a járdáról le ne lépjen!
Ám mikor a fényem zöldre
vált, egyből mehetsz is át!

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az
impresszumban található elérhetőségeken:

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy egészben szabadon
felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu
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