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Flight has the opportunity to work with Cyber Sea, Inc. to create a combined web
that leverages both companies existing material.

As active members in the sport of hydrofoiling we understand the sport and have
accumulated a large collection of extreme hydrofoiling media. We are also
experts in the creation of all media and materials required for the project
including but not limited to web site design, e-commerce and photography. We
recommend using our production team to handle the creation of both sites.

Tisza-tavi turisztikai idény - strandszarkák
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a
strandokon történő lopások megelőzésére:
A nyári kánikulában fürdőzőket vonzó vízpartok, strandok és uszodák környéke
kedvenc „vadászterülete” a tolvajoknak. A nagy tömeg alkalmas arra, hogy
észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát és azzal pillanatok alatt a kijárat felé
induljon. A strandszarkák nem nézik, hogy mit visznek el. Válogatás nélkül teszik a
dolgukat, a kisebb értéktelenebb dolgoktól kezdve a nagyobb értéket képviselő
tárgyakon át minden mozdíthatót eltulajdonítanak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő
strandokon a rendőrök gondoskodnak arról, hogy hangosbemondó és több nyelven
elkészített szórólapok által is felhívják a fürdőzők figyelmét az értékek megóvására.
A legjobb védekezés a megelőzés!
• A parkoló autókban ne hagyjanak látható helyen táskát, értéket, azokat inkább a
csomagtartóban helyezzék el!
• A táskára terített törölköző nem védi meg értékeiket. Használják az
értékmegőrzőket!
• A csomagokra felváltva vigyázzanak! Jó módszer az is (kölcsönös szimpátia esetén),
ha a szomszédos strandolókat kérik meg, hogy tartsák szemmel visszahagyott
tárgyaikat, majd cserében ne felejtsék el ezt viszonozni!
• Ne vigyenek magukkal nagyobb mennyiségű készpénzt!
• Ne viseljenek olyan ékszert vagy karórát, amit a vízbemenetel előtt le kell venniük! A
strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat
egyszerűen csak hagyják otthon!
• Szerezzenek be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan! Pénzüket, egyéb értékeiket, így
magukkal tudják vinni akár a vízbe is.
A rendőrségnek nem könnyű az ilyen jellegű lopások felderítése. A sértettek
legtöbbször csak távozáskor veszik észre, hogy meglopták őket. Bár rengetegen
megfordulnak naponta a strandokon, nehéz szemtanúkat találni. Ennek ellenére, ha
kárt szenvednek, azonnal tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon
vagy a 112-es segélyhívószámon és vegyék igénybe az áldozatsegítő szolgálat
segítségét.
Kellemes nyarat, felhőtlen vakációt kívánunk!

„A mondva csinált unoka”
„Szia mama, nagyon nagy a baj!” – hangzik a tipikus
első mondat a telefonba, egy ismerősnek tűnő hangtól.
„Balesetet okoztam, azonnal kell a pénz!” – következik
a fedőtörténet.
„Adósságot halmoztam fel és sürgősen fizetnem kell!” –
szól egy másik verzió.
„Azért nem anyáéktól kérek, mert nagyon szégyellem
magam!” – jön a magyarázat.
A pillanatnyi sokkhatás alá kerülő idősek gyakran utolsó forintjukat is
odaadnák a bajba jutott „álunokának”, ám van, hogy a csalók ezzel
sem elégednek meg és készpénzen túlmenően még ékszerek
átadására is bíztatják őket.
Persze a kicsalt „segélycsomagért” rövid idő elteltével nem az unoka,
hanem annak „legjobb barátja” érkezik, majd amilyen gyorsan jött,
olyan hirtelen távozik is - kétségek közt hagyva az aggódó nagyszülőt.
KÉRJÜK, NE HAGYJA MAGÁT MEGTÉVESZTENI!
- Mindenképp vegye fel a kapcsolatot unokájával az ön
által ismert hívószámon!
- Mielőtt bármit is tesz, érdeklődjön a családtagoknál!
- Ne adjon át pénzt, értékeket idegeneknek!

INTERNETBIZTONSÁG
GYEREKEKNEK

Beszélgessenek el a gyermekekkel az internet hasznos használatának
lehetőségeiről és példákkal illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét a
káros weboldalak veszélyeire!
• Figyelmeztessék a gyerekeket, hogy a közösségi portálokra
körültekintően helyezzenek fel fényképeket, kerüljék a saját magukat vagy
másokat kellemetlen helyzetbe hozó fotók/videók feltöltését, hiszen, amit
egyszer feltöltenek az internetre, többé nem törölhető le, azokhoz bárki
hozzáférhet, így azzal bármikor visszaélhet!
• A különböző chat-fórumok – azon kívül, hogy rombolják a valódi emberi
kapcsolatokat – veszélyeket is jelenthetnek a gyermekek számára. A
virtuális világban köttetett barátságok gyakran nem állnak közel a
valósághoz és valódi, személyes kapcsolat nélkül sohasem lehetünk
biztosak a „vonal” másik oldalán ülő személyében.
• A szülők feladata és egyben felelőssége, hogy nyomon kövessék a
gyermekük által látogatott tartalmakat és azt lehetőség szerint, a
kifejezetten ezt a célt szolgáló szűrőprogramokkal kontrollálják azokat.

Figyeljenek az
idősekre
Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává,
hiszen a bűnelkövetők ezeknek a kiszolgáltatott helyzetben lévő
embereknek a naivságát, hiszékenységét használják ki.
Kérjük, hogy fogadja meg ajánlásainkat és közvetítse idősebb, egyedül élő
rokonai és ismerősei felé!
A betöréses lopások megelőzése érdekében célszerű, hogy a lakás bejárati ajtaja legyen
több ponton záródó, korszerű zárral felszerelve.
Fontos, hogy a hátsó ajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek.
Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. Az üvegre lehet „betörésgátló" fóliát
ragasztani.
A nyitva vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket és a szúnyogháló sem véd meg a
„hívatlan vendégektől". Ha elmegy otthonról, minden esetben be kell zárni az ablakokat
is.
Az elkövetők nagyon gyakran az ablakot betörve, benyomva jutnak be a lakásba, illetve a
házba, ezért ajánlott az ingatlan könnyen elérhető ablakait ráccsal ellátni.
Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt!
Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítésként alkalmazzon elektronikai védelmi
rendszert is! Ezek a technológiák (hang- és fényjelző készülék, távriasztás) ugyan nem
minden esetben védenek meg a betöréstől, de a külvilág számára jelzik, hogy
illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni az otthonába.
A melléképületek ajtaját is mindig zárja be! Ezek esetében is meg kell teremteni a
mechanikai biztonság minimális követelményeit. Ha van az építményen ablak, célszerű
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni!
Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja be a kaput, bejárati ajtót!
A kaput akkor is zárja be, amikor a kertben dolgozik!
Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződött meg
hitelt érdemlően!
Ha egy - az Ön számára - ismeretlen személy telefonon vagy személyesen jelentkezik, és
pénzt kér, először mindenképpen hívja fel azt a rokonát, akire hivatkozik!

Ha gyanúsan mozgó idegeneket lát, illetve
bűncselekmény áldozatává vált, hívja
azonnal a 112-es segélyhívó számot!

"112"
A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható
segélyhívó száma, mely hívásával azonnali segítség kapható a készenléti
szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem).
A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió
kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a
bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges
megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy rendőrt
szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról
ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár
feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást
kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó
központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén
onnan továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti
szervek részére.
A hívásfogadó központok átadása: http://www.police.hu/hu/hirek-esinformaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti- hirek/hivasfogado-kozpontokatadasa-fotokkal
Statisztikai adatok a hívásfogadó központok tevékenységéről
http://www.police.hu/sites/default/files
/%C3%9Cgyelet%20SK%202019.%2004.pdf
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ
operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a
körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan,
tagoltan és érthetően kell válaszolni):
• a bejelentő neve, telefonszáma;
• az esemény helyszíne;
• mi történt, kinek van szüksége segítségre;
• az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
• esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
• az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.

A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a
valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és
pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert,
veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a
rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem
segítségére szorulnak!

Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:

Jászberényi Rendőrkapitányság
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296
Karcagi Rendőrkapitányság
Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657
Szolnoki Rendőrkapitányság
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655

