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Bűnmegelőzés Napja:  Április 12.

A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a
területen tevékenykedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik
a cél megvalósításán. A széleskörű együttműködés elsősorban a települések biztonsági
problémáira, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az áldozatsegítésre és
az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A napról napra bővülő szövetség azért dolgozik, hogy
mindannyian egy biztonságosabb holnapra ébredjünk.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg, ezt a napot
két éve a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a
széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte
megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák közvetlen környezetükben
folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányítsák a figyelmet. 

További információért kérjük, olvassa be telefonjáról az alábbi QR kódot!

A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat
emelte a kiemelten fontos feladatok sorába. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a Bűnmegelőzés Napja alkalmából a
szolnoki lakosokat tojásQResésre hívja. 



2022. Április
I. szám ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONT

Ez volt a megoldása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
keresztrejtvény játékának.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság megelőzési szakemberei a
bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából egy keresztrejtvény típusú
feladvánnyal kívánták ráirányítani a figyelmet az áldozatvédelem és az áldozatsegítés
területén működő szervek, szervezetek tevékenységére.

Forrás: police.hu

A megoldás a Szolnoki Áldozatsegítő Központ (ÁSK) és elérhetőségei voltak. Az
intézmény 2021. évben nyitotta meg kapuját: a Boldog Sándor István krt. 4. szám alatt
várja az áldozatokat. A központ munkatársai az elszenvedett bűncselekménnyel
kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásában
nyújthatnak segítséget.

A 2022. április 11-én megejtett sorsoláson a Szolnoki ÁSK koordinátora, Szabóné
Hegedűs Dóra is részt vett. A bizottság tagjai közel 200 megfejtő közül sorsolták ki a
szerencsés nyerteseket, akik az alábbiak:
-          Csontos Nikolett (Tiszatenyő)
-          Kiss Zsombor (Törökszentmiklós)
-          Darcza Ferenc (Törökszentmiklós)

A szervezők ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a
játékban, és gratulálnak a nyerteseknek!



Kérjük Önöket, hogy további aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhívásokért)
kövessék az Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az
alábbi hivatkozáson érnek el. 

Internet tudatosan - online is biztonságban (facebook.com)

 Gyors és megbízható vezetői engedély

A "Gyors és megbízható vezetői engedély" Facebook oldal személyes adatokat gyűjt és
előleg átutalását kéri. Az oldal mögött nincs Magyarországon bejegyzett vállalkozás. Az
oldal által megadott számlaszám egy online pénzküldéssel foglalkozó cég (Wise)
kezelésében van.

Legyen nagyon körültekintő személyes adatainak megadásakor, és semmiképpen ne
utaljon olyan személynek vagy cégnek, akinek vagy aminek valódiságáról nem
győződött meg!

 FIGYELEM!

https://www.facebook.com/internettudatosan
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