
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
    Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  

    Ügyintéző:Veresné Sajben Márta  

    Telefon: 06/66/523-700/22-51 

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!  

 

 

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített „ A pénz 

világa – 10 jó tanács” című és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit tartalmazó 

tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

 

 

Békéscsaba, 2019. május 2. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 3 lap 

 
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124 

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu 



                    

A pénz világa – 10 jó tanács  

 

A bűnmegelőzés területén nagy hangsúlyt kell fektetni a vagyonbiztonságra, 

különös tekintettel a pénzre, vagy a készpénz helyettesítő eszközökre – 

bankkártyára, értékpapírokra. Éppen ezért fontos, hogy mindenki megtegye a 

szükséges biztonsági lépéseket saját és családja érdekében.  

 

 A párna, a matrac, a szekrény eldugottabb szegletei nem jelentenek biztos 

védelmet. A bűnözők előbb-utóbb rátalálnak az elrejtett pénzre, 

értékpapírokra.  

 Ha egy mód van rá, kérje, hogy a nyugdíja pénzintézetekhez, számlára 

érkezzen!  

 A bankkártyát és a PIN kódot soha ne tartsa egy helyen!  

 A bankautomata (ATM) által, a tranzakcióról kiadott bizonylatot mindig 

tegye el, ne hagyja az ATM környezetében!  

 Ha nagy összegű pénznyeremény hírével kecsegtetik, legyen óvatos! A 

mobiltársaságok egyike sem szervez egyenlegfeltöltéshez, banki 

átutaláshoz köthető játékot! 

 Senki előtt ne vegye elő a pénzét az otthonában, mert kifigyelhetik és 

észrevétlenül ellophatják!  

 Ne nyisson ajtót éjszaka!  

 



 

 Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó 

modorúnak tűnik!  

 Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha 

az udvarban vagy a kertben van, mert bárki észrevétlenül bemehet!  

 Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, vagy háza bejárati ajtajában a kulcsot, 

még akkor sem, ha otthon van!  

 

 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a 

rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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