
 
    BÉKÉS MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

B NÜGYI IGAZGATÓSÁG B NMEGEL ZÉSI OSZTÁLY 
 

 

Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  
    Ügyintéz : Sajben Márta r.a 

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

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 
 
 
 
Tisztelt Címzettek!  
 
 
 
Mellékelten megküldöm következ  hírlevelünket, mely az osztályunk által készített 
„Biztonságos utazás” cím  és a drogprevenciós összeköt k elérhet ségeit tartalmazó 
tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. július 16. 

 

 

 

 

         

      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 



Biztonságos utazás

Tanácsaink utazók, nyaralók részére: 

tömegközlekedési eszközökön még rövid időre se hagyja őrizetlenül csomagjait, 

azokat mindig tartsa testközelben! 

A zseblopások elkerülése érdekében a telefonját, értékeit és okmányait ne tartsa a 

nadrág farzsebében! Helyezze el olyan táskában, amit elé helyezhet, és 

az ellenőrzése

Nagy értékű ékszert, készpénzt csak akkor vigyen magával az utazásaira, ha az 

feltétlenül szükséges. 

Amennyiben nyaralásra indul, a gépkocsija indító kulcsát soha ne hagyja őrizetlenül, 

hanem értékesebb tárgyaival együtt helyezze el értékmegőrzőben! Kérjük, ne 

feledje, a törölköző nem vagyonvédelmi eszköz! Az azzal letakart értékek nincsenek 

biztonságban! 

Csomagoláskor a laptopot, tabletet ne tegye külső, könnyen elérhető rekeszekbe! 

Repülőn, buszon, vonaton lehetőség szerint a kézipoggyászá igye magával a 

mobileszközeit! 

Szállodában javasolt a szobában található széfben tárolni az értékeket,

készülékeket

Ha lehetőségük van rá, kérjék meg 

ismerőseiket, hozzátartozóikat, hogy 

rendszeresen ellenőrizzék lakóhelyét, 

postaládáját időközönként ürítsék

Kerékpárral történő közlekedéskor 

ügyeljenek a biciklik kötelező 

felszereléseinek és a megfelelő 



vagyonvédelmi eszközök meglétére! 

Gépjárművel történő közlekedés 

során a gyermekekre vonatkozó 

KRESZ előírások betartása életeket 

A közösségi médiában lehetőség 

szerint csak utólag posztolja ki 

élményeit, fotóit! 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal 

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

forrás: police.hu, google 



A rendőrség a fiatalok kábítószer fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015 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: Deák Sándor r. őrnagy

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

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

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 
Telefonszáma: 06 mail címe: e mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy 

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 címe infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Pe ruska László senior r.százados

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: 

Kérdéseivel kérjük, fordu jon bizalommal munkatársunkhoz! 
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