
Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az 
érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

 

Pomázi iskolások a bajnokok 

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága 2014. december 16-án 

immár sok éves hagyományt folytatott tovább. Idén 16. alkalommal rendezték meg a baleset-

megelőzési témájú „Úton-útfélen” bábversenyt.   

Az elmúlt évek során a bábverseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend nemcsak Pest 

megyében, hanem a környező megyékben is. 

A rendezvény célja, hogy a gyermekek játékos módon, minél könnyebben sajátítsák el a 

közlekedés szabályait, és azokat a mindennapokban is alkalmazzák, hiszen már 

kisgyermekkorban el kell kezdeni a helyes közlekedésre nevelést. 

A gyermekek saját készítésű bábokkal adták elő történeteiket közlekedésbiztonsági témában. A 

produkciókat több szempont szerint is értékelte a zsűri. A szakmai szempontok mellett a 

színművészeti (szövegismeret, előadásmód, nyelvezet, színpadkép) szempontokat is figyelembe 

vették. A zsűri munkájában többek között részt vett Pártos Csilla színművésznő is. 

A rendezvényen hét óvodás és hét általános iskolás csapat szállt versenybe. Az iskolás 

kategóriában a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és Rendészeti 

Szakközépiskola „Manu-Art” nevű csapata bizonyult a legjobbnak! 

 

 

 

Bűnmegelőzési felhívás 

Mire kell figyelni az ünnepek alatt? 

 

 

Az év végi ünnepek alatt sokan utaznak el otthonukból, hogy meglátogassák rokonaikat, 

ismerőseiket, vagy kipihenjék az év fáradalmait. Ilyenkor a lakások akár több napra maradnak 

őrizetlenül. 

 

Mit tehet az, aki meg szeretné előzni a „hívatlan vendégek” látogatását, míg nem tartózkodik 

otthonában? 

 

 Mielőtt elutazik, ellenőrizze, hogy a lakás valamennyi nyílászáróját bezárta-e. Még azon 

helyiségek ablakait is zárja be, melyet egyébként soha nem csuk be. Ha több zár is van a 

bejárati ajtón, valamennyit zárja be. 

 Jelezze a szomszédoknak, hogy milyen időszakra hagyja otthonát őrizetlenül és kérje meg 

őket, hogy figyeljenek oda az ingatlanra. 



 Ha van kutyája és nem viszi magával, kérjen meg egy szomszédot vagy ismerőst, hogy 

gondoskodjon az otthonában hagyott állatról. A kertben a kutya elijesztheti a 

bűnelkövetőket. 

 Közösségi oldalon semmi esetre se tegye közzé utazási szándékát, mert az ilyen oldalakat 

nem csak az ismerősök olvassák, hanem az elkövetők is, akik így pontos információt 

kaphatnak arról, hogy a tulajdonos mikor hagyja őrizetlenül otthonát. 

 

 

 

Békés, boldog karácsonyt kívánunk! 

 

 

 

 

 Szentendrei Rendőrkapitányság 

 


