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Országos és helyi kezdeményezésű programokat hajt
végre a megyei rendőrség bűnmegelőzési osztálya az
óvodákban, iskolákban és az egyetemen - hangzott el
pénteken a CSMRFK tanévkezdéssel kapcsolatos
sajtótájékoztatóján.

A középiskolákban folytatódik a bűnmegelőzési projekt, a drogprevenció, az
SZTE-n általános bűnmegelőzés és drogprevenciós kurzusokat indítanak. A
Csongrád megyében kifejlesztett Kék-tér programban tankönyvekkel és
játékokkal a tanítók segítségével a tananyagba ékelve vezetik rá a 3-4 osztályos
gyerekeket a biztonságos mindennapokra. Az órákon 10 fontos témáról
tanulnak a diákok, köztük az internet veszélyeiről, a közlekedés-, és
vízbiztonságról. Fejlesztették a www.bulisbiztonsag,hu honlapot, amin a
�atalok, a szülők és a pedagógusok is azonnali interaktív kapcsolatba
léphetnek a rendőrséggel. Vad Róbert, a megyei baleset-megelőzési bizottság
titkára elmondta, hogy a járőrök a polgárőrökkel segítik a megyei iskoláknál
közlekedő gyerekeket. A szegedi Rókus II. iskolában és a ruzsai iskolában
szintén a tananyagba építve kísérleti jelleggel minden hónapban egyszer
közlekedési ismereti órákat tartanak. A középiskolásokat a Sokkoló-val
sokkolják: megtörtént súlyos és halálos balesetek helyszíneiről vetítenek le
nekik kis�lmeket, majd megbeszélik, hogyan lehetett volna elkerülni a
tragédiákat. 
 
Folytatódik az iskola rendőre program is: szinte minden megyei intézménynek
van már saját egyenruhása, a programnak köszönhetően már sok
bűncselekményt sikerült felderíteniük a rendőrökhöz forduló gyerekek
segítségével.
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Megfejtették a pisai
ferde torony…

Szexelt és drogozott tini
diákjával a tanárnő
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Móravároson a Mol -
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Két műtéttel mentették
meg Sárát Szegeden:
Romániában…

Keresi a
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versenytársat - a
magyar bajnok…
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