Szentendre, 2015. 46. hét

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

„Látni és látszani” kampány
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság újra felkészülési
időszakot hirdet a fokozott világítás-ellenőrzés előtt. 2015. október 1. és december 10. között mindenkinek
lehetősége van betérni egy, az akcióban részt vevő szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármű
világítástechnikai berendezéseit. Az akció részeként térítésmentesen ellenőriztetheti látását a
kezdeményezéshez csatlakozott optikákban.
A „Látni és látszani” kampány az autósokért van! A rendőrség célja a minél biztonságosabb közlekedés, a
látási viszonyok javulása, a gyorsabb ellenőrzés elérése. Az akcióban részt vevő autósok igazolólapot
kapnak a regisztrált szervizektől, amelyet az igazoltató rendőrnek kell bemutatni az ellenőrzés során. A
rendőrség által tartott gépjármű ellenőrzés során könnyített lehet az eljárás, ha az autós az előzetes
átvizsgálást igazoló lapot bemutatja.
A tél közeledtével kiemelten fontos a látás és a láthatóság kérdése, ebben az időszakban ugyanis jelentősen
romlanak a látási viszonyok és hosszabb a sötét időszak is. Így minden autósnak a saját érdeke is, hogy
átvizsgáltassa gépjárművét és ellenőriztesse látását. Mindehhez pedig egy térítésmentes akciónál jobb
alkalmat keresve sem lehetne találni!
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén három optika és egy szervizpartner található,
melyek csatlakoztak a kampányhoz:
-

Bükkös Optika 2000 Szentendre, Janicsár utca 7.
Kaiser Optika 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
Optic World, 2011 Budakalász, Omszk park 1.
Ford Szentendre Hovány Csoport 2000 Szentendre, Kalászi út 1.

A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint további résztvevő szervizekről és optikusokról a
www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.
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Hivatás-Szolgálat-Karrier
A rendőri hivatást választó érdeklődök jelentkezését várják 2016-ban is a rendészeti szakközépiskolák az
alábbi felhívással:
Rendőr szeretnél lenni?
Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy, és
rendelkezel érettségivel, vagy azt 2016. július 1-ig megszerzed, illetve megfelelsz az egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtetted az első lépést.
Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a többi szakképző intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői engedélyt, illetve államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítványt szerezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére motiváló ösztöndíjat biztosítunk,
lehetőséget nyújtunk kollégiumi elhelyezésre és háromszori étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és
szociális támogatások is rendelkezésre állnak az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal teli életpályát
választhatsz, ahol elsődleges feladatod a közbiztonság és a belső rend védelme.
Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot az alábbi honlapokon találhatod:
Országos Rendőr-főkapitányság: www.police.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola: www.szrszki.hu
A jelentkezési anyagodat az általad választott rendészeti szakközépiskolának 2016.02.15-ig kell elküldened.

A rendőrök kórházba szállították
Egy 30 éves budakalászi férfi 2015. november 10-én a délelőtti órákban Pomáz külterületén, a csobánkai
leágazásnál a hideg időjáráshoz képest hiányos öltözetben és papucsban sétált az út mellett. A budakalászi
rendőrök szolgálatuk teljesítése során észlelték a férfit, akit - tekintettel a hiányos öltözetére és a kihűlés
veszélyére - további ellátás céljából egy egészségügyi intézménybe szállítottak.
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