Szentendre, 2019.11. 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

A szentendrei rendőrök általános és középiskolás gyerekek részére tartottak előadásokat és szakmai
bemutatót.
Nyílt és pályaorientációs napot tartott a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. március 13-án, melyre előzetes
jelentkezés alapján két iskola kapott meghívást.
A szentendrei Ferences Gimnázium 9. osztályos diákjai valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 1.
osztályos diákjai. A gyermekeknek a Vizsgálati Osztály munkatársa tartott előadást bűn- és balesetmegelőzési témában. A Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai a baleset-helyszínelők felszereléseit is
mutatták be a diákoknak. A körzeti megbízottak szolgálati kutyái közül most Áron volt a főszereplő, az
udvaron ismét izgalmas bemutatót láthattak a gyerekek.

A nyílt nap lehetőséget teremtett rá, hogy az érdeklődők a rendőrség munkatársainak hiteles beszámolói,
illetve a szakmai bemutatók révén testközelből is megismerkedjenek a rendészeti szakma elsajátításának
lehetőségeivel és a rendőri pálya különböző ágazataival.
További fényképek az alábbi linken találhatóak: https://www.facebook.com/Szentendre-Város-BalesetMegelőzési-Bizottsága-293292370805700/?epa=SEARCH_BOX
Cél a balesetek megelőzése
A preventív célú akció során egy ittas vezetőt szűrtek ki kedden este a szentendrei rendőrök. Az összesen
ellenőrzött 332 sofőrből 1 ittas vezetőt szűrtek ki a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai a 2019.
március 12-én este tartott közlekedésbiztonsági akció alkalmával.
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Az úgynevezett „Finn módszer” segítségével Budakalász belterületén ellenőrizték a sofőröket. A balesetek
visszaszorítását célzó közúti kontroll során egy esetben merült fel ittasság gyanúja, ennek nyomán
büntetőeljárást kezdeményeztek a rendőrök. Az elsőként Finnországban alkalmazott módszer lényege, hogy
előre kijelölt leállítási helyen több rendőr bevonásával elvégzik az arra közlekedő összes járművezető
alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal tovább haladhat, míg
ittasság esetén az érintett vezetőket félreállítják és eljárást kezdeményeznek velük szemben
Szabadítsátok ki Gordont! Bűnmegelőzési előadás
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály munkatársai rendhagyó bűnmegelőzési foglalkozást
tartottak 2019. március 1-én a szentendrei Izbégi Általános Iskola 5. osztályos tanulói részére.
Gordon egy játékmackó, aki egy iskolás gyermeket szimbolizál, akit társai kirekesztettek, bántalmaztak, és
ettől zárkózottá vált. A játék során az osztály csapatokba rendeződik. A csapatok különböző ügyességi, logikai
feladatok megoldásával próbálják meg Gordont kiszabadítani a bilincsből. Egy-egy feladat megoldása vezet
a következő feladathoz, majd végül az összes sikeresen megoldott feladat segítségével Gordon kiszabadul. A
játék lényege, hogy a gyerekek közös munkával, csapatban dolgoznak. Ez egy interaktív játék, mely rámutat
arra, hogy mindenkire szükség van az osztályban, mindenki tud valamit hozzátenni ahhoz, hogy egyetlen
társuk se érezze magát kirekesztve.
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