
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Csongrád-Csanád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának  
tájékoztatója 

 

Október 1-je az idősek világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek világnapjává, ráirányítva a figyel-

met a szépkorúakra, a korosztályt érintő problémákra, az áldozattá válás magasabb kockázatára, a meg-

előzés lehetőségeire.  

 

A Csongrád - Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya hírleveleiben is rendsze-

resen foglalkozik az időseket érintő bűncselekményekkel, azok megelőzésével. 

Januárban az unokázós csalásokkal kapcsolatos kiadással, júniusban általános bűnmegelőzési tanácsok-

kal hívtuk fel az érintettek figyelmét a prevenció fontosságára. Tájékoztató anyagaink elérhetők a 

www.bulisbiztonsag.hu honlapon is. 

 

Az áldozattá válás elkerülése, az idősek védelme érdekében nagyon fontos a család, a barátok, az is-

merősök, szomszédok figyelme, segítsége, a folyamatos kapcsolattartás is. 

Az egészségi állapotra, ellátottságra való odafigyelés mellett fontos felhívni figyelmüket a megfelelő 

prevenciós (személy- illetve vagyonvédelmi) intézkedések megtételére is. Beszélgessenek minél többet 

ezekről a kérdésekről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, így kisebb eséllyel csaphatják be, károsíthatják 

meg őket. 

 

mailto:barka@csongrad.police.hu
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Hetvenkedő Hatvanasok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA  

 ÉRDEKÉBEN!  
  

A hideg idő beköszöntével fo-

kozott figyelmet kell fordítani az 

elesett, magukra hagyott, elszi-

getelten élő emberekre, az idős, 

magányos, támogatásra szoruló 

rokonokra, ismerősökre.  

 Amennyiben huzamo-

sabb ideig nem adnak életjelt ma-

gukról, nem lehet elérni őket, fel-

tételezhető, hogy segítségre szo-

rulnak, értesítsék az illetékes 

szerveket, forduljanak a rendőr-

ség munkatársaihoz. Ha közterü-

leten olyan személyt látnak, aki 

segítségre szorul, szintén azon-

nal értesítsék a mentőket vagy a 

rendőrséget! 

 Az idős, egyedül élő csa-

ládtagokat, szomszédokat, isme-

rősöket lehetőség szerint gyak-

rabban látogassák, illetve ellen-

őrizék, hogy füstöl-e az ingatlan 

kéménye, van-e elég tüzelőjük. 

 

A tüzelő beszerzésekor különös 

óvatossággal érdemes eljárni. A 

csalók gyakran hamis méréssel, a 

kialkudott mennyiségnél jóval ke-

vesebb áru leszállításával csapják 

be a vásárlókat!                                                                                                                   

Megelőzési tanácsok: 

 Vásárlásnál részesítsék előny-

ben a hivatalos telephellyel, 

megfelelő elérhetőséggel ren-

delkező, leellenőrizhető vállal-

kozásokat!  

 Ellenőrizzék a leszállított áru 

mennyiségét és minőségét! Ha 

szükséges, kérjék szakértelem-

mel bíró személy (pl. család-

tag, szomszéd) segítségét! 

 Kérjék szabályszerű számla ki-

állítását, ellenőrizzék az azon 

szereplő adatokat!  

 Fizetésre lehetőleg csak a fa le-

rakodása és a mennyiség ellen-

őrzése után kerüljön sor. 

 

 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2021 szept-

ember 8-9-én, Zalaegerszegen rendezte meg a 2017-

ben országossá vált „Hetvenkedő Hatvanasok” elne-

vezésű, a 60 év feletti korosztálynak szóló vetélke-

dőt. A program célja az idős korosztály áldozattá vá-

lásának megelőzése, a prevenció fontosságának 

hangsúlyozása játékos vetélkedő keretein belül.  

A versenyen a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-

tányságot a Bűnmegelőzési Osztály koordinálásá-

val a Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesületének 4 

fős csapata - Bencsik Istvánné, Huszár Imréné, Ju-

hász Anikó, Beregszászy Zoltán -  képviselte, akik-

nek ezúton is gratulálunk az eredményes szereplés-

hez. 
 


