VESZPRÉMI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

MEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2021 MÁRCIUS
T A R T A L O M:
1. Nem csak egészségügyi
kockázata van a járványnak
2. Átírt mesék
3. Húsvétkor fókuszban a
biztonsági öv
Amikor a koronavírus világjárvány berobbant az emberiség életébe és megugrott a
kereslet a maszkok, gumikesztyűk és kézfertőtlenítők iránt, a csalók egy része
felismerte az emberek megtévesztésének új lehetőségeit. Az oltási program megkezdése
ismét belendítette a bűnözők fantáziáját. Hírlevelünk első része az Országos Rendőrfőkapitányság ezzel kapcsolatos közleményét tartalmazza.
A biztonságos internet napja alkalmából a múlt hónap elején a Veszprémi
Rendőrkapitányság pályázati felhívást tett közzé az illetékességi területén lévő oktatási
intézmények 10-18 éves tanulói számára.

A kiírás értelmében a pályázónak valamely közismert mesét kellett átírnia oly módon,
hogy a mese szereplői váljanak aktív internethasználóvá, rendelkezzenek számítógéppel
vagy mobiltelefonnal és az eredeti mesében megjelenő konfliktusok, sérelmek,
veszélyhelyzetek stb. kerüljenek át az online térbe.
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A közlésre alkalmasak között nem terveztünk rangsort felállítani, győztest hirdetni, a
cél a bűnmegelőzési repertoár gazdagítása volt a beérkező pályaművekkel.
A résztvevők száma (24 pályamű, 28 fő alkotó) minden várakozásunkat felülmúlta.
Nem gondoltuk, hogy ebben a középiskolásokat különösen sújtó bezártságban ennyi
pozitív energia tud még felszabadulni a fiatalokból. Az is kellemes meglepetés volt, hogy
milyen önkritikusan írtak többen is saját korosztályuk életviteléről, szokásairól,
esetleges könnyelműségeikről és ezekre reflektálva mondták ki a 21. századnak szóló
tanulságokat.
Értékes pályaművek születtek, melyek közül számos érdemes arra, hogy azt a
nyilvánosság elé tárjuk. Hírlevelünk második részében megkezdjük ezeknek a
publikálását, amit majd az elkövetkező hónapokban is folytatni fogunk. Ezúttal két
veszprémi és egy szentgáli diák munkáját mutatjuk be mindenki okulására.
Az idei már a második olyan húsvét lesz, amelynek során az ünnep hagyományainak
ápolását kénytelenek leszünk szigorúbb keretek közé szorítani. Ezzel együtt sokan
ülnek majd autóba az előttünk álló hosszú hétvégén is. Hírlevelünk harmadik részében
az ORFK-nak a balesetek megelőzését szolgáló közleményét tesszük közzé.

1. Nem csak egészségügyi
kockázata van a
A cinkotai plébános
járványnak
A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak,
akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!
Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt
megjelentek az olyan „álértékesítők”, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail
címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a
vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes adatokat
próbálnak kicsalni.
A
csalók
klinikai,
kórházi
dolgozóknak, háziorvosnak, vagy
önkormányzati
dolgozónak
kiadva magukat személyesen,
vagy
telefonon
keresztül
igyekeznek megtéveszteni az idős
embereket
az
oltásra
hivatkozással. Előfordulhat, hogy
személyesen keresik meg az idős
embereket, ekkor egészségügyi
dolgozók
által
viselt
fehér
ruhában
jelennek
meg.
Adategyeztetést
végeznek,
személyes és bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk
hivatkozott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak
átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.
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Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen
személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat.
A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
 Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hivatal kereste meg:
o Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!
 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
o Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét,
beosztását!
 Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás
lebonyolításában segítenek!
 Bankkártyaadataikat semmilyen
körülmények között ne adják meg
ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!
 Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert
visszaélhetnek az információkkal!
 Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
 Ha felmerül, hogy bűncselekményt
próbáltak meg elkövetni Ön vagy
hozzátartozója sérelmére, hívja
azonnal a 112-es segélyhívószámot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési
módszer tudatosításával lehetőleg senki se
dőljön be a csalóknak. Minél többen
beszélgetnek erről idős rokonaikkal,
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel
csaphatják be őket.

1. Átírt mesék az áldozattá válás megelőzésére
A cinkotai plébános

A CINKOTAI PLÉBÁNOS
Egyszer volt, hol nem volt, történt, hogy a cinkotai plébános püspök szeretett volna
lenni. Kívánságát megírta e-mailben magának Mátyás királynak, hogy mi az ő ügye, baja:”
így meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, állítsa őt püspöki rangra.” Mátyás király az
email címéről visszaüzente, hogy csak annak fejében lehet püspök, ha kérdéseire portfólió
keretin belül helyesen válaszol. A pandémiára való tekintettel személyesen nem jelenhet
meg, de az udvar vénjei is kíváncsiak az új püspök rátermettségére, ezért video hívás
keretén belül online mutathatja be tudását.
Kérdések a következők:
- Hol kel fel a nap?
- Mennyit ér a király?
- Mit gondol a király?
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Gondolja meg jól, mert ha a kérdésekre nem tud helyesen válaszolni, kiveszi még a
plébánosságból is. Búnak eresztette a fejét a plébános. Nagy a baj! A kántor, aki éppen a
vasárnapi zenét vágta meg a zeneszerkesztővel, megkérdezte miért ilyen búskomor? A
hallottakat követően felajánlotta, hogy ő megválaszol a próbákra, elkészíti a portfóliót és
bemutatja az online felületen, csak adja kölcsön a reverendáját.
A kántor belépett a plébános email fiókjába, amikor a portfolióval elkészült, amiben
diavetítést is alkalmazott, videókat csatolt a miséiről, egyszóval megcsillogtatta informatikus
tudását is. Magára vette a reverendát, így látták a király és a vének a video
konferenciahívás alatt.
- Hol kel fel a nap?
- Felségednek Budán, nekem Cinkotán.
- Mennyit ér a király?
- Pontosan huszonkilenc aranyat.
- Ugyan hisz miért pont huszonkilenc aranyat?
- Amikor Krisztus urunkat Júdás elárulta, harminc aranyat kapott érte. A király nem
ér annyit, mint Krisztus urunk.
- Mit gondol a király?
- Biztosan azt gondolja, hogy a cinkotai plébánost látja.

Még ki sem mondta, amikor megcsörrent a mobilja. A vének tanácsából felismerte Mátyás
tanácsadója, és mivel a cinkotai kántort komájának tekintette, egyből felhívta és integetett a
képernyőn keresztül. Így sült fel az álruhás kántor mindenki előtt. Bár Mátyás király
haragudott a megtévesztés miatt, mégis ezt a döntést hozta:
- Olyan jól áll kendnek a plébánosi reverenda, no biz a, ha nem is püspöknek, de
kinevezem plébánosnak. Mivel a templomuknak így nincs kántora, a volt plébános
átveszi a helyét.
Mi ebből a tanulság?
Sokat akar a szarka, de nincs informatikai tudása!
Minden hivatásban szükség van digitális tudásra.
A videóhívás alatt már eltűntetheted a hátteret!
A jelszavadat gondosan őrizd!
A saját számítógépeden is lépj ki mindig az email fiókodból.
A mobiltelefonodat bizonyos helyzetekben kapcsold ki. (konferenciahívás, online óra,
előadás, színház ...)
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Az eredeti mesét átírta:
Simon Gergő a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9. E osztályos tanulója
Felkészítő tanára: Nagyné Molnár Katalin

A NAIV KISMALACOK
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy jómódú
malaccsalád. A malacapa befektető volt, így három
kismalacának egész életük során mindent biztosítani
tudott, a jó egyetemeket is beleértve. Így lett hát, hogy
Anna - a legkisebb malacka - ökoberendezéseket
talált fel, Bertold - a középső malacka - polgármester
lett, Lara - a legidősebb malacka - pedig ugyan
elvégezte
az
orvosi
egyetemet,
végül
influencerkedésből keresett pénzt. A malacanya
nagyon szerette gyermekeit, ugyanakkor azt akarta,
hogy váljanak önállóvá. Így aztán keresgélni kezdtek,
és találtak is egy remek fekvésű, termékeny és óriási
telket, amelynek három sarkába megterveztették a
legjobb építészmérnökkel házaikat, majd amint azok felépültek, be is költöztek. Mindenféle
modern kütyüt szereztek be stílusuknak megfelelően: Anna ökoházat építtetett méregdrága
energiatakarékos berendezésekkel. Bertoldnak vadász hobbijához illően fából készült új
otthona: a rönkház a kert fás részén igazán hangulatos volt, moziba illő okos TV-vel,
gyönyörű kandallóval és erkéllyel. Lara igazi Insta-házat álmodott meg magának okos
berendezésekkel téglából, márvány és arany díszekkel.
Ugyanebben az időben egy nagyon szegényesen élő háromgyermekes farkasapa nagyon
megbetegedett. A kezelése igencsak sok pénzbe került volna, de erre nem tellett annak
ellenére, hogy a farkasmama három műszakban dolgozott, Roli - a legfiatalabb építkezésen segített, Dóri - a középső - takarított egy szállodában, Ákos - a legidősebb pedig eladó volt a közeli boltban. Mindent megtettek, de a pénz nem akart gyűlni, apjuk
állapota viszont rohamosan romlott. Egy nap Dóri szobatakarítás közben találkozott egy
pökhendi celebbel a szállodában. Este elmesélte otthon, hogy milyen rondán viselkedett vele
a lány. Testvéreivel lefekvés előtt megkeresték a malaclányt az Instagramon: Lara oldala
tele volt szebbnél szebb képekkel, drága holmikkal, így gondtalan életére irigykedni kezdtek.
Megtalálták az új házáról feltöltött képeket is, majd megnézték a testvérei otthonairól
készült fotókat is. A sok látott információ segítségével egyszerűen behatárolták az
ingatlanok helyzetét. Látták, hogy egyik malackának sincs párja, így készítettek három
kamu profilt, melyekhez helyes malacfiúk és egy szép malaclány profilképét állították be,
majd bejelölték Facebookon Annát, Bertoldot, és Larát. Ők mit sem sejtve terveikről
visszaigazolták őket, és beszélgetni kezdtek egymással. A malackák egyre több információt
osztottak meg magukról újdonsült barátaikkal. Minden adatot megszereztek róluk, amit
csak tudni szerettek volna. Egy este mindhárman elmentek otthonról, amit előre
megosztottak a farkasokkal. Ők a telekre lopódzva a kéményeken keresztül bejutottak a
házakba, és kirabolták azokat. Ezután feltöltöttek minden értékes tárgyat a Keres-talál
oldalra, és a pénzből, amit azokért kaptak, kifizették édesapjuk kezelését, aki így gyógyulni
kezdett.
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A három malac hazaérve megrémült, kihívták a rendőröket, és nyomozást indítottak a
rablással kapcsolatban. A nyomozó megkérdezte őket, hogy tudnak-e valakiről, aki ártani
szeretett volna nekik. Ők nem tudták, mit feleljenek, hiszen a helyes és gyönyörű
malacbarátaik nem lehettek, igaz? Ismerik őket, ők nem tennének ilyet. A nyomozó
elmondta nekik, hogy a körülményekhez képest szerencsésen jártak: akár őket is könnyen
elrabolhatták volna, ha az interneten ismerkednek, és az életük minden egyes részébe
betekintést nyújtanak. Megtanulta a három malacka a leckét: soha többet nem ismerkedtek
Facebookon keresztül, és nem töltöttek fel fényképeket az értékeikről.
Az eredeti mesét átírta:
Sudik Fanni a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 9. G osztályos
tanulója
Felkészítő tanára: Steinmacher Dóra

A HOLLÓ ÉS A RÓKA
Bankkártyát talált a holló, fölvitte a Facebookra,
Róka koma a bankkártyát nagyon megkívánta.
Magas a fa, magasan ül a holló rajta.
Kezéből a kártyát azért is kicsalja!
"Holló asszony − szól neki − , örülök, hogy látom,
nincs kegyednél a kártyám? Mindenhol kerestem a világon!"
Csönd. A holló nem felel, épp csak egy pillantást vet rá.
Rá a róka: „Kártyán annyi pénz, ha visszaadja a tolla legszebb lesz ezen a vidéken!"
Fönn a holló hallgat, és takarja a kártyát.
A róka vár, majd úgy tesz, mint aki offline lenne.
Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja:
"De mit ér a kártya, ha személyim nem elég hozzá!"
"Azt hiszi, hogy elloptam? − A hollót elfutja a méreg,
s károgni kezd: − Ez neked nem elég szép, hogy keresem a gazdáját?"
"Keresi a gazdáját, pffff!"− nevet a róka, és a bankkártyával,
mit a holló odaadott, vidáman elnyargal.
Az eredeti mesét átírta:
Nagy Simon a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 8. b osztályos tanulója
Felkészítő tanára: Pintér Zsuzsa
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2. Húsvétkor fókuszban a biztonsági öv
A rendőrség nagy hangsúlyt fektet a baleset-megelőzésre, a balesetek számának
csökkentésére.
Évtizedek óta megszokott az a gyakorlat, hogy húsvét idején a rendőrség az ittas
járművezetők kiszűrésére koncentrál. Az elmúlt években az ittas járművezetők által
okozott balesetek száma csökkent, ami azt mutatja, hogy a közlekedők többsége
tisztában van az ittas vezetés kiemelt veszélyességével. A rendőrség idén is bízik a
közlekedők józanságában, a felelős viselkedésükben.

Még mindig sokan nem használják a biztonsági övet, ezért az ellenőrzések során erre is
számítaniuk kell mind a sofőröknek, mind a járműben utazóknak.
Baleset-megelőzési
szempontból
kiemelt
fontosságú
a
biztonsági
öv
használata. Jelentősége nem a baleset elkerülhetőségében, hanem a már bekövetkezett
baleset következményeinek csökkentésében mutatkozik meg. Hatásmechanizmusa
alapján egyrészt megvédi a vezetőt és az utasokat a „kirepüléstől”, másrészt csökkenti a
jármű és tartozékai okozta sérüléseket. A biztonsági öv használata nem az Ön döntése,
hanem kötelező.
Indulás előtt kérjük, ne
feledje:
járművezetőként
szeszes italt ne fogyasszon!
Kapcsolja be biztonsági
övét és hívja fel utastársai
figyelmét is arra, hogy
rögzítsék magukat!
A
közlekedők
idén
húsvétkor is határozott és
következetes rendőri fellépésre számíthatnak.
… hogy mindenki hazaérjen!
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Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

