
Kántor az iskolában 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Rendőr-főkapitányság digitális magazinja  

II.
 é

vf
ol

ya
m

 3
. s

zá
m

 

KUNSZENTMÁRTONI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
BEMUTATÁSA

INTERNETES ZAKLATÁS 
 
MEZTELEN VALÓSÁG A
MEZTELEN KÉPEKRŐL 
 
A JÉGEN
TARTÓZKODÁS
SZABÁLYAI 
 
TÉLI SZÜNET 
 
 
 
 
 
 
 



A KUNSZENTMÁRTONI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
BEMUTATÁSA

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok megye legdélibb 
kapitánysága, így kivételes helyzetben is van, mivel három szomszédos megyével is 
határos: Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyékkel.  
A Rendőrkapitányság il letékességi területén összesen 11 település található, ahol 
biztosítjuk a rendőri jelenlétet: Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza, Öcsöd, 
Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas, Szelevény, Csépa, Nagyrév, Cserkeszőlő.                                           
Tiszaföldvár és Cibakháza települések Rendőrőrssel rendelkeznek.       
Kapitányságunk épülete, egy a modern kor követelményeinek is megfelelő korszerű 
létesítmény, ahová szívesen ellátogatnak óvodás és iskolás csoportok, hogy  
betekintést kapjanak a rendőrök mindennapi munkájába. 
 
A kapitányság címe: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 7.  
Postacím: 5441 Kunszentmárton Pf. :  6 
Telefon: 56/560-620 
E-mail:  kunszentmartonrk@jasz.police.hu 
Kapitányságvezető: Simon Imre r.alezredes 
    

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság programjai 

Cserkeszőlőben évek óta működik az OVI-ZSARU program.
Az általános iskolákban találkozhatsz az iskolarendőrrel,  valamint drog-prevenciós 
előadáskon a Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadójával.
A D.A.D.A oktatónak  Tiszaföldvár és Öcsöd településeken teheted fel érdeklődő 
kérdésidet interaktív előadások keretében.



A  rendőrkapitányság  állománya évek óta számos bűn- és baleset-megelőzési 
rendezvényt szervez és bonyolít le minden korosztály számára, óvodás kortól 

az idősekig.

A Rendőrkapitányság Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadójával Tiszaföldváron a Révay 
György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban, valamint a Karcagi Szakképzési 
Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 
találkozhatsz.
A drog-prevenciós tanácsadó elérhető minden általános- és középiskolában, aki 
szívesen elbeszélget veled, ha problémád van.  
Részt veszünk számos város- il letve falunapi, egészségnapi, gyermeknapi 
rendezvényen.
Évek óta jelen vagyunk a Kunszentmártonban megrendezésre kerülő nyári napközis 
programokban és egyéb civil  szervezetek által működtetett nyári táborokban.
Meghirdetett időpontban  a „ Házhoz megyünk!” és a BikeSafe program keretein 
belül ingyenesen regisztrálhatod a kerékpárodat Kunszentmártonban, 
Tiszaföldváron és Cibakházán.



INTERNETES ZAKLATÁS 

HOGYAN LEHET 
MEGÁLLÍTANI A 
TELEFONOS/INTERNETES 
ZAKLATÁST? �  Fenyegető email vagy sms küldése. 

�  Valakiről megalázó vagy személyes képek,  
információk megosztása az il lető hozzájárulása 
nélkül.  
�  Postafiók feltörése, és durva vagy hazug 
üzenetek küldése az il lető nevében. 
�  Olyan weboldal készítése, ahol valakit 
kigúnyolnak, nevetségessé tesznek. 
�  Arra használni egy weboldalt,  hogy másokat a 
külsejük vagy egyéb tulajdonságaik 
alapján pontozzanak, osztályozzanak. 
�  Korábbi online beszélgetést megfélemlítésre 
használni.

�  Ne add ki másnak a személyes 
adataidat  online, chat-szobában 
vagy sms-ben! 
 
�  Szüleiden vagy egy 
megbízható felnőttön kívül 
senkinek, még a legjobb 
barátaidnak 
se áruld el a belépési 
jelszavadat, vagy PIN kódodat! 
 
�  Ha valaki durva vagy 
fenyegető üzenetet küld, ne 
válaszolj  rá! Mentsd el vagy 
nyomtasd ki és mutasd meg egy 
felnőttnek! 
 
�  Ne nyiss ki olyan üzenetet, 
amit ismeretlentől kapsz vagy 
olyan személytől,  akiről 
tudod, hogy szokott másokat 
zaklatni! 
 
�  Ha ismerősödet, 
osztálytársadat zaklatás ér, 
segíts neki.  Már az is jól eshet, 
ha együttérző vagy. 
 
�  Ne továbbíts zaklató 
üzeneteket, sőt mondd meg           
a feladónak, hogy helytelen, 
amit tesz! 

MIT JELENT A TELEFONOS/INTERNETES ZAKLATÁS?

Fotó: internet 



VÉGÜ L  I S  C SAK  EG Y  KÉ P ,  M I  BA J  L EH E T ?

Rengeteg olyan bejegyzést találni a neten, amelyekben valaki megbánta, hogy
korábban erotikus képet küldött magáról valakinek. 
Nem mindegy, mit osztasz meg, mert a magyar törvények szerint 18 év alatti
személyről készült szexuális tartalmú – például félmeztelen – kép vagy videó
gyermekpornográf anyagnak számít, amelynek nemcsak a megosztása, de a
tárolása is bűncselekmény. 
Vagyis ha nem szeretnél bűncselekményt elkövetni, akkor az a biztos, ha nem
készítesz, nem kérsz, nem küldesz, és nem őrzöl olyan képet, amelyen
olyasmi is látszik belőled vagy bárki másból, amit nem mutatnál meg
mindenkinek. 
Másrészt, ami digitális, az sosem lehet teljesen privát – nem kellenek világhírű
hackerek ahhoz, hogy a privát képeid kikerüljenek a nagy nyilvánosság elé: az
is elég lehet, ha valamelyikőtök elhagyja a telefonját, tabletjét, laptopját,
amelyen a képek vannak vagy a suliban használt közös gépeken elfelejt kilépni
a Facebookjából. 
Ha pedig valami már kikerült az internetre, az általában ott is marad... 
Valószínűleg nem szeretnéd, ha a későbbi főnököd, a tanáraid, az új szerelmed,
a szüleid, a barátaid és mindenféle idegen a képeiden csámcsogna, de lehet,
hogy olyan valaki kér tőled erotikus képet, hogy úgy érzed, ettől egy kicsit sem
kell tartanod. Ilyekor is érdemes lehet azért végiggondolni a fenti
szempontokat.  
Nemet mondani akkor sem könnyű, ha a jogszabályok tiltása, az esetleges
későbbi bosszú vagy bármi más miatt nem értesz egyet a kéréssel, hiszen nem
akarod megbántani a másikat. Ilyen esetekben viszont tekinthetsz akár
tesztként is erre a helyzetre, hiszen ha a másik tényleg nagyon szeret, akkor
valószínűleg el tudja fogadni a félelmeidet vagy a kétségeidet. 

MEZ T E L EN
VA LÓ SÁG  A
MEZ T E L EN
KÉ P EKRŐ L  

Forrás: https://yelon.hu/cikkek/781/a-meztelen-valosag-a-meztelen-kepekrol 



A jégen való tartózkodás és 

közlekedés legalapvetőbb szabálya, 

hogy a szabad vizek jegére csak 

akkor szabad lépni, ha az kellő 

szilárdságú, nem olvad, illetve nem 

mozog. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján az 

állóvizek jege akkor tekinthető kellő 

szilárdságúnak, ha vastagsága eléri 

vagy meghaladja a 12 cm-t.

A  J É G E N  
T A R T Ó Z K O D Á S  
S Z A B Á L Y A I

AHOGY A NYÁRI FÜRDÉSI IDÉNYNEK MEGVANNAK AZ ÁLDOZATAI, SAJNOS - A 
KELLŐ SZABÁLYISMERET HIÁNYÁBÓL VAGY BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐEN - A 
JEGES VIZEK IS SZEDHETIK ÁLDOZATAIKAT.

éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között, 
 
járművel, 
 
kikötők és veszteglőhelyek 
területén, folyóvizeken!

A folyó vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag 

még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő 

hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta 

való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb felületen különös 

veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben 

felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes!

TILOS A SZABAD 
VIZEK JEGÉN 
TARTÓZKODNI:

A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett 
balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrizik! 

 



TÉL I  SZÜNET  

Fordulj bizalommal szüleidhez, velük  mindent megbeszélhetsz, jót is és rosszat is! Ne

feledd, a szülői tiltások nem öncélúak!.

A szünidőben biztosan előfordul majd veled, hogy egyedül maradsz otthon. Ebben az

esetben, soha ne engedj be a lakásba idegent, bármilyen ürüggyel is kéri ezt tőled! A

telefonba se áruld el, hogy egyedül vagy otthon!

Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakokat és az ajtót! A lakáskulcsot ne tedd

látható helyre (nyakadba vagy a hátizsákod oldalába)!

A közlekedési szabályokat tartsd be, mert ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg!

Ha késői időpontban megtartott programon szeretnél részt venni, akkor oda csak

csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjetek és kerüljétek a rosszul kivilágított,

elhagyatott helyeket!

Ne feledd, hogy egy jó heccből, könnyen lehet bűncselekmény vagy tragédia, melyet

utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás, graffitizés,

telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves cigi elszívása stb. adott esetben

szabálysértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után.

Ismeretlen idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tőle, 

szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyadat

akarnak elvenni és nincs más lehetőség - bármennyire is fájó - add azt át! Ilyenkor a

legfontosabb a testi épséged védelme!

Már csak néhány nap és itt a téli szünet! 

 

 

Fogadj el néhány hasznos tanácsot:

Mindezek szellemében kívánunk biztonságos, békés 
Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!
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