
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Bulis Biztonság 
2016/2017. tanév mottóval bűnmegelőzési pályázatot hirdet alsó és felső tagozatos, valamint 
középiskolás tanulók részére. 
 

1. RAJZPÁLYÁZAT alsó tagozatos tanulók részére 
 
A pályázat címe:  „Biztonságban a családom” 
 

A megadott címhez kapcsolódva két téma közül választhatnak az 1-4. osztályos gyermekek: 
Biztonságban az egész család (nagyszülők, szülők és gyerekek biztonsága) vagy   
Nagyszüleink biztonsága (kiemelten az egyedül élő, egyedül közlekedő, illetve napközben  
gyakran egyedül lévő nagyszülők védelme, biztonsága). 
Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermekek szerint milyen vagyon- illetve  
személyvédelmi intézkedések, eszközök, módszerek segítik/segíthetik elő, hogy a  
családtagok különböző élethelyzetekben (pl. otthon, az utcán stb.) biztonságban érezzék  
magukat. Ábrázolhatnak valós, beszerezhető, a család által alkalmazott, vagy elképzelt,  
esetleg a jövőben megvalósuló módszereket, eszközöket is.    
Pályamunkák: A/3-as méretű, szabadon választott technikával (ceruza, zsírkréta, vízfesték…) 
készített alkotásokat várunk, melyek a bűnmegelőzés oldaláról dolgozzák fel a kiválasztott  
témát. 
A beküldött alkotások hátoldalán vagy a mellékletben az alábbiakat kérjük feltüntetni: a 
kiválasztott téma és a kép címe (esetleg rövid leírás a megjelenített témához kapcsolódva), a 
készítő neve, életkora, iskolája (amennyiben az iskola a beküldő, a felkészítő tanár neve), 
helyezés esetén értesítendő személy neve, telefonszáma, posta/e-mail címe. 

 
Beküldési határidő: 2016. szeptember 28. 
Cím: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya - 6722 Szeged,  
            Kossuth Lajos sgt. 22-24. 
Díjazás: az I-II-III. helyezett tanulók értékes ajándékcsomagokat vehetnek át.   
  A legjobb pályamunkákból október elején Szegeden kiállítást rendezünk.  
 

2. TESZTLAPKÉSZÍT Ő PÁLYÁZAT fels ő tagozatos tanulók részére 
 
A pályázat témája:  internetbiztonság, iskolai erőszak 
 

        Feladat: tesztlap (maximum 13+1 kérdés, bekarikázós, összekötős, feleletválasztós stb.)      
                         készítése, melyből az adott témához kapcsolódva hasznos információkat tudhatunk 

meg az adott (bűn)cselekmények megelőzésével, elkerülésével kapcsolatban. 
A beküldött pályamunkákhoz az alábbiakat kérjük csatolni: megoldó kulcs, szükség 
esetén egy rövid (max. 5 soros) leírás, a pályázó neve, életkora, iskolája (amennyiben 
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az iskola a beküldő, a felkészítő tanár neve), helyezés esetén értesítendő személy (pl. 
szülő, pedagógus) neve, telefonszáma, posta/e-mail címe. 
 

Beküldési határidő: 2016. szeptember 28. 
Beküldési cím: barka@csongrad.police.hu (kötetlen formátumban) 
 (levélben: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya - 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-
24.) 

Díjazás: az I-II-III. helyezett tanulók értékes ajándékcsomagokat 
vehetnek át.   

    
 

3. KERESZTREJTVÉNY-KÉSZÍT Ő PÁLYÁZAT középiskolás tanulók részére 
 
 A pályázat témája:  internetbiztonság, dizájner drogok, iskolai erőszak 

 
Feladat: egy vagy több skandináv keresztrejtvény, szókereső, 

rajzolt képrejtvény stb. (lásd minták) készítése, melyből 
hasznos bűnmegelőzési információkat tudhatunk meg a 
bűncselekmények megelőzésével, elkerülésével 
kapcsolatban. 

 
Minták: 

 
 
A beküldött pályamunkákhoz az alábbiakat kérjük csatolni: szükség esetén egy rövid 
(max. 5 soros) leírás, a pályázó neve, életkora, iskolája (amennyiben az iskola a 
beküldő, a felkészítő tanár neve), helyezés esetén értesítendő személy neve, 
telefonszáma, posta/e-mail címe. 

 
Beküldési határidő: 2016. szeptember 28. 
Beküldési cím: barka@csongrad.police.hu (kötetlen formátumban) 
 (levélben: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya - 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-
24.) 

Díjazás: az I-II-III. helyezettek értékes ajándékcsomagokat vehetnek át.   
*** 

A pályázati kiírást, majd a díjazottak névsorát a www.bulisbiztonsag.hu honlapon és  
Facebook oldalunkon is megtalálhatják. Az érintetteket a díjátadással kapcsolatban   
telefonon illetve levélben értesítjük.  
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály 

                                               e-mail: barka@csongrad.police.hu     
 

Rendőrségi segélyhívó: 107    Központi segélyhívó: 112                                                    


