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A bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából rejtvénypályázatot hirdetett a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság megelőzési szakemberei az
áldozatok világnapjához kapcsolódóan, egy keresztrejtvény típusú feladvánnyal kívánják
ráirányítani a figyelmet az áldozatvédelem és az áldozatsegítés területén működő szervek,
szervezetek tevékenységére, az áldozatsegítéssel összefüggő tudnivalókra, az áldozattá válás
elleni küzdelem és a prevenció fontosságára.

A megfejtés egy olyan intézmény, amely az áldozattá vált személyek számára, az
elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más
problémák megoldásához nyújthat segítséget, és amely Szolnokon is megnyitotta kapuit. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megoldás csak akkor teljes, ha a megfejtés mellé a szolnoki
intézmény elérhetőségét (címét és telefonszámát) is beküldik.

A megoldásokat 2022. március 24-én éjfélig várjuk a bunmeg.jaszmrfk@jasz.police.hu
címre, vagy kérjük postai úton, illetve személyesen juttassák el a Jász-Nagykun-Szolnok-
Megyei Rendőr-főkapitányságra (5000, Szolnok, Baross út 39). 

A MEGFEJTÉS A MEGOLDÁS

A bűncselekmények áldozatainak világnapja - február 22.
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Kérjük Önöket, hogy további aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhívásokért) kövessék
az Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az alábbi
hivatkozáson érnek el. 

Internet tudatosan - online is biztonságban (facebook.com)

Veszélyes mellékletek!

Fertőzött Word vagy Excel fájlok érkezhetnek e-mail mellékleteként. Úgy tűnik, mintha az
e-mail egy korábbi levelünkre érkezett volna válaszként.

A fájlok megnyitása után az alkalmazás kéri, hogy engedélyezzük a tartalmat vagy a
makrók futtatását. Amennyiben ez megtörténik, egy kártékony kód települhet a
számítógépünkre, ami ellophatja személyes és banki adatainkat vagy SPAM-ek küldésére
használhatja számítógépünket.

Ne nyisson meg gyanús hivatkozásokat vagy mellékleteket!
Ellenőrizze, hogy a MS Word, MS Excel, MS PowerPoint makróbeállításai megfelelőek-
e:
Fájl – Beállítások – Adatvédelmi központ – Az Adatvédelmi központ beállításai –
Makróbeállítások: Az összes makró letiltása értesítéssel.
Fájl megnyitásakor ne kattintson a Tartalom engedélyezésére vagy a Makrók futtatására
addig, amíg a fájl küldőjével nem egyeztetett, arról hogy valóban szükséges-e
engedélyezni!

 Tanácsok:

https://www.facebook.com/internettudatosan
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