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1. csoport beszámolója
Előadások közül a lövészet és a szituációs játék tetszett a legjobban

A közlekedési kabinetbe bevontak minket is a gyakorlati részbe

Mindannyian rendőri pályára szeretnénk kerülni



2. csoport beszámolója
A bűnügyi kabinetet szerettük a legjobban (interaktívan részt vettünk, élethű)

Előadások nem voltak hosszúak, ugyanakkor izgalmasak

A Közszolgálati Egyetemre és az MRSZG-be szeretnénk járni



3. csoport beszámolója
A lőkiképzés tetszett a legjobban, ahol Szentesi törzszászlós úr mutatta be a fegyver használatát. 
A mi csoportunkban a rendészeti pályán és a katonai pályán szeretnénk tovább tanulni.



Összegzés az első napról
Mindannyian nagyon vártuk a találkozót, hogy megismerkedhessünk egymással, ebben nagyban
segített a két oktató ugyanis egymást kellett bemutatnunk páros munkában. Az iskoláról, pozitív
élményeket szereztünk az első nap folyamán. Tapasztalatokat tudtunk elsajátítani a különböző
kabinetek megismerésével, amelyekről részletes előadást kaptunk. Boldogan várjuk a következő
napokat.



2. nap ORFK, Rendőrmúzeum, Citadella



1. csoport
Különösen érdekesnek és jónak találtuk, hogy levittek minket a mínusz első és második szintre, 
ahol bepillantást nyerhettünk az ott folyó munkákba. A múzeumban a rendőrség történetének 
bemutatása tetszett a legjobban.



2. csoport
Az ORFK-ban a lőtér bemutatása tetszett a legjobban. Továbbá tetszett, hogy a rendőrségi munka 
szépségeiről is beszéltek.

A Rendőrmúzeumban a kriminológiai rész tetszett nekünk, nagyon részletesen mutatták be.



3. csoport
Számunkra a legérdekesebb a fegyverek bemutatása volt és a beléptetésünk is tetszett.

A múzeumban a kényszerítő eszközök bemutatása tetszett a legjobban, amely bemutatta a 
csendőröktől egészen a napjainkig tartó eszközöket.



Összegzés a mai napról
Mai nap sűrű és intenzív volt az előadások sokszínűségei végett, melyben nagyon sok személyes
tapasztalatot gyűjtöttünk, szereztünk, ezt mindannyiunk nevében mondhatjuk. A tavalyiak
elmondása szerint, nekünk gyakorlatiasabban mutatták be az ORFK épületében zajló munkákat.
Sok dolgot ismerhettünk meg a rendőrség szervezeti felépítéséről és az életpálya modelljükről.

A Rendőrmúzeumban is sok érdekességet láthattunk és most már azért jobban előttünk vannak
azok a jegyek amiket esetleg csak tankönyvekből, híradásokból ismerhettünk meg.

A nap végén pedig külön meglepetés volt számunkra, hogy a két tanárunk felvitt minket a
Citadellára, mert sokan vagyunk azok akik még nem, hogy itt, de még Budapesten sem jártak.
Köszönjük szépen tanár uraknak.



3. nap Rendészeti Szakgimnázium



1-3. csoport
A mai napban a legjobban a lövészet és a közlekedési kabineten belül a rendőri karjelzés tetszett.



Összegzés a mai napról
- Köszönjük szépen ezt a 3 napot! Márkó

- Megérte eljönnünk! Danke schön Timi

- Nagyon jól éreztük magunkat!!! Orsi

- Nagyon jó időtöltés volt! Márkó

- Szuper csapat volt! Vivi

- Tanárainknak köszönjük a wifit! Tamás
- Nagyon érdekes és hasznos programok voltak! 

Kristóf
- Estnvo muy bien pon dias! Ricsi
- I hope I will have the chanche come to next year. 

Nagyon jó volt, élvezetes nagyon jó programok 
voltak és nagyon élveztem, remélem jövőre is 
jöhetek! Zsófi



Szakmai összegzés a három napról
Elmondhatjuk, hogy vártuk mind a ketten mi is ezt a találkozót, mivel tavaly már részt

vettünk benne, és újabb gondolatok voltak bennünk, amit megosztottunk a diákokkal is. Mindig
érdekes és fontos számunkra, hogy újabbnál újabb elemeket mutathassunk be azoknak a
diákoknak, akik valamilyen elhívatást éreznek a rendőri pálya iránt. Fontos volt számunkra a
diákokkal való beszélgetés, a kapcsolatépítés szempontjából megfelelő kommunikációs helyzet
és jó légkör megteremtése. A diákok elmondták, hogy mindenki saját döntése alapján érkezett
ide, nem kellett noszogatni őket, hogy már pedig elmész, hanem örömmel vették a meghívást.
Első körben amíg még nem ismerték, ismertük egymást nem voltak bőbeszédűek, de ahogy
teltek a percek, múltak az órák egyre jobban felszabadultabbá váltak, nem voltak már
szégyenlősek, visszafogottak. A hangulatoldásba mi is besegítettünk, sokat beszélgettünk velük
rengeteget viccelődtünk, jó hangulatban teltek a programok, a napok. A csoportalkotások, az
interaktív munkák sokat segítettek abban, hogy még jobban megismerjék egymást, illetve, hogy
együtt tudjanak dolgozni a különféle foglalkozások keretében.
A diákok előadásokon, bemutatókon vehettek részt, mind Miskolcon, mind pedig Budapesten az
ORFK épületében és a Rendőrmúzeumban, ahol megismerkedhettek a rendőri hivatás
szépségeivel. Beszélgetések alapján megfigyeltük, de ők is leírták a napi beszámolójukban, hogy
az elmúlt évhez képest a programok sokkal gyakorlatiasabbak voltak, aminek nagyon örültek.
Összességében elmondhatjuk, hogy mindannyian jól éreztük magunkat.



Köszönjük a figyelmet!


