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Hirek:  Hi rek

t+l V5rosh5zi hirek
t+l Budapesti hirek
t+l Keriileti hirek
t+l Kultur6lis hirek
t+l K6k hirek
t+l ld6j5r5s
t+l Sajt6szemle
t+l Sejt6t5j6koztat6k
t+l 6ssze5llitSsok
t+l Archivum 2004
t+l Aktu6lis

A rovat hirei:

Kdz6p- 6s kelet-
eur6pai kultur6lls
centrum lehet a
Divatcsarnok
A Millennium Int6zet
elk6pzeldsei szerint
koz6p- 6s kelet-eur6pai
kultur5lis centrumm5
lehetne 6talakitani a volt
Divatcsarnok Andr5ssy
riti 6pUlet6U az int6zet
m6r 6oit6szeti tervet is
k6szittetett az
elk6pzel6sr6l - mondta
az int6zm6ny igazgat6ja
szerd5n Budapesten,
sajt6tSj6koztat6n.

K6rh5zakl harminc
percig ingyen
parkalhatun(
Elfogadta az
eg6szs6gUgyi bizotts6g
csiitcirtciki tll6s6n azt a
kozgyfil6si
el6terjeszt6st, mely a
f6v5ros tulajdonSban
lev6 k6rhSzak terUlet6n
va16 oarkol6st illeWe
annak di5t kiv6nja
rendezni.

F6v6rosi Parlagfii
Forr6dr6t
Ism6t miikddik a
F6v5rosi Parlagfii
Forr6dr6t a (06 L) 327-
1686 szSmon, ahov6
id6n m6r a Pest megyei
parlagffi vel fertSztitt

Az Eur6pai Uni6r6l
Magyarorsz5g az Eur6pai
Uni6ban
A Budapest R6di6 EU sorozata
Linkek

Budapesti hirek

Tr6ningen a Pest megyei rend6rvezet6k

J6l vizsg6ztak Pest megye tizenh6rom rend6rkapit5nysSg5nak 6s a
f6kapit6nys5gnak a vezetSi, akik r6szt vettek a Konszenzus alapiW5ny 5ltal
szervezett konfliktuskezel6si kurzuson - kiizdlte csiitiirtdkdn az MTI-vel a speci5lis
tanfolyam vezet6je.

Az alapitvSny EU-s anyagi t5mogatSssal eddig 240 Pest megyei rend6r tovSbbkdpz6s6t
bonyolitotta le, megtaniWa 6ket az int6zked6s sor5n ad6d6 neh6z helyzetekben a
legmegfelelSbb magatart5sra, arra, hogy mik6nt 6rizhetik meg hidegv6rUket, 6s mik6nt
lehetnek urai az adott szitu6ci6nak, andlkUl, hogy 6k is hozziijiiruln5nak a kialakult fesztilts6g
ndvel6s6hez - mondta Gesk6 S5ndor. Most a f6rend6rok keri.iltek sorra egy h5romnapos
kurzuson - tette hozz5.

A kapitiinyoknak elsosorban nem az utc6n, a jir6rdzes kozben keletkez6 v5ratlan helyzetek
kezel6s6t kell megtanulniuk, hanem a beosztottakkal a napi munka lozben el6fordul6 "meleg

helyzetek" megel6z6s6t, a konfliktus levez6nyl6s6t. KUlonf6le szitu5ci6s j5t6kok keret6ben
p6ld6ul v5laszt kapnak arra, mik6nt oldj5k fel j1r6rdz6 rend6reikben a minden 6ron val6
int6zked6s 6s a trjlzottan eln6z6 magatart5s kcizotti ellentmond5st, E gyakorlatokbol 6s a
tesztfeladatokb6l kideriilt, hogy a rend6rs6gi vezet6knek 6ltal6ban megfelel5 a
konfliktuskezel6si k6pess6ge - mondta Gesk6 SSndor.

E kurzusok az6rt hasznosak, meft a fiatal demokrdciSban sok olyan tj helyzetet produk5l az
6let, amelyre a hagyom5nyos rend5rk6pzds nem mindig ad egy6ftelmti vSlaszt. Ilyen lehet
p6ld5ul egy ti.intet6sen a forr6sod6 l6gkcirben a nyugalom meg6a6se - mondta a kurzusvezet6.

Kapcsolodo cikkek:

2004.06. 10 Lak6telepi reldrirs6q a f-6v6rosban

2004.06. 1 0 Forga lomkorlatozSso k az EP-v6laszt5so k miatt

2004.06,09 F6v5rosi t6moqatas arendoEegnck

2004.06.08 Tobb mi!li6 forint dr!6k0 tdmogat6s 0ibudarenO6rkapit5nysag6nax

2004.05.20 F6v5rosi tamosa@

2004.05.06 Id€rmar 22-en fulladtak a Dun5ba

2004,03.12 Lak6telepi rend6rsd.g a Havaman

2003.11.11 Buddn is akcidba l6p a !'end6rs69

2003.09.10 SzeBtenber 11.: fokozott rend6ri jelenl6t

2003.04.18 Fokozott ellenSrz6s az utakon

2003.04.04 Torr6bbra is ejrk5lnak a ,'too6auloK
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http://www.budapest.hu/engine.aspx?page:news&afiname:20040528-cikk-trening2004.06 .18 .


