Sokan már nyáron, de legkésőbb az
ősz beköszöntével gondoskodni szeretnének téli tüzelőjükről. Ebben
gyakran házaló árusok sietnek „segítségünkre”. Máskor napilapokban, hirdetési újságokban találkozhatunk a
„kiváló” minőségű portékájukat piaci
ár alatt hirdető árusokkal, akikről
csak egy telefonszámot tudunk meg a
hirdetésekből.

Sajnos a legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből,
ami önmagában jogsértő cselekmény.
Emellett az értékesítés során gyakran
sokkal kisebb mennyiséget, s az ígértnél silányabb minőséget adnak át az
árusok, így megkárosítva a vevőket.
Másik veszélyforrás, különösen egyedül élő idősek esetében, hogy a tűzifa
bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére is, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.

Sokszor eleve pénzváltás ürügyén
(nagyobb címletű bankjegyből vissza
kell adni) kifigyelik, hogy hol tartja a
gyanútlan házigazda a pénzét, majd
figyelmét elterelve (vizet kérnek,
mosdóba mennek) ellopják az értékeket a kifigyelt rejtekhelyről.

• Fontolják meg a kiválónak tűnő – a
piaci árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal
szemben.
• Ne engedjenek be idegen személyeket lakásukba, udvarukba. A
tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg annak eredetéről, mennyiségéről, ha szükséges, kérjenek az áruról származási
igazolást, mérlegelési jegyet!
• Lehetőség szerint a régi, megszokott, illetve ellenőrzött telephelyekről vásárolják meg téli tüzelőjüket!
• Amennyiben családjukban él idős
személy, a tűzifa vásárlásakor,
szállításakor legyenek segítségére,
ne hagyják őt egyedül!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Szeptembertıl a rendırség a polgárırséggel
együttmőködve tovább folytatja a gyermekek
biztonságos közlekedése és a bőnmegelızés
terén indított programjait.

A „SuliMoped” programot ebben a tanévben is
az ország valamennyi megyéjében és a fıvárosban is folytatja a rendırség. A program 2014.
október 1-tıl kezdıdıen tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen 720 8. osztályos általános iskolai diák képzését jelenti (Zalában nagyságrendileg 40 tanuló). Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az elızı években
beszerzett 30 darab segédmotoros kerékpárt, 20
darab utánfutót, valamint 50 egység személyi
védıfelszerelést. Ezt kiegészítve az idei tanévben
további 10 darab segédmotoros kerékpár beszerzése várható.
A rendırség a közlekedésbiztonság mellett több
évtizede tevékenykedik az iskolai bőnmegelızési
oktatás területén is.

Az Országos Rendır-fıkapitányság, valamint az
ORFK-Országos Balesetmegelızési Bizottság a
gyermekek védelmét, a közlekedési nevelı munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt
feladatának tekinti. A 2008. szeptember 1-jén
megkezdett „Az iskola rendıre” program folytatódik a 2014/2015-ös tanévben is. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövetı magatartásának elısegítése, közlekedési ismereteik bıvítése, a gyermekek
biztonságát veszélyeztetı egyéb tényezık felderítése, megszüntetése.
A programban megközelítıleg 2800 oktatási
intézményben közel 2200 rendır vesz részt. Megyénkben „Az iskola rendıre” programhoz 99
általános iskola csatlakozott, a delegált rendırök
létszáma 89 fı. Az iskolarendır a helyi rendıri
szerv és az iskola közötti kapcsolattartó, aki
szolgálati feladata mellett, sokszor saját szabadidejének terhére végzi ezt a tevékenységet.

A több mint 20 éve mőködı D.A.D.A. program
az általános iskolás gyerekeket célozza meg,
amely olyan bőnmegelızési tárgyú foglalkozások sorozata, amely a célzott korosztály érdeklıdésére számot tartó témákat általuk szimpatikus
vagy könnyen elfogadható módszerekkel, eszkö-

zökkel közvetít. A most induló tanévben 341
iskola közel 30 ezer diákja vesz részt a programban, akiket 164 oktató tanít majd a biztonságos
életvitelre.

program elindítását, és pozitívan értékelték a
prevenciós tisztek tevékenységét.
Ebben a tanévben további 33 bőnmegelızési
tanácsadó (köztük 2 zalai) képzését tervezi a
rendırség.
Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és
befejezésének idıszakában – ismét kiemelt rendıri jelenlétet biztosít a rendırség és a polgárırség azon általános iskolák környékén, ahol ez
közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A
két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja
elısegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjármővezetık jogkövetı magatartására, különösen a kijelölt
gyalogos-átkelıhely megközelítésére, továbbá a
biztonsági öv és gyermekülés kötelezı használatára.

A középiskolai tematikus program az ELLENSZER a 2014-15-ös tanévtıl felfrissül, mind
módszertanában, mind témaköreiben. A tizenéves korosztály igényinek kiszolgálására - korszerő kompetencia alapú pedagógiai módszerek
felhasználásával - a biztonságos internetezés és
az új típusú pszichoaktív anyagok veszélyei kerülnek elıtérbe. Az ELLEN-SZERT ebben a
tanévben országosan több, mint 5 ezer fiatal tanulja 39 rendıroktató segítségével, míg Zala
megyében 6 oktató közel 200 diákhoz jut el a
programmal.
2013. év szeptemberétıl elindult az „iskolai
bőnmegelızési tanácsadói hálózat”.
A bőnmegelızési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok
bőncselekményekkel szembeni fokozott védelme
mind elkövetıi, mind sértetti oldalon, kiemelt
figyelemmel az internet veszélyeire, a családon
belüli erıszakra, a kábítószerrel kapcsolatos
bőncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.

A Zala megyei rendırök 2014. szeptember 1-jén
a 2014/2015-ös tanév elsı tanítási napján a Deák
Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Széchenyi István Tagiskolájába látogattak el, ahol bőn- és balesetmegelızési tanácsokat adtak a fiataloknak, különös tekintettel a kerékpáros közlekedésre, illetve
a kábítószer-fogyasztás elleni kampányra.

Az elmúlt tanévben az ország közel 200 középfokú oktatási intézményében 100 szakember volt
jelen. Munkájuk eredményeként több mint 124
ezer diák kapott lehetıséget, hogy közvetlenül
részt vehessen a rendırség legújabb ifjúságvédelmi, bőnmegelızési szolgáltatásában. Zalában
3 tanácsadó részvételével 6 középiskolában indult el a kezdeményezés. Mind a tankerületek,
mind az iskolák jó kezdeményezésnek tartják a

Forrás: www.police.hu
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Az UNICEF Magyar Bizottság a Microsoft, a
Distinction, és a HD Group segítségével a világon elsıként fejlesztett ki egy olyan mobiltelefonos alkalmazást, ami erıszak helyzetekben azonnali segítséget nyújt a gyermekeknek.
Ha a gyermeket bántják, vagy veszélyben van,
egyetlen gombnyomással segítséget hívhat,
vagy elküldheti GPS koordinátáit. Az alkalmazás segítségével tanácsot kérhet arra is, mit
mondjon, vagy mit tegyen a gyermek, ha erıszak érte, vagy segíteni szeretne valakit, akit
erıszak ért.

Az UNICEF HelpAPP a gyerekek kezébe adja a segítséget

A gyermekek az elhanyagolás, bántalmazás és
erıszak leggyakoribb áldozatai, akár fizikai, akár
érzelmi, lelki erıszakról van szó. Az erıszak
nagyon gyakran a családon belül történik, vagy
ismerısök követik el – ami különösen romboló
hatású lehet. A kisgyermekek a legvédtelenebbek
ezekben a helyzetekben. İk tudnak legkevésbé
ellenállni az erıszaknak. İk értik legkevésbé,
hogy mi történik velük. İk képesek legkevésbé
védelmet kérni másoktól.
A nélkülözés mellett a bántalmazás és az erıszak
a gyermekek életének, jóllétének legkomolyabb
veszélyeztetıi.
Magyarországon minden 10. gyermek veszélyben él az ıt érı erıszak miatt. Minden második
gyermek belekeveredett már verekedésbe az iskolájában. Minden hónapban belehal 3 gyermek
az ıt ért bántalmazásba.
A gyermekekkel szembeni erıszak mindenhol
ott van. Csak nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni. A gyermekbántalmazás legtöbb-

ször zárt ajtók mögött zajlik, és rejtve marad.
Láthatatlan. Pedig mindannyiunk közös ügye,
hogy ez ne maradjon így.
Az UNICEF hisz abban, hogy mindenkinek joga
van az erıszakmentes gyermekkorhoz. Hiszünk
abban is, hogy minden gyermeket megillet a védelem a fizikai, az érzelmi, a szexuális erıszaktól és az elhanyagolástól. A gyermekbántalmazás
teljes mértékben megelızhetı!
Az UNICEF globális kampányának - amihez az
UNICEF Magyar Bizottság is csatlakozott - az a
célja, hogy álljunk ki a gyermekkel szembeni
erıszak ellen. Tegyük láthatóvá a láthatatlant, és
mondjuk ki: az erıszak elfogadhatatlan!
A HelpAPP mobil alkalmazás segít az erıszak
helyzetek felismerésében, elkerülésében és kezelésében. Az alapvetı funkciók mellett (segélyhívó, pánik gomb, helyzetjelzés) az applikációval a
gyermekek elsajátíthatják az erıszakmentes
megoldási módokat, rátanulhatnak a konfliktusrendezés pozitív technikáira.
Az UNICEF Magyar Bizottság azért fejlesztette
ki a HelpAPP-et, mert a 21. század gyermekei a
digitális világ gyermekei. A legnagyobb természetességgel használják a mobiltelefonokat, számítógépeket, internetet. Ha segíteni akarunk nekik, azt a nyelvet kell megtanulnunk, amit ık
beszélnek. Azokat az eszközöket kell használnunk, amelyeket ık használnak.
Az ingyenes applikáció Windows Phone, iOS és
Android, Firefox OS telefonokra, valamint Windows 8 operációs rendszerre egyaránt elérhetı az
alábbi linkre kattintva: www.unicef.hu/helpapp.
Forrás: www.unicef.hu
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