Az Országos Rendőr-főkapitányság és az
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is útjára indítja a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, melynek keretében a
személy-, illetve tehergépkocsik, a motorkerékpárok és kerékpárok vezetői október
2-től december 12-ig ingyenesen élhetnek
azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt vesznek, akik ugyancsak
térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá
hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket.

illetve haszongépjárművek, a motorkerékpárok és kerékpárok világítását, láthatóságát, továbbá a vezetői engedélyben szereplő szemüveg viselését, illetve a kiegészítő
szemüveg meglétét. Tavaly kétszáznál is
több autós szakszerviz és közel száz optika
állt a Látni és látszani szlogen mögé, míg a
másik oldalon csaknem 15 ezer gépjárművezető csatlakozott a kampányhoz, és közel
ezer ingyenes látásvizsgálatot végeztek el.
A kampányban résztvevő szervizekről és
optikusokról a www.latnieslatszani.hu
weboldalon tájékozódhatnak.
Forrás: www.police.hu

2014. november 6-tól december 12-ig tart
majd az országos fokozott közúti ellenőrzés, melynek során a rendőrség teljes körűen és kiemelten vizsgálja a személy-,
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A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadói Zala Megyében:
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság
Drávecz Balázs r. hadnagy
Telefon: 06-20/22-99-074
E-mail: drogprevencio.zalaegerszegrk@zala.police.hu
Fogadóóra ideje: minden hónap 1. keddjén 17-18 óráig
Fogadóóra helye: Zalaegerszeg, Landorhegyi út 2. szám alatt
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén 16-17 óráig
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bali Miklós r. főhadnagy
Telefon: 06-70/44-30-874
E-mail: drogprevencio.nagykanizsark@zala.police.hu
Fogadóóra ideje: minden hónap első szerdáján 17-18 óráig
Fogadóóra helye: a Nagykanizsai Rendőrkapitányság épületében
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 2. és 4. keddjén 15-16 óráig
Keszthelyi Rendőrkapitányság
Sznopek Veronika r. hadnagy
Telefon: 06-70/44-30-875
E-mail: drogprevencio.keszthelyrk@zala.police.hu
Fogadóóra ideje: minden hónap 2. szerdáján 17-18 óráig
Fogadóóra helye: a Keszthelyi Rendőrkapitányság épületében
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 2. és 4. keddjén 14 -18 óráig
Lenti Rendőrkapitányság
Boa Eszter Ildikó r. főhadnagy
Telefon: 06-70/44-30-876
E-mail: drogprevencio.lentirk@zala.police.hu
Fogadóóra ideje: minden hónap 1. keddjén 17-18 óráig
Fogadóóra helye: a Lenti Művelődési Központ épületében
Telefonos ügyelet ideje: keddenként 15-16 óráig

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
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A család alapvető funkciója, hogy a szeretet és a bizalom szigete legyen. Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy sajnos a család
sok esetben nem tölti be e funkcióját, nem
nyújt a gyermeknek valódi értékeket, s így
a gyermek nem érzi fontosnak, lényegesnek a családi köteléket. A világban őket
érő ingerek nagy része is azt sugallja neki,
hogy ez nem „trendi”.

Mivel nem kötődik a családhoz, máshol
keresi a kapcsolódási pontokat, a közösséget, az emberi kapcsolatokat. A családból
kisodródott fiatalkorúnak egyrészt nincs
választási lehetősége, másrészt a hasonló
helyzetű fiatalok közössége vonzza, mivel
könnyen azonosul velük. Ebben a miliőben az új tagok "csillogni" akarnak, megmutatni, hogy mire képesek. A csapatban
kialakul a rivalizálás, a mindenben kiugró
teljesítmény felmutatása. Az adott helyzetből fakadóan, saját értékrendet alakítanak ki, öntörvényű életet élnek.

Ráadásul a reklámokban azt hirdetik nekik: „Szerezd meg! Azonnal”- vágyak kielégítése bármi áron. ,,Jobb veled a világ!”,
,,Az élvonal!”, ,,Próbáld ki!” – mindenki
számára ismert szlogenek. Aztán sajnos a
fiatalok egy része meg is szerzi, ki is próbálja, sok mindent, amitől óvnánk, így a
kábítószert is. Van, aki azért, mert úgy érzi,
hogy ettől ő is az élvonalba kerülhet, vagy
egyszerűen csak abból a téves felfogásból
kiindulva, hogy másképp nem lehet olyan
boldog, mint azt a reklámokban látja.
Akad olyan is, aki egyszerűen csak menő
akar lenni, elismerést akar kivívni abban a
csoportban, ahova tartozik, vagy tartozni
szeretne.

A bűnözővé válás folyamatában a legjellemzőbb ok a családi szocializáció hiánya.
Ez párosul később a felnőttkori feszültségek, konfliktusok helytelen kezelésével,
vagy az el nem érhető életnívó hajszolásával. Aki harmonikus, megértő családban
nő fel, annak nagyobb esélye van, hogy
kevésbé téved el az élet sűrűjében. Talán
furcsán hangzik, de a szeretetteljes családi
légkör az egyik leghatékonyabb bűnmegelőzés.

A hagyományos családi értékeket elismerve, azokra építve, a szülőknek segítő kezet
nyújtva indította útjára az Országos Rendőr-főkapitányság a „Szülők és családok a
Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer
bűnözés megelőzésében” elnevezésű programját a 2014/2015-ös tanévben.

A programban részt vevő rendőr előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a szülőket, családokat a kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról, az ezt szabályozó normákról, a jellemző elkövetői magatartásokról, az adott területen előforduló ilyen típusú bűncselekményekről.
Az illetékességi területén található alap- és
középfokú oktatási intézményekben tanévenként legalább egy alkalommal összevont szülői értekezletet tart a témával kapcsolatosan. Emellett más civil szervezetek,
egyházak, gyermekjóléti és családsegítő,
valamint egyéb intézmények felkérésére is
tarthat előadást. Havonta egy alkalommal
élő, míg két alkalommal telefonos fogadóórát tart, rendszeresen megválaszolja az emailben érkezett kérdéseket. A sajtóban is
ő jelenik meg a program arcaként.

képünk illusztráció
Az új program célja, hogy minden 12-18
éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget
kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás kockázataival.
A feladat végrehajtása érdekében a Zala
megyei Rendőr-főkapitányság mind a 4
rendőrkapitányságán (zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi, lenti) kiválasztották
azt a rendőrt, akihez a nap minden órájában fordulhatnak személyesen, vagy akár
telefonon a szülők, ha bármilyen kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdésük
van, vagy gyermeküknél gyanús jelekre
figyelnek fel.

képünk illusztráció
A kijelölt zalai rendőröket, elérhetőségeikkel, fogadóóráik időpontjaival és helyszíneivel együtt e havi oktatási hírlevelünkben mutatjuk be.
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