Az egészségre rendkívül káros pszichoaktív hatást kifejtő
szer az elmúlt időszakban jelent meg a
kábítószert, illetve
designer
drogokat
fogyasztó személyek körében.
Az anyag emberi szervezetre
gyakorolt hatása rendkívül káros,
immár több, orvosi beavatkozást
igénylő rosszullét történt az ország több pontján.
Az anyag kékes-zöldes színű,
négyszögletű tabletta formájában
található a feketepiacon, amelyen
az ismert közösségi oldalra utaló
"f" betű olvasható.
Tekintettel a veszélyes szer megjelenésére, a rendőrség a szükséges intézkedéseket megtette annak érdekében, hogy a komponens piaci jelenlétét visszaszorítsa.

A rendőrség megelőző, felderítő
munkája azonban mit sem ér, ha
a kábítószer-fogyasztók nem törődnek a rájuk leselkedő halálos
veszéllyel, ezért a rendőrség kéri:
tartózkodjanak mindennemű kábítószer fogyasztásától!
ORFK Kommunikációs Szolgálat

relhető biztonsági lánc csak akkor tölti be
szerepét, ha használod is azt. A telefonba
se áruld el, hogy egyedül vagy otthon.
Hidd el, megéri!
Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az
ablakot, az ajtót. A szúnyogháló, vagy a
nyitva hagyott bukóablak nem véd a betörők ellen. A lakáskulcsot soha ne tedd
látható helyre, a nyakadba, vagy a hátizsákod oldalára!
Hidd el, megéri!

Egy diák számára nincs szebb nap, mint
amikor vége az iskolaévnek, és kezdődhet
a „gondtalan” élet. Kézbe kaptad a bizonyítványt, mely éves tevékenységedet
tükrözi. Ha ez elkeserít, és úgy érzed
problémádra nincs orvosság, könnyen
dönthetsz úgy, hogy erre a legjobb megoldás a csavargás. Hidd el, tévedsz! Csavargás közben számos veszély leselkedik
rád. És akkor még nem is beszéltünk a
szüleid, hozzátartozóid, barátaid idegeskedéséről. A rendőrség pedig, szüleid bejelentése alapján, eltűnésed miatt országos körözésedet rendeli el.
Hidd el, nem éri meg!
A nyári szünidőben biztosan gyakrabban
előfordul majd veled, az is hogy egyedül
maradsz otthon. Ebben az esetben, soha
ne engedj be a lakásba idegent, bármilyen
ürüggyel is kéri ezt tőled. Az ajtóra sze-

Elsősorban rajtad múlik, hogy a nyári
szünidő alatt, amíg te lazítasz, szüleid
nyugodtan tudjanak dolgozni és megbízzanak benned. Ezért csak azokra a helyekre menj játszani, barátokkal közösen
szórakozni, ahová elengedtek és a megbeszélt időre minden esetben érj haza. Ha
mégis közbejönne valami, mindenképpen
értesítsd erről szüleidet, hogy feleslegesen
ne aggódjanak érted.
Hidd el, megéri!
Egységben az erő! Ha viszonylag késői
időpontban megtartott programon szeretnétek részt venni, oda csak csoportosan,
lehetőleg felnőtt kíséretében menjetek, és
kerüljétek a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
Hidd el, megéri!
Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat
viszel magaddal és azokat hol tartod, mert
egy hivalkodóan viselt ékszer, mp3 lejátszó, mobiltelefon könnyen felkeltheti má-

sok érdeklődését, és bűncselekmény sértettjévé válhatsz!
Hidd el, nem éri meg!

A strandokon se feledkezz meg értékeid
biztonságos őrzéséről,
mert sajnos előfordulhat, hogy nem mindenki pihenés céljából
tartózkodik ott!
Hidd el, megéri!

Ismeretlen, idegen személy közeledését
bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el
tőle, ne hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak tőled elvenni, és
nincs más lehetőség – bármennyire is fájó
- add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a
testi épséged védelme.
Hidd el, megéri!

Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekményből könnyen
lehet bűncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás, graffitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves
cigi elszívása, stb. adott esetben szabálysértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után.
Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek
múltán is „visszaköszönhet”, pl. egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor.
Hidd el, nem éri meg!

Ha elmúlt a veszély, a lehető legrövidebb
időn belül értesítsd a rendőrséget (a 107es telefonszámon) vagy szólj szüleidnek,
illetve más megbízható felnőttnek. A
rendőrség munkáját az elkövető minél
pontosabb személyleírásának megadásával segíthetitek.
Hidd el, megéri!
A közlekedési szabályokat gyalogosan és
kerékpárral, gördeszkával is tartsd be,
mert ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg!
Hidd el, megéri!

A pihenés, szórakozás mellett jusson idő
az olvasásra, szüleid, nagyszüleid segítésére. Játék közben magadra és mások testi
épségérére is vigyázz! Szabadidődet próbáld mindig hasznosan tölteni, olvass
könyveket, járj sportolni, barátaiddal és
felnőttek bevonásával szervezz kirándulásokat.
Hidd el, megéri!

A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és
komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Ha barátaiddal fürödni akartok valamilyen vízben, azt csak kijelölt helyen
tegyétek, ahol lehetőség szerint úszómester és elsősegély-nyújtás is biztosított!
Biztos mindenki hallotta már, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrálni,
mégis minden nyáron több ember vízbe
fullad emiatt.
Hidd el, megéri!

Nyáron is tartsd be a szabályokat, hidd
el, megéri! A szabályok nem ellened, hanem érted, testi és lelki épséged megvédése érdekében vannak!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya
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Az eltűnt gyermekek
világnapja alkalmából
2015. május 31-én ötödik alkalommal szervezték meg Magyarországon az Ezer Lámpás
Éjszakája című kampányt, amelynek célja,
hogy felhívja a társadalom, a családok és a
fiatalkorúak figyelmét a gyermekek eltűnésének okaira, veszélyeire.
Idén a főváros mellett nyolc megye, köztük Zala csatlakozott a programsorozathoz. A programon, a zalaegerszegi Dísz téren a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság bűn- és baleset-megelőzési standdal,
játékos feladatokkal, valamint rendőrségi járművek
bemutatójával vett részt.

Ha arról érkezik bejelentés, hogy egy gyermek, vagy
fiatalkorú „nincs meg”, s nincs is semmilyen információ arról, hogy hol lehet, eltűnésként kezeljük,
elrendeljük a körözését. Felderítjük a kapcsolatrendszerét, rokonait, barátait, ma már az internetes közösségi oldalakat is segítségül hívva, keressük az eltűnés
lehetséges okait. Jelzéssel élünk a gyámhivatal felé.
Felkeressük a lehetséges előfordulási helyeket, ha
kell, akkor többször is, s akár a legváratlanabb időpontban.
A megyében a tapasztalataink szerint mintegy 90
százalékban intézetekből szöknek el a gyerekek, s
csak 10 százalék a családból eltűntek aránya. Az
intézetekből elsősorban haza, illetve szerelmükhöz
(inkább lányokra jellemző) szöknek, vagy van, aki
csak kalandvágyból, mert szűknek érzi a rá kiszabott
intézeti teret. Bár mint említettem, nagyobb az intézetekből eltűntek aránya, ez nem jelenti azt, hogy onnan olyan sokan szöknek, jellemzően ugyanazok a
gyermekek mennek el, azonban ők általában soroza-

tosan. S ez mindig egy-egy újabb eljárás, s újabb
szám a statisztikában.
A családból eltűnéseknél is lehet szerelem a motiváció (előfordul, hogy az Interneten megismert barátjához lép le a fiatal), illetve többször találkozunk olyan
esettel is, amikor a gyermekek nem tudják feldolgozni, hogy valamelyik szülő kilép a családból, esetleg
helyét valaki más veszi át.
Fontos megjegyezni, hogy az eltűnt gyermekek több
mint a felét a rendőrség találta meg az elmúlt évben
is a statisztikák szerint. A szökésben lévő gyermekek
kb. fele egy nap alatt előkerül, s a többiek is egy-két
héten belül. Egy hónapon, illetve 3 hónapon túl csak
nagyon kevés gyermeket kell keresni.
Megtalálásuk esetén a gyermekeket igyekszünk minél
barátságosabb körülmények között meghallgatni. Itt
lehetőségük van elmondani, hogy miért és hova mentek el, jelezhetik, ha ez alatt valamilyen sérelem érte
őket, rendőri segítséget kérhetnek. Ez alapján ha
szükséges megindítjuk az eljárást.
Szerencsére komoly problémák ritkán fordulnak elő,
tavaly is egy esetben kellett azért eljárást indítani,
mert az eltűnés alatt a kiskorú sérelmére bűncselekményt követtek el, míg 3 esetben az eltűnt követett el
bűncselekményt. Gyakrabban inkább csak olyan esetekkel találkozunk, amikor a fiatal a fentebb részletezett okok miatt nem érzi jól magát ott, ahol van. Mivel jogszabályi kötelezettség alapján minden eltűnésről jelzéssel élünk a gyámhatóság felé, ezért ilyen
esetekben a továbbiakban ők vizsgálják, hogy szükség lehet-e a fiatal elhelyezésének megváltoztatására.
Azt mondják, hogy a mai generáció csak napi hét
percet beszélget a gyerekeivel. Ezért fontos a szülőgyermek közötti bizalmi viszony, amit már egész
kiskortól kell kialakítani. Szerető korlátokat kell állítani, akkor se szabad feladni, ha a problémás kamaszgyerek ránk csapja az ajtót. De szülőnek lenni a
legszebb hivatás.
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