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Tanévkezdés
A tapasztalatok szerint szeptember hónapban, a tanévkezdés időszakában magasabb az
iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége, legyen szó közúti közlekedési balesetről, személy
illetve vagyon elleni bűncselekményről, rossz szándékú befolyásról, vagy éppen kellően át
nem gondolt döntésekről. Erre való tekintettel nagyon fontos, hogy a tanévkezdés
időszakában a pedagógusok, az iskolarendőr, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó mellett a
szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, és ha szükséges, közösen
átismételjék, megbeszéljék a legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési
kérdéseket.
Szeptemberben az egyik legfontosabb veszélyforrás, hogy a gyermekek egyik napról a
másikra tömegesen jelennek meg a közúti közlekedésben, ráadásul a szünidőt követően
felszabadultabbak és figyelmetlenebbek is. Gyalogosok esetében gyakori probléma az úttesten
való szabálytalan átkelés, a körültekintés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a
szabálytalan irányváltoztatás, kanyarodás - ezekre a balesetek elkerülése érdekében a
járművezetőknek is számítaniuk kell. Az egyedül közlekedő gyermekek esetében ajánlatos
kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat (a betartandó szabályokat illetve a
lehetséges veszélyforrásokat megbeszélve) érdemes akár többször is végigjárni velük.
A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében fel kell hívni a diákok figyelmét,
hogy amennyiben nincs rá feltétlenül szükség, értékes tárgyat (drága telefont, iPodot,
tabletet stb) ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömegközlekedési eszközökön
figyeljenek a táskájukra; zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt,
igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska lehetőleg külön is záródó belső
rekeszében) tartsák.
Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek vele, milyen helyzetben honnan, kitől kérhetnek
segítséget. Ide tartozik a segélyhívó telefonszámok (kiemelten a 112-es központi segélyhívó)
ismerete is. Mivel vészhelyzet esetén gyakran a felnőtteknek sem jutnak eszükbe ezek az
elérhetőségek, hasznos lehet a pénztárcában, tolltartóban elhelyezett, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által készített diák Bárka kártya, amely a
legfontosabb segélyhívó számokat, megelőzési információkat tartalmazza.

Figyelemfelhívás
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet az elsősorban a megyeszékhelyre jellemző
nyakláncletépések számának megnövekedésére, és a megelőzés lehetőségeire.
Ezen esetek jellemzője, hogy a tettes először kiszemeli áldozatát, majd feltűnés nélkül követni
kezdi. Valamilyen gyér forgalmú helyen (lépcsőházban, néptelen utcaszakaszon stb.) az
áldozat mögé osonva, hátulról ragadja meg annak nyakláncát, erőteljes mozdulattal letépi azt,
majd elmenekül a helyszínről.

Az elkövető általában gondosan ügyel arra is, hogy arcát ne láthassák meg: a fejére húzza a
kapucniját, vagy arcát kendővel takarja el.
A meglepetésszerű támadás gyakorta valamilyen tevékenységre figyelő, például a kapuban,
lakásajtóban a nyitással elfoglalt, vagy úttesten átkelni készülő személy, illetve lassabban
mozgó, védekezésre kevésbé képes idős ember ellen irányul.
Hasonló veszély fenyegetheti az utcán telefont használó gyermekeket, fiatalokat is, akiknek a
tettes a kezéből ragadja ki a mobilt, majd elfut azzal.
Kérjük, ügyeljenek értékeikre! Tavasz végétől ősz elejéig, a kabátszezon megkezdéséig
általában már messziről észrevehető, visel -e valaki ékszert. A megelőzés érdekében az utcán
lehetőleg takartan viseljék a nemesfémből készült nyakláncot, a feltűnő illetve drágább
ékszereket, és figyeljenek rá, nem követik-e Önöket. Gyanús jel észlelésekor csatlakozzanak
más járókelőkhöz, vagy hívjanak segítséget! Ha megoldható, hazaérve addig ne nyissák ki az
ajtót, míg idegenek tartózkodnak a közelben.
A fiatalok figyelmét hívják fel rá, hogy közterületen ne hivalkodjanak értéktárgyaikkal, ne
játsszanak telefonjukkal, ne vegyék elő a táblagépüket - különösen olyan helyen ne, ahol azt
mások könnyűszerrel elvehetik tőlük.
Érdemes tudni, hogy amennyiben a megtámadott személy megpróbálja értékeit megvédeni
(például belekapaszkodással), azaz ellenáll a támadásnak, a cselekmény már nem lopásnak,
hanem rablásnak minősül, ami súlyosabb büntetést von maga után. Ugyanakkor fontos, hogy
mindig a testi épség megóvása legyen az elsődleges szempont!
Ha valakit megtámadnak, azonnal kezdjen el hangosan kiabálni, valamilyen formában hívja
fel a közelben tartózkodók figyelmét, kérjen segítséget. Az elkövető elfogása, az eredményes
felderítés érdekében azonnal értesíteni kell a rendőrséget!
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