
Szeptemberre készülve

A nyári  forróságnak lassan vége, az enyhülő hőség az ősz közeledtét jelzi. Szeptemberben a családok
életében nagy változást hoz a tanévkezdés, megkezdődnek a dolgos hétköznapok.
2008-ban hirdette  meg az Országos Rendőr-főkapitányság az „Iskola rendőre”  programot, amely a
Rendőrség tanintézményekben  végzett  bűn-  és  baleset-megelőzési tevékenységét  foglalja  keretbe
már nemcsak az általános, hanem a középiskolákban is.

Mit takar  a program? Minden iskolának van egy kapcsolattartó  rendőre , ő az „Iskola Rendőre”. 
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős

programokon
• igény esetén fogadóórát  tart,  részt vesz a szülői értekezleteken
• tájékoztatást  ad,  segítséget  nyújt  a  pedagógusoknak  és szülőknek az iskolában  előforduló

erőszakos, pedagógiai eszközökkel már nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta  keresztül  az iskola jelezheti  a  mindennapi  élettel  kapcsolatban  felmerülő problémáit,

észrevételeket, amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötődnek
• az  Iskola  Rendőrétől  ill.  rajta  keresztül  is  kérhetik  előadások,  foglalkozások,  jogi

felvilágosítás  tartását  az intézményekben akár  közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és
fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá  válással kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden olyan ötletét,  igényét, amellyel a
program  hasznosabbá,  eredményesebbé  tehető.  Erre  szolgálnak  az  iskolákban  elhelyezett
ÖTLETLÁDÁK. 

Az évszakváltás  nemcsak az iskolák zajosabbá válását  hozza magával, hanem megkezdődik az őszi
betakarítás, a kertekben, a gyümölcsösökben, a szőlőkben beérett  termények begyűjtése.  
Erre  az  időszakra  jellemző bűncselekmény  a  besurranás .  A ház,  nyaraló,  pince  körül,  mögött
szorgoskodó tulajdonosok, családtagok, segítők nyitva  hagyják  a  kaput,  az ajtót,  az ablakokat,  a
gépkocsit  az udvaron,  utcán.  Ilyen alkalmat  a  nem igazán jó szándékkel arra  sétálgató elkövetők
nem hagynak ki. Szó szerint  pillanatok alatt  „dolgoznak”. Felkapják és viszik, ami szem előtt  van,
az autóban  hagyott  értékeket,  a  legkülönbözőbb helyiségekben  asztalon,  ágyon,  fogason hagyott
táskákat,  pénztárcákat.  Nem töltik az időt forgatással, kutatással.

A besurranások megelőzése érdekében
• zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati  ajtóit, akkor is, ha otthon vagy a kertben 

tartózkodnak
• amennyiben riasztóberendezéssel ellátott  a nyaraló, azt éjszakára  és távollétükre minden esetben 

aktiválják
• a nyaralóba, pincébe, házba megérkezve a személyes okmányaikat  és pénztárcájukat  tartalmazó 

táskákat  ne tartsák jól látható és elérhető helyen
A gépjármű lopások elkerülése érdekében

• gépkocsik kulcsait  ne hagyják a járműben és látható helyen a nyaralóban, az épületben
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás után
• lehetőség szerint  az ingatlanokon belül parkoljanak úgy, hogy több kormányozási manőverrel 

lehessen az ingatlant  a gépjárművel elhagyni
• közterületen történő parkolás esetén igyekezzenek forgalmas, jól látható helyen megállni, soha ne 

hagyjanak értéket, táskát, műszaki cikket látható helyen a gépkocsiban. Az ülés  alá helyezet t  
táska az elkövetőknek  látható  hely!

Vigyázzanak  értékeikre,
 mert  a megelőzés  áldozattá  válástól  és főleg  sok bosszúságtól  menti  meg  Önöket!
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