
Már készülünk a nyárra!

Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken. A
megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére valójában sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek
nagy  része  anyagi  feltételekhez  kötött.  Az  utcán,  közterületeken,  strandon,  fesztiválokon
csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik. 

A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a „hangulatjavító” szerek fogyasztását, hiszen
a  nyaralni,  pihenni  érkező,  gyakran  unatkozó  fiatalok  könnyen nyúlnak hozzá.  Az utóbbi
időben a már jól ismert tudatmódosító szerek mellett – és ide tartozik az alkohol is - egyre
inkább az  úgynevezett  „dizájner”,  „discó”,  „party” drogok kerültek  előtérbe.  Ennek oka
részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az internetes vásárlás nehezebben nyomon
követhető.  A veszélye  viszont  óriási,  mivel  nem bevizsgált,  tudományosan  kikísérletezett
gyógyszerekről  van  szó!  A ’régi  drogokkal’  kapcsolatba  az  orvosok,  az  egészségügyben
dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az emberi szervezetre, és
hogyan lehet, kell kezelni a  magatehetetlen vagy önveszélyes állapotban kórházba kerülő
embereket.  Az ’új szerek” szervezetre gyakorolt  hatása viszont  teljesen ismeretlen! Arról
nem  is  beszélve,  hogy  már  százas  nagyságrendű  a  szám,  ahány  féle  anyag  található  a
„piacon”.  A  fogyasztó  sohasem  tudhatja,  milyen  szert/szereket,  milyen  mennyiségben
összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen be a hatásért, és az hogyan fog hatni
rá. Az illegális szerekre jellemző, hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag összetétele
is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. 

A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fiatalokkal, a beszélgetés
velük,  a  figyelműk  felhívása  a  veszélyekre  nem  egyszeri  dolog,  arra  rendszeresen  és
folyamatosan szükség van, ha eredményt akarunk elérni. Már - a „csak egy élet” megmentése
- is eredmény!

Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy felpörgethetik
a szervezetet, mint a drogok, vagy az alkohol, és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet
közlekedési baleset oka.

A pihenésre  vágyó vendégek  mellett  az  idegenforgalmi  idényben  megnő  az  idegenek,  az
ismeretlen  gépkocsival  közlekedők száma is.  Akad köztük olyan,  aki  a  nagyobb tömeget,
forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva bűncselekmény-elkövetési szándékkal érkezik.
Közülük  kerülnek  ki  a  trükkös  tolvajok,  a  besurranók,  a  strandi  tolvajok,  a  gépkocsik
feltörői, „elkötői”.
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan
dolgokra,  kérdezgető,  nézelődő emberek  jelenlétére  a  rendőrség értesítésével  hívják  fel  a
figyelmet.  A  Rendőrkapitányság  minden  elérhetősége  és  ügyfélfogadási  rendje  a
www.police.hu oldalon megtalálható! 

Balatonalmádi, Hadak útja 4-6. 
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920

Kellemetlen eseményektől mentes pihenést kíván Önöknek a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság állománya!
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