
Mindig van mire figyelni! 
 
Koránt sincs vége a télnek, bármilyen szépen süt a nap és olvad a hó. Már ezen a télen is több olyan esetről 
számoltunk be, hogy kihűlés állapotában nyújtottunk segítséget valakinek. És ez a valaki több esetben 
fiatalember volt. Talán az emberekben jobban tudatosult már, hogy az idősek elesettebbek, és több 
odafigyelésre van szükségük, és hamarabb észreveszik a szükséget esetükben. De elesett, szükséget szenvedő, 
áldozati helyzetben lévő bárki lehet, egy fiatal is. 
 
Íme egy konkrét eset: A körzeti megbízottak a 19 megyére kiterjesztett közbiztonsági program keretében 
végeztek ellenőrzést Papkeszi régi vasútállomása területén, 2015. február 10.-é,  kora délután, amikor 
egy parkoló járműre lettek figyelmesek. A gépkocsiban egy fiatal, nehezen kommunikáló, akadozva 
beszélő férfi ült. 
Az igazoltatás során elmondta, nem tudja mikor állt le a járművével, már nem volt üzemanyaga, nem 
evett semmit, és nagyon fázott, szemmel láthatóan kihűlt. Az intézkedő rendőrök a szolgálati 
gépkocsiban az erre a célra bekészített takaróval betakarták, forró teával megitatták, ételt adtak neki. 
A mentők kiérkezéséig a polgármesterrel történt kapcsolatfelvétel után a helyben kialakított 
önkormányzati melegedőbe szállították. Értesítették a 24 éves, magyarpolányi férfi hozzátartozóját a 
történtekről és a gépkocsi feltalálási helyéről. A mentők elsődleges ellátásként infúzióval látták el, 
majd kórházba szállították. 
Ebből is látható a rendőrség felkészült, de az együtt érző lakossági bejelentések is kellenek ahhoz, hogy ne 
történjen megelőzhető tragédia a területünkön.  
 
A télen az is több időt tölt a szobában, aki egyébként szereti a friss levegőt. Ezzel pedig együtt jár, hogy olyan 
elfoglaltságot keresünk, amely a lakásban végezhető. Ma már szinte minden háztartásban van internetezésre 
alkalmas eszköz. Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit! 
 

Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is az internetes zaklatás megelőzésére 
 
1.Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött 
képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak. 
2.Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, 
nagyon gyorsan elterjedhet, csak látszólag törölhető, örökre online maradhat. 
3.A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható 
barátaidnak add meg! 
4.Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne 
vágj vissza, ne válaszolj haragból! 
5.Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online 
beszélgetéseket! 
6.Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline 
számát: 116 111, vagy a rendőrséget, 107, 112! 
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy 
éreznéd magad, ha senki nem állna melléd? 
 
Az internet használatra vonatkozó tanácsok sorában mindenképpen beszélni kell a vásárlásról. Minden évben 
nő azon bűntető eljárásoknak a száma, amelyben az internetes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem 
érkezett meg a termék, vagy nem a megállapodott, vagy rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig 
attól kezdve elérhető sem volt. 
Alapszabály az internetes vásárlásnál az utánvéttel történő fizetés! Ez biztosítja vevőt, hogy a terméket 
feladják, és biztosítja az eladót, hogy fizetnek. Persze ez a postai küldéssel megoldható vásárlásokra 
vonatkozik. A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a személyes találkozó, amely már egyfajta 
garancia, hogy tisztességes üzlet kötessen. 
Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől még előfordulhat, de az már bizonyítja a csalási szándékot, a 
küldemény útja nyomon követhető, és a hamis eladó utolérhető. 
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