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KÁNTOR
n y o m á b a n

Talán
soha
nem lett volna
világszerte ismert név a Kántor, ha azon a
napon, valamikor 1953-ban a
vas megyei renA Kántor nyomoz c.
dőr hangja nem
filmben a címszerepkelti fel a fél éves
lőt Tuskó, Kántor fia
németjuhász kutya figyelmét és nem kötnek hirtelen
egy életre szóló barátságot.
A kiváló képességekkel rendelkező
eb, a mestere segítségével iskola elsőként végezte el a nyomozókutya képzést.

munkája során mintegy 78000 kilométert tett meg - gondoljunk bele,
másfélszer megkerülte a Földet.
Kántort szolgálat közben, egy földben
lévő akna ölte meg 1964-ben, amely
során vezetője is emgsérült.

Onnan kezdve a mintegy 11 éves
szolgálati ideje alatt több mint 500 bevetéséből 279 alkalommal eredményesen követte a bűnözők nyomát. Nem
véletlen, hogy a magyar bűnüldözés
történetének legeredményesebb nyomozókutyája volt.
Dokumentumok igazolják, hogy a

Azonban nem minden kutyából lehet
jó rendőr, annak ellenére, hogy robosztus felépítésű, remekül ugatja az
idegeneket, vagy éppen kergeti a postást.
Egy igen összetett és szigorú felvételi
eljárásnak vetik alá a növendék ebeket,
amelynek a teljesítése ebet és embert

Napjaink „Kántorai”
A rendvédelemben nagyon fontos
szerep jut a négylábú rendőröknek.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is
számos speciálisan képzett rendőkutya teljesít szolgálatot.

próbáló feladat.
Elsőként a kutyákat egy központi kiképzőhelyre viszik, ahol gazdáikkal
közösen feladatokat kell végrehajtaniuk. A válogatás igen szigorú feltételek
mellett zajlik, csakis a legjobban juthatnak tovább.
A második fázisban már konkrét feladatokat kell végrehajtani, úgy mint
épületben tartózkodás, autóban utazás, sőt lövés teszt is van, hiszen egy
majdani szolgálat során akár fegyvert
is foghatnak az ebre, vagy annak vezetőjére és a dörejtől való félelem
nem gátolhatja a kutyát.
Ezt
követően kerülhet csak a rendőrség
állományába a kutya, ahonnan későbbi rendőrtársa mellé kerül.
Az előzetes válogatások után jön az
igazi munka, ahol különleges technikák segítségével oktatják a kutyát. Itt
dől el, hogy melyikből lesz nyomkövető, őrző-védő, bombakutató...stb.
A kutyák esetén éppúgy igaz, mint az
embereknél, élethosszig tart a tanulás,
a tréning - képzések, gyakorlatok folyamatosan zajlanak, hiszen mindig
felkészültnek kell lenniük a mindennapi szolgálatellátás során felmerülő
igényekre - új drogok, robbanószerek. Hogy frissességüket megőrizzék a
képzők folyamatosan agyafúrt feladatokat állítanak össze kutyáik részére.
A különleges feladatokhoz mérten különleges az álatok ellátása is. Szigorú
étrendet tartanak, ehhez tartozó időbeosztással, amely igazodik a szolgálati beosztáshoz. Azonban ha feladat

van, akkor nincs idő a protokollra,
azonnal indulnak, ahová kell.
Sokan azt
gondolják, csak
is németjuhász kutyákból
lehetnek szolgálati
ebek. ez nem
így van, sőt.
Mo s t a -

nában
a fajta túltenyésztésének
köszönhetően
egy új kutyafajta, a
malinois a
l e g e lt e r j e t tebb szolgálati
kutyafajta, illetve a kettő keveréke. Ezeknél a
kutyáknál nincsenek jelen a túltenyésztés miatt kialakult betegségek végtagi és gerincbántalmak - emellett
jól terhetlhetőek és kiváló az állóképességük, no és örökölték a németjuhászok inteligenciáját.

AZ ERŐSZAKRÓL
dr. Gyetvai Béla r. alezredes
Miért kell erről beszélnünk?
Az elmúlt időszakban megnőtt az
olyan eseteknek a száma, ahol fiatalok
fiatalok ellen tettek feljelentést az iskola falain belül/kívül zajló események
miatt. Csendes terror folyik egyes intézményekben, melyről senki nem
mer beszélni.
				
Mit nevezünk iskolai erőszaknak?

A diákok között megvalósuló szóbeli erőszak:
A leggyakrabban előforduló. Célpontjai általában az elkövetőnél gyengébb
fizikumú tanulók, olyan magányos
gyermekek, akinek nehézségei vannak
önmaga megvédésében is. Megelőzi a
fizikai támadást
/Megjegyzés: gyakran válik célpontjává a pedagógus is/.
Diákok között megvalósuló fizikai
erőszak:
- Általában csoportosan követik el.
- Jellemző időpont a tanítási idő befejezését követő idő.
- Nagy erőfölényben lévő tanuló a
nála jóval gyengébb fizikumú gyerme-

Olyan szándékos negatív cselekedetet, mely a fiatalok egymás közötti, a
fiataloktanárokkal v. más iskolai alkalmazottakkal, a tanárok tanulókkal
(esetleg szülőkkel) szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg.

Az iskolai erőszak formái:
- Szóbeli (pl. csúnya beszéd, fenyegetés).
- Fizikai (pl. bántalmazás).
- Pszichikai (pl. zaklatás).

ket üti meg.
- Előfordulhat szünetekben is, felügyelet nélküli időszakot kihasználva
(udvar, folyosó eldugott része, mosdó).
- Gyakran korábbi sérelem áll a háttérben (pl. csúnya beszéd, csúfolódás).
- Fájdalmat, gyakran sérülést okoz.

Diákok között megvalósuló pszichikai erőszak:
- Az elkövetők társukat hosszú időn
át szóban nyíltan támadják.
- Szándékosan kellemetlenséget
okoznak vagy próbálnak okozni pl.,
kizárják a csoportból, kiközösítik az
osztályból - (hústorony).
- Megfélemlítik, gyötrik, megalázzák,
elnyomják, terrorizálják.
- Az elkövetők általában csoportosan
valósítják meg.
- Kíméletlenek, követelődzők, rendzavarók.
Közös vonások:
- Szándékos cselekedetek
- A gyermekek között a normálistól
eltérő egyenlőtlen erőviszonyok alakulnak ki.
Az elkövetők jellemzői:
- Jellemző iskolai tanulási kudarc élmények ellensúlyozása.
- A teljes család, a meleg otthon, szülő
nevelési képességének hiánya, kedvezőtlen lakásviszonyok.
- Otthonról hozott helytelen konfliktuskezelési minta.
- Bandákba verődhetnek ezek a fiatalok –a bandatoknak át kell venni a
többi gyerek viselkedés mintáit pl. agresszív magatartás, öltözködés.
A megvalósított cselekmények rendőri szemmel:
- Fizikai erőszak (8 napon belül gyógyuló és 8 napon túl gyógyuló) - kön�nyű és súlyos testi sértés.
- Randalírozás, rendbontás rendezvé-

nyen – garázdaság.
- Falfirkálás, berendezési tárgyakon
szándékos károkozás – rongálás.
- Tízórai lopás, veréssel fenyegetés rablás (alapeset: 2-8 év börtön).
- Pénz követelése verés kilátásba helyezésével –zsarolás (alapeset: 1-5 év
börtön).
- Pedagógus bántalmazása - közfeladatot ellátó személy ellni erőszak bűntette.
Fiatalok által megvalósított bűncselekmények tipikus jellemzői:
- Sorozat jellegű elkövetés.
- Többségében csoportosan elkövetett
jogsértések.
- Motiválatlan rongálások.
- Garázda jellegű magatartások.
- Erőteljesen emelkedik a kortársak
sérelmére elkövetett bántalmazások,
ijesztően emelkedik a rablások száma
és egyre szervezettebb és súlyosabb
bűncselekmények megjelenése figyelhető meg.
FONTOS:
Ezek az esetek nem csak az iskola falai között valósulhatnak meg. A nyári szünetben is előfordulhat, hogy
valakit bántalmaznak, terrorizálnak. Ne engedd, hogy áldozattá válj!
Ha valami baj történik vele, azonnal
szólj a szüleidnek, vagy hívd a 112-t!

A

MOTOROS RENDŐRÖK

A közlekedésrendészet
„elit egysége” – így emlegetik a motoros rendőröket, akik közé nagyon nehéz bekerülni,
hiszen számtalan szűrőn, vizsgán kell megfeKovács András r.
törzsőrmester
lelnie valakinek ahhoz,
hogy a rendőrségi motorok nyergében
láthasson el szolgálatot.
– Több éves közlekedési szakterületen
szerzett tapasztalat az alapfeltétele annak,
hogy valakit jelölhessenek arra, hogy
részt vegyen a motoros járőr szakképzésen – mondta el Kovács András rendőr
törzszászlós, szolgálatparancsnok, aki tapasztalt motorosnak számít a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. – Emellett egy
speciális, több lépcsős járművezetési
képzésen is át kell esnie a jelentkezőnek.
Amennyiben a jelentkező parancsnoka

is támogatja – a rendőrnek egy végső,
specifikusan motoros rendőröknek kifejlesztett tréningen is részt kell vennie
a fővárosban - jól jellemzi a szigorú feltételrendszert, hogy a 100 jelentkezőből
csupán 10-15 tesz sikeres vizsgát. Ezt
követően kezdheti meg a rendőrjárőr a
motoros szolgálatot – magyarázta el a
parancsnok.
Kovács András elmondta, minden szezon előtt nem csak a motorokat készítik
fel a szolgálatra - fékek, gumiabroncsok,
elektronika - hanem a járőröket is. Nekik
egy programon kell részt venniük, ahol
a hosszú, téli pihenő után felfrissítik a
motoros ismereteket. A tapasztalt rendőr
szerint minden motorosnak - kategóriától függetlenül - szüksége van a hasonló
műszaki és személyi felkészülésre, hiszen
a több hónapos kihagyás tompíthatja a
reflexeket, elveszítheti a jól begyakorolt
rutitnokat a motorvezető.

A motoros járőrök BMW RT900-as
szolgálati motorkerékpárokkal látják el
a szolgálatot, amelyeket a BMW gyár
speciálisan rendészeti célra készít – megerősített vázszerkezet, egyedi hűtés, kezelőszervek, elektronika, motorblokk,
fény és hangjelző berendezések.
A járőrök két részes, protektorokkal
megerősített ruházatot viselnek, amelyek védik őket egy esetleges esés következményeiről – mindez kiegészül egy
protektoros motoros
csizmával
is. Fontos része az
öltözetnek
az
egyedi sisak,

amely amellett, hogy a legmodernebb
technológiával készülnek, és teljes védelmet nyújtanak a viselőjének még rádió
adó-vevővel is fel van szerelve, így a motoros állandó kapcsolatban van a tevékenység irányítási
központtal. A
felszerelés részét képezi
a
szolgálati
fegyver, a
bilincs, valamint a vegyieszköz, és a
rendőrbot.
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és segítséget kérhetsz tőle!

Néhány jó tanács a nyári szünetre, hogy annak minden pil- - Csapatban minden játék, program sokkal élvezetesebb! Ezért ha
lanata a szórakozásról szóljon! szeretnél elmenni valahová, vidd
magaddal a barátaidat és egy fel- Bánj jól a pénzeddel! Soha ne tarts nőtt kísérőt!
magadnál indokolatlanul sok készpénzt!
- Mindig tudják a szüleid, hogy éppen merre jársz, hol vagy!
- A telefonod legyen mindig kéznél, de soha ne hencegj vele! Ne - Izgalmasnak tűnhetnek az elhamutogasd idegeneknek, és ha kérik gyatott helyek, gyártelepek, régi háse add oda ismeretleneknek!
zak. Ennek ellenére soha ne menj

be oda, mert számtalan veszély le- Ne legyél te a „kulcsos gyerek”! A selkedhet rád!
lakásulcsod mindig tartsd biztonságos helyen!
- Ha idegen, vagy gyanús személyre
figyelsz fel a környezetedben, vagy
- Mindig vigyél magaddal olyan a lakásotok környékén, figyeld meg
személyes iratot, amelyből kiderül- őket és jelezd a szüleidnek, vagy érhet ki is vagy, illetve mindig legyen tesítésd a rendőrséget!
nálad a szüleid elérhetősége, hogy
értesíteni lehessen őket baj esetén! - Ismeretlenek csöngetnek az ajtón
- Soha ne legyél egyedül! Üllj le és
beszéld meg a szüleiddel, hogy ha
ők távol vannak, akkor is legyen
egy olyan felnőtt, aki felügyel rád

és csak te vagy otthon? Soha ne
nyiss ajtót, ne engedj be az otthonotokba idegeneket, még akkor sem,
ha azt mondja, a szüleid küldték!

- Otthon is mindig tudd, mik a szabályok, miket tehetsz meg és mit
nem!
- Kalandozni szeretnél? Csábítanak
a havarok egy kis kirándulásra?
Mindig kérdezd meg a szüleidet,
elmehetsz-e?!
- Ha megisztok egy üdítőt valahol,
mindig ügyelj arra, hogy az üveget
előtted nyissák ki!

NAGYON FONTOS!
A 112-es általános segélyhívó
nem szórakozásra való! Soha ne
hívd fel azért, mert jó heccnek
tartod, csakis akkor, ha valóban
bajba kerültél, vagy segítségre
van szükséged!
Azok, akik jogtananul hívogatják
a 112-es segélyhívó számot komoly büntetésre számíthatnak,
akár börtönbe is kerülhetnek!

- Soha ne fogadj el idegenektől se
édességet, se italt!
- Ha egy idegen gyanús kérdéseket
tesz fel neked, például azután érdeklődik: Hol laksz? Otthon vannak-e a szüleid? Milyen értéktárgyaitok vannak? - azonnal értesítsd
a szüleid, vagy kérj segítséget egy
másik felnőttől, vagy hívd a 112-t!
- Ha elveszíted az irataidat és a lakáskulcsodat, azonnal szólj a szüleidnek, hogy le tudják cserélni a
zárakat otthon, illetve be tudják
jelenteni a hatóságoknál az okmányok eltűnését.
- Ne feledd, ha bármi baj történik,
azonnal kérj segítséget telefonon a
szüleidtől, vagy hívd a 112-es általános segélyhívót és azonnal érkezik a segítség!

NETEZZ OKOSAN!

- Ne feledkezz meg
arról, hogy nem csak
a való világban, hanem az interneten is
számos veszély leselkedhet rád!
- Ezért mindig gondosan válogasd meg,
kivel lépsz kapcsolatba az világhálón, vagy
a Facebookon!
- Soha ne add meg
a címed senkinek, ne
ossz meg olyan tartalmakat - képeket, videókat - amelyek később
kellemetlenségeket
okozhatnak!

- Ne vásárolj semmit
az interneten anélkül,
hogy azt a szüleiddel
meg nem beszélted
volna!
- Ne posztold ki azt,
hogy mikor vagytok
otthon, és mikor üres
a ház!
- A megosztott fotókon vigyázz, hogy ne
legyenek láthatóak az
otthon található értékek!
- Ne bánts meg senkit a világhálón, a Facebookon! Tanárokat
ne cikizz!
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A nyári kánikulában nagy tömeget vonzó vízpart, a strandok, uszodák
környéke jellemzően egyben a „strand-szarkák” vadászterülete is.
A hatalmas tumultusban megszokott látvány, hogy valaki felkap egy táskát és a kijárat felé indul vele, mint ahogy az is, ha épp egy hátizsákban
matat, habár lehet nem is a sajátja.
Sajnos minden szezonban akad a kínálkozó lehetőségre váró tolvaj és az
azt megteremtő személy szerepére is jelentkező, pedig a gyakran nem kis
bosszúságot okozó esetek könnyedén elkerülhetőek lennének némi odafigyeléssel.
A TÁSKÁRA TERÍTETT TÖRÖLKÖZŐ, VAGY PLÉD NEM VÉDI MEG
ÉRTÉKEINTEK A TOLVAJOKTÓL!
A legjobb védekezés a megelőzés!
• Használjuk az értékmegőrzőt, vagy felváltva vigyázzunk a csomagokra, lehetőleg ne hagyjuk
azokat őrizetlenül!
• A fürdőhelyek közelében
parkoló autókban ne hagyjunk látható helyen táskát, értékes tárgyakat, azokat inkább
a csomagtartóban
helyezzük el!

• Ne vigyünk magunkkal nagyobb mennyiségű készpénzt!
• Ne viseljünk olyan ékszert, vagy karórát, amit fürdőzés előtt le kell vennünk!
• A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges (laptop, notebook, fényképező- video- hifi készülék) feltűnő és értékes használati tárgyakat egyszerűen hagyjuk otthon!
• Szerezzünk be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan, így pénzünket, kisebb értékeinket magunkkal tudjuk vinni akár a vízbe is!
Az eljárások többségében nehézséget okoz, hogy a sértettek legtöbbször
csak távozáskor veszik észre a bűncselekményt és az elkövetőről is csak
a legritkább esetben van információjuk, így szemtanúk hiányában nehéz
felderíteni a lopást.
A strandok nem vállalnak felelősséget az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, melyre általában a hangosbemondó is figyelmeztet.
Amennyiben bűncselekmény sértettjévé válik,
kérjük, minél előbb tegyen erről bejelentést
a legközelebbi rendőrkapitányságon és vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét!
Ha azt észleled, hogy megloptak, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, valamint hívd fel a
szüleidet és számolj be
a történtekről nekik is!
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A VÍZP

Ha nyár, akkor vízpart! - de ne feledkezzünk meg arról, hogy a
számtalan szórakozási lehetőség mellett veszélyeket is rejtegetnek a tavak és folyók. Ezért néhány fontos tanáccsal segítjük a
gondtalan pancsikolást.
A fürdésre lehetőséget biztosító helyek biztonságosabbak az
ismeretlen folyómedreknél és bányatavaknál, hiszen a biztonságos fürdőzési övezetet, és annak végét - mély víz - mindig a
fürdést engedélyező tábla, zászló, vagy bója jelzi, emellett
életmentésre kiképzett felügyelő vigyáz a fürdőzőkre.
• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad,
ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
• A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló
táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger
alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.
• A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér
nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120
cm-nél mélyebb víz határát tavakon „120 cm”
feliratú tábla jelöli.
• Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A
fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni
nem szabad!
Alapvető magatartási szabályok fürdőzés közben:
• Mielőtt bemennél a vízbe, mindig vizezd be magad! /elsősorban a tarkó, arc és a szív
tájékát/
• Étkezés után minimum 1, de inkább 2 óráig ne menjünk vízbe!
• Alkoholos, gyógyszeres, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt TILOS a fürdőzés!
• Az UV sugárzásról se feledkezzünk meg, használjunk megfelelő faktorú, jó minőségű
napvédő kozmetikumot, alkalmas fejfedőt! Biztonságos, ha nem napozunk a kritikus
időszakban.

• Ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk!
• Vihar esetén a fürdőzés életveszélyes és TILOS!
• A fürdésre és úszásra nem alkalmas, illetve nem kijelölt helyeket kerüljük el: ott TILOS
a fürdőzés! /pl. hajózási útvonal, sarkantyúk, zsilipek, gátak, vízlépcsők, híd-pillérek/
• Nyílt vizekben ne becsüljék túl az erejüket és a tudásukat, különös tekintettel a folyóvizekre!
• Ha tehetjük, ne menjünk egyedül fürödni nyílt vizeken!
• Ügyeljünk a többi fürdőzőre, főleg a gyerekekre!
• Kisgyermeket csak felnőtt felügyelet mellett engedjünk fürdeni!
TILOS FÜRDENI:
• hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző
bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés
célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében,
• vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek
100 méteres körzetében,
• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt
vízisí és vízirobogó (jetski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén,
• egészségre ártalmas vizekben,
• a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő
szabad vizekben,
• vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez
tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra,
• a Balatonon minden év április 1-jétől - október 31-ig viharjelző szolgálat működik.
A viharjelző állomások körbe a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen
vannak elhelyezve.

Ha bármi baj történik, azonnal kérjetek segítséget a közelben
lévő felnőttektől és hívjátok a 112-es általános segélyhívót!

STOP!
- KERÉKPÁRLOPÁSOK -

Minél több bicikli van használatban, annál
nagyobb az esély arra, hogy óvatlanságból,
sietségből adódóan valaki nem zárja le kétkerekűjét. Ez lehetőséget ad a tolvajoknak
arra, hogy meglovasítsák a drótszamarat.

- gerinclakat: Masszívnak és biztonságosnak tűnik, pedig nem igazán az. Az acélborítás átvágása nem jelent nagy kihívást,
a borításon belül pedig itt is ugyanolyan
sodrony fut, mint a spirál zárak esetében.

Gyakran téves biztonságérzetet adhat egyegy rossz minőségű zár, egy biztonságosnak ítélt facsemete, amihez lelakatolják a
kerékpárt. Az első lépcső a gondmentes
kerekezéshez - a KRESZ szabályainak betartás mellett - a biztonság megteremtése,
a körültekintő eljárás, a hely és a lezáróeszköz helyes megválasztása.

- lánc + lakat: A motoros és kerékpárboltokban kapható speciális lánc igen erős, de
elég nehéz. Fontos, hogy egy jó minőségű
lakat is legyen rajta!

Mindig legyen lezárva a bicikli, még akkor is, ha csak pár pillanatra hagyod magára!
Az sem mindegy, hogy hogyan zárod le a
lakattal a kerékpárját. Lehetőleg a kereket,
vázat, illetve a láncot is rögzítse a lakat,
mert egyéb esetben könnyű préda lehet a
bicaj!
Nagyon fontos a lakat minősége is. Az
elkövetők számos technikát alkalmaznak
annak érdekében, hogy az olcsónak számító sodronylakatokat leküzdjék, például
erővágóval, feszítővassal. A vastag lánc
sem nyújt megfelelő védelmet, ha a rajta lévő zárszerkezet könnyen kinyitható.
Ajánlott fúrott/laposkulcsosat vásárolni,
mert ezeket hagyományos – zárfésűs –
megoldással nem lehet kinyitni.
Mindig válasszatok olyan zárat és hozzá
tartozó láncot, fém hevedert, amely vágásálló, illetve a zárszerkezet magas biztonsági szintű. Néhány példa:
- sodronyzár: Ezt már egy kisebb erővágóval is pár másodperc alatt el lehet vágni.
Lehetőleg kerülje a használatát, persze, ha
van más lehetőség!

- U-lakat: Az egyik legbiztonságosabb
módszer. A vastag edzett acél átvágása
elég nehéz és körülményes. Figyeljen oda,
hogy a zárszerkezete is megfelelő legyen!
- „collstock” zár: az U-lakat előnyét
(könnyű) ötvözi a lánc flexibilitásával.
Edzett acél, magas biztonsági faktorral.
Ha megfelelő a védelem és helyesen, több
ponton is rögzít a lakat, akkor is törekedni
kell arra, hogy jól látható, forgalmas helyen legyen a bicikli! Soha ne kis, eldugott
sikátorban hagyd ott, mert ez is lehetőséget kínálhat az elkövetőknek!
A kerékpáron - ha lehetőség van rá - ne
hagyj értékeket, például lámpákat, kilométerórát, esetleg GPS-t, mert azokat kön�nyűszerrel megszerezhetik a tolvajok!
Regisztráltasd a biciklijét a „Bike Safe”
programban, ahol a rendőrség adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a felderítést!
Ha minden óvatosság és figyelmesség
ellenére ellopják a kerékpárod, azonnal
értesítsd a szüleid és a rendőrséget, a
112-es, vagy 107-es segélyhívók egyikén!

Mondd el
o t t h o n !

Trükkös

telefonhívások

Szűcs Norbert c. r. százados
„Gratulálunk, Ön nyert! Nem kell mást
tennie, mint...” - egy már sokszor elhangzott mondat, amelyről azt is
mondhatnánk, mekkora szerencséje
van az illetőnek, akit így hívnak fel telefonon. De...
Igen, van „de”! Ez nem mindig jelent jót, sőt, egyre többször csak károkat okoz, hiszen legtöbbször kiderül,
trükkös bűnözők garázdálkodnak,
hatalmas károkat okozva a jóhiszemű
embereknek.
A trükk jól ismert, hiszen megcsörren
egy mobiltelefon, vagy épp egy asztali
készülék. A hívó bemutatkozik, valamelyik mobilszolgáltató munkatársának adja ki magát, majd közli hívása
okát: „Gratulálunk, Ön nyert!”
Innentől válik érdekessé a dolog, hiszen a jó fellépés, a meggyőző beszédstílus elhiteti a jóhiszemű előfizetővel,
hogy az adott hívás valóban onnan
jött, ahonnan az ismeretlen mondta.
Ha már megvan a „kölcsönös bizalom”, indul is a hazugságkampány, hiszen ekkor mondja el az ismeretlen azt
a feltételrendszert, amit teljesíteni kell
ahhoz, hogy a több tízezer forintos olykor százezres nagyságrendű nyereményhez hozzájuthassanak.
A feladat általában az, hogy egy, vagy

több hívószámra egyenleget kell feltölteni, vagy esetleg bankszámlákra
kell utalni megadott összegeket. Ezek
általában aránytalanul nagy számok
ahhoz képes, amit „lehet nyerni.”
A sikeres tranzakciók után azonnal
megszakad a kapcsolat, a hívó fél nem
elérhető többé.

Ezek az esetek megelőzhetők néhány
apró lépéssel:
- Kérjen telefonos elérhetőséget, nevet,
munkahelyet és ott kísérelje meg visszaellenőrizni a hívás, a hívó fél adatainak
valódiságát.
- Ne utaljon pénzt ismeretlen bankszámlákra, ne töltse fel ismeretlen emberek mobiltelefon egyenlegét!
- Legyen óvatos, ha nem jelentkezett
nyereményjátékra, akkor hogyan is
nyerhetne? A nyereményjátékok nem
úgy működnek, hogy előzetesen mobiltelefon-egyenlegeket kell feltölteni, vagy
egyéb jogcímen nagyobb összeget kell
átutalni.
- Soha ne adja ki ismeretleneknek - főként ne telefonon, vagy interneten - a
bankkártyája számát, PIN-kódját, személyes adatait!

JÁTÉK :D

