Az állampolgárok nyugalmának biztosítása, az
erőszakos (garázda) jellegű magatartások megelőzése és a fiatalok által látogatott, nagyobb
tömeget vonzó rendezvények biztonságának
megteremtése érdekében a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság a társhatóságokkal közösen rendszeresen ellenőrzi a megye szórakozóhelyeit.

Az ellenőrzések célja, hogy minél több szórakozóhely állapotának felmérésével – az ellenőrzések hatására is – a szervezők tudják garantálni a
szórakozni vágyók nyugalmát és biztonságát.
Kiemelt szempont annak vizsgálata, hogy az
adott szórakozóhelynek veszélyhelyzet esetén
garantált-e a biztonságos kiürítése.
Intézkedéseink mellett azonban szeretnénk néhány alapvető megelőzési tanáccsal is szolgálni
a farsangi szezonban szórakozni indulók biztonságát.

A fárasztó nap végén hazaérve mindig jusson időtök arra, hogy megbeszéljétek gyerekeitekkel az aznap történteket! Így az évek
során olyan bizalmi kapcsolat alakulhat ki
köztetek, amely alapján nyíltan beszélgethettek akár a szórakozási szokásokról is.
Hasznos, ha tudjátok, hova, kikkel és milyen
körülmények között engeditek el szórakozni
vágyó tinédzsereteket!

Emellett lehet, hogy a srácok olyan dolgokról is beszámolnak, amelyek felkeltik figyelmeteket, és a biztonságuk érdekében
lépnetek kell. Ilyen esetben beszéljétek meg
gyermeketekkel, hogy mi az, amiért aggódtok, amit életkori sajátosságok, vagy más ok
miatt már nem engedhettek meg!
Amennyiben segítségre van szükségetek, ne
legyetek restek megkeresni a rendőrt, az iskolát, a segítő szolgálatokat vagy az önkormányzatot sem!

Forduljatok bizalommal szüleitekhez, hiszen
ők is voltak fiatalok, ők is jártak annak idején
szórakozni! Lehet, hogy néhány dolgot a saját bőrükön is megtapasztaltak, ezért szeretnék, ha ti nem esnétek ugyanabba a hibába.
Az okos ember tanul más hibájából!
A szülői tiltások a legtöbb esetben nem öncélúak. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke boldog lenne! Ha megbeszélitek az
„öregeitekkel” kölcsönös félelmeiteket, tapasztalataitokat, vágyaitokat, biztos, hogy
találtok olyan szórakozási formát, szórakozóhelyet amely számukra is elfogadható és
számotokra is ”csúcs”!
A fogyasztói társadalom által közvetített
eszménykép az élet legtöbb területén hamis.

Tartsatok mértéket! Nem biztos, hogy akkor
lesztek a legboldogabbak, ha ti isztok, szívtok a legtöbbet, nektek van a legtöbb hódításotok! Viszont akkor valószínűleg nem lesz
sem életcélotok, sem szakmátok, sem szerető
hitvesetek, meghitt családi otthonotok, ártatlan szemű gyermekeitek. Vagy egyszerűen
csak nem tudtok majd tükörbe nézni…

Értékeiteket (amelyekre az este folyamán
fokozottan figyeljetek) mindig tartsátok magatoknál, lehetőleg mások által nehezen
hozzáférhető (nem hátsó) zsebben, tartóban,
vagy lányoknál elől viselt kistáskában! Nem
egy, asztalra letett mobiltelefonnak kelt már
lába szórakozóhelyeken.
Italt lehetőleg ne, vagy csak felbontatlan
palackban fogadjatok el ismeretlentől, elkerülvén hogy valami nem kívánt összetevőt
(pl.: „Gina” nevű színtelen, szagtalan folyékony kábítószert, amely öntudatlan állapotot
okoz, ezért „randi-erőszak” drognak is nevezik) tartalmazzon az ital. Poharat ne hagyjatok őrizetlenül, amíg táncolni mentek, a
társaság tagjai figyeljenek egymásra!
Nincs party fotók nélkül. Legyetek tisztában
vele hogyan pózoltok, mit tesztek egy ilyen
fotón, videón. Ha szerencsétek van, nem ti
lesztek a youtube legfrissebb lúzerei. Ha
most büszkék is lennétek rá, négy-öt év
múlva már higgyétek el ciki lesz, hogy még
mindig a „kacagtató” felvételekkel azonosítanak benneteket. S valamikor a mostani és a
leendő családotok is látni fogja. Akkor nézzetek majd gyermekeitek szemébe!
Nem praktikus a tánctéren italozni és cigarettázni, hiszen könnyen kellemetlen foltokat hagyhattok saját vagy mások ruházatán.
Már érkezéskor gondoljatok a hazaútra! Beszéljétek meg, hogy táraságotokból ki a soros
„bulisofőr”, aki egész éjjel józan marad, esetleg kinek a hozzátartozója jön majd értetek!
Amennyiben egyedül vagytok, tegyetek félre
pénzt tömegközlekedésre vagy taxira!
Senki ne szálljon be idegen sofőr mellé! Ne
szállj be még a barátod mellé se, ha tudod,
hogy ivott, vagy kábítószerezett! Inkább
együtt keressetek más, biztonságos hazajutási módot! Ha taxit hívtok, lehetőleg általatok
már korábbról ismert társaságot válasszatok!

Elsősorban olyan környezetben „lazuljatok”,
vagy éppen „pörögjetek” (legyen szó házibuliról, diszkóról, vagy koncertről), ahol élvezeti szerek és a kínált program nélkül egy
egyszerű hétköznapon is jól éreznétek magatokat! Ahol kedves emberek vesznek körül
(értendő ez a személyzetre is), akik közül
sokakat szinte családtagként ismertek, jó a
társaság, ahol kellemes az atmoszféra, nem
fullasztó a levegő, kényelmesen tudtok mozogni, kultúrált a mosdó. Persze a zene, a
hangosítás és a dj személye is fontos. Biztos,
hogy Zalában is vannak olyan helyek, ahol
mindezeket meg tudjátok találni, ezért érdemes előre tájékozódni barátoktól, közösségi oldalakról, az adott rendezvény internetes honlapjáról!
Holmitokat mindig célszerű őrzött ruhatárba
leadni, hiszen amikor oldódnak a gátlások,
akkor nehezebb már mindenre ügyelni.
Másnap tiszta fejjel azonban már újra hiányozhat például egy több tízezer forintot érő
bőrkabát.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
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