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BESZÁMOLÓ 

Tartalmas délutánon vehettek részt, azok a szülők és pedagógusok, akik 

kíváncsiak voltak arra, milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeket és hogyan 

védhetik meg őket ezektől a veszélyektől. Várakozásunkkal ellentétben több 

szülő megjelenésére számítottunk a témát illetően. Az érdeklődők azonban 

nem bánták meg, hogy szabadidejüket feláldozták a szülői fórumon való 

részvételre.  

Mészáros János rendőr alezredes egy kis prezentáció bemutatásával próbálta 

a szülők érdeklődését felkelteni és elindítani egy kötetlen beszélgetést a témát 

illetően. Hitelességét igazolta a mindennapi életből hozott példáival, 

tapasztalataival. A szülők egyre bátrabban tették fel kérdéseiket, osztották 

meg gondolataikat. Döbbenten hallgatták milyen veszélyek fenyegethetik a 

gyerekeket. Mire kell odafigyelnie a szülőknek, hogyan segíthetnek a 

gyermekeiknek, illetve a környezetükben élő ismerőseiknek, ha bajba 

kerülnének. Hosszasan beszélgettünk arról, mikor teszünk jót, ha hallgatunk, 

vagy megpróbálunk segítséget kérni. 

Megfogalmazódott a szülők, pedagógusok szájából is, hogy ha csak azt érjük 

el, hogy saját gyermekeiket megtanítják arra, hogy tudjanak „nemet” 

mondani már akkor sokat tettek a veszélyek elhárítását illetően. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Elhangzott, hogy mindentől nem tudjuk megóvni a gyermekeinket 

bármennyire is akarjuk. Bármilyen veszély fenyegetheti őket pl: közlekedés 

alkalmával, internetezés során, kábítószerrel való visszaélés alkalmával. 

 Azt is megtudhattuk, hogy minden a családból indul ki. Szánni kell arra időt, 

hogy leüljünk a gyerekekkel beszélgetni, odafigyeljünk rájuk, ne „ pattintsuk 

le” őket, arra, hivatkozva, hogy nem érünk most rá. Érezniük kell, hogy 

bízunk bennük, és hogy ők is bizalommal fordulhatnak hozzánk, ha bajba 

kerülnek. 

Mészáros János kitért a veszélyek sorában: 

- Az egymás közötti bántalmazásokra. 

- Kisseb- nagyobb értékű lopásokra, büntetőjogi felelősségre. 

- Kábítószerrel való visszaélésre. 

- Internettel kapcsolatos veszélyek bemutatására. (adathalászat, 

tartalmakban rejlő veszélyekre, zaklatásokra, selfiekre, pedofillisták 

módszereire, legális le és feltöltésekre, chat szoba veszélyeire.) 

A szülők kérték, ha van rá lehetőség a felső tagozatos gyerekeknek is 

szükségük lenne egy ilyen bemutatóra és beszélgetésre. Az osztályfőnökök is 

támogatták ezt a kérést. Ígéretet kaptunk Mészáros Jánostól, hogy lesz 

folytatása ennek a folyamatnak, ő nyitott arra, hogy a megelőzés érdekében 

beszélgessen a gyerekekkel a témát illetően és megválaszolja kérdéseiket, 

meghallgassa észrevételeiket. 
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