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T A R T A L O M:
1. Öt autót tört fel a
„kocsipénzért”
2. Átírt mesék az áldozattá
válás megelőzésére
3. Életmentő két másodperc
Az elmúlt évek során jelentős mértékben visszaszorultak a gépkocsifeltörések.
Visszaszorultak, de nem tűntek el teljesen. Jól szemlélteti mindezt egy tavaly
októberben indult büntetőeljárás, mely nemrég fejeződött be a Veszprémi
Rendőrkapitányságon. Az elkövető jelentéktelen zsákmányért komoly károkat okozott
a sértetteknek. Hírlevelünk első részében azt mutatjuk be, hogy mi volt az az
„apróság”, ami célponttá tette a közterületen parkoló járműveket.
Márciusi számunkban már bemutattunk három pályaművet azok közül, amelyek a
biztonságos internet napja alkalmából a Veszprémi Rendőrkapitányság által kiírt
mese(át)író pályázatra érkeztek az illetékességi területén lévő oktatási intézmények 1018 éves tanulóitól. Hírlevelünk második részében további három átírt mesét teszünk
közkinccsé.
A
ráfutásos
közlekedési
balesetek szinte mindennaposak.
Az ezeket megelőző járművezetői
mulasztások a figyelmetlenség,
illetőleg a biztonságos követési
távolság meg nem tartása. Ez
utóbbi hiba elkerüléséhez nyújt
minden szituációban használható
támpontot áprilisi számunk
harmadik része.
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1. Öt autót tört
fel a „kocsipénzért”
A cinkotai plébános
Lopás vétség elkövetése miatt folytatott nyomozást egy 31 éves bakonyszentkirályi
lakossal szemben a Veszprémi Rendőrkapitányság. A nyomozás adatai szerint a férfi a
2020. október 21-ről október 22-dikére virradó éjszaka Veszprémben a Haszkovó
lakótelepen öt személygépkocsi ablakát zúzta be kővel. Az autókat átkutatta, illetve az
egyik kocsi karosszériáját egy éles tárggyal összekarcolta. A gyanúsított a rongálással
összességében mintegy háromszázezer forintos kárt okozott a gépjárműtulajdonosoknak. A megrongált autókból mindössze a bevásárlásokhoz „kocsipénznek”
szánt aprót és két bicskát tudott megszerezni. A gyanúsított a bűncselekmény
elkövetését elismerte. Elmondta, hogy olyan autókat keresett, amelyben látta, hogy az
utastérben hagytak aprópénzt.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Veszprémi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.
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2. Átírt mesék az áldozattá válás megelőzésére
A cinkotai plébános

PIROSKA ÉS A FARKAS
Vigyázz mit posztolsz!
Egyszer volt, hol nem volt a számítógépen és még a Wi-Fi routeren is túl, volt egy erdő és
annak az egyik szélén állt egy fehér házikó. Itt lakott egy lány -Piroska- az anyukájával.
Piroska legnagyobb örömére az otthonukban nagygon gyors volt az internet. Úgy mint az ő
korában szinte mindenki egész nap a telefonját nyomkodta és a legapróbb dolgokról is
posztolt az Instagram oldalára. Minden reggel egy selfie az ágyból, majd egy kép a
reggelijéről és még napestig sorolhatnánk. Minden egyes tartalmat igényesen
megszerkesztett, mindennek tökéletes hatást kellett tükröznie.
Egy nap az anyukája így szólt:
- Piroska! Kérlek, letennéd a telefonodat és figyelnél rám egy kicsit?
- Muszáj?
- A nagymama betegeskedik ezért készítettem neki egy kis ebédet és tettem egy üveg
limonádét is a kosárba. Ott van, a konyha asztalon Elvinnéd neki? Legalább addig is
kimozdulsz egy keveset.
- Hát jó. Még úgy is van elég mobil netem és az erdőben szép képeket lehet csinálni
ilyenkor, a követőimnek biztosan tetszene!
A
lány
miután
megosztotta
az
udvaron
készített
képet
a
fonott
kosaráról
útnak
eredt. Nagymamája
az erdő közepén
lakott, indulás előtt
az
édesanyja
figyelmeztette, hogy
ne merüljön bele
annyira a mobiljába,
inkább
az
útra
figyeljen. A lány mit
sem törődve ezzel
vígan olvasgatta a
hozzászólásokat.
Valakinek
még
válaszolt is.
@baratsagos_ordas: Hová lesz ez a kosár?
@piri_az_erdo_szelerol: Csak a nagymamámnak. Ott lakik az erdő közepén.
@ baratsagos_ordas: És miért viszel neki ilyen bőséges kosarat?
@piri_az_erdo_szelerol: Mert beteg.
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@ baratsagos_ordas: Szegény, jobbulást neki! Az erdőben arrafelé sok virág van, vigyél
neki azt is, biztosan örülni fog neki.
@piri_az_erdo_szelerol: Jó ötlet. Köszi.
Zsebre vágta a telefonját és ment virágot szedni, egészen belemerült a szép virágokba,
szedett mindenfélét, majd egyszer csak azon kapja magát, hogy elkészült a csokor, szépen
pompázik, az a 30 száll virág. Eközben a farkas az odujából egészen a nagymama házáig
szaladt. ’’Könnyebb dolgom volt, mint hittem, ez a lány mindent kifecseg a világhálón” –
gondolta. Berontott a házba, szegény gyenge nagymamát bekapta és gyorsan felvette a
ruháját, és a szemüvegét majd befeküdt az ágyba és várt. Nemsokára a lány is megérkezett,
de észrevette, hogy valami nincs rendjén.
- Nagymama, miért olyan nagy a szemed? – kérdezte.
- Hogy jobban lássalak.
- Miért olyan nagy a füled?
- Hogy jobban halljalak.
- És miért olyan nagy a szád?
- Hogy könnyen bekapjalak – és a farkas bekapja Piroskát.
Az ebéd után elalszik, de nemsokára felébred, mert nagyon szomjas. Felkel az ágyból,
kimegy és elsétál a folyóhoz, iszik egy kicsit. Végül újra elalszik.
Ekkor ér oda a vadász, keresi a nagymamát, de nem találja sehol. Ezért úgy határoz, hogy
felhívja, az unokáját hátha ő tud valamit a hollétéről. A telefon kicseng, ám nem veszi fel
senki, viszont a közelből halk zene nesze üti meg a fülét. Szaladni kezd a hang irányába és
meglátja a parton alvó farkast, és nem kell sokat tanakodni, hogy rá jöjjön hogy került oda
a farkasba a telefon. Előkap egy kést, és felvágja vele a farkas hasát. Nagymama és Piroska
előbújnak és örülnek, hogy megmenekültek, és gyorsan ki is ötlötték, hogyan álljanak
bosszút. Köveket tettek a farkas hasába, amikor felébredt, és inni akart, beleesett a folyóba.

Piroska a folyamatról videót készített és közben felhívta a kortársai figyelmét arra, hogy
fontos a magánélet és, hogy ne bízzanak meg minden kővetőjükben.
Ez volt az utolsó tartalom, amit feltöltött az internetre.
Az eredeti mesét átírta:
Varga Erzsébet a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Techikum és
Alapfokú Művészeti Iskola 10. A osztályos tanulója
Felkészítő tanára: Kúsz Katalin
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HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT HIBA
Egyszer volt, hol nem volt, egy nádfedeles kunyhó állott egy sűrű erdő közepén. Itt élt a már
jól ismert Hófehérke, kinek haja fekete, akár az ében, kinek ajka vörös, mint a vér, s kinek
bőre fehér, mint a hó. És persze a hét kis cselédje…akarom mondani törpéje.
2019.02.03-án (ezt csak onnan tudom, hogy a Facebook jelezte, hogy 2 éves emlék),
Hófehérke és a törpék a „dicső” múltról beszélgettek, amikor Hófehérke még a
mostohaanyjánál lakott. Hófehérkében – na, jó, nem fogom Hófehérkének hívni…..kell
neki egy becenév. Legyen…..Hófi! - rengeteg emlék feltört. Mostohaanyja sosem bánt vele
jól, mert féltékeny volt Hófi számtalan lájkot vonzó profilképére. Miután Hófi apja meghalt,
a mostoha elüldözte a kislányt a kastélyból. Így került Hófi a törpékhez. Ezen a szép napon
Hófinak izgalmas értesítése érkezett.
- Nézd, Tudor, Csipkerózsika bekövetett Instán! – újságolta Hófi izgatottan, mivel nem sok
követője akadt. (Mondjuk olyan felhasználónévvel, hogy hófehérke_19meseország nem
biztos, hogy sokan bekövetnek!)
- Hmmm… érdekes, milyen képek vannak kint róla?
- Nincs róla kép.
- És ezt nem találod furcsának? – Tudor nagyon tapasztalt kis törpe volt, rögtön kiszúrta,
hogy valami nincs rendjén. Mégis Rózsiról beszélünk, olyan nincs, hogy ne tegyen ki
magáról képet.
- Egyáltalán nem. Szerintem nem kell mindenképpen magunkról posztolni. Lehetséges,
hogy én is letörlöm a képeimet.
- Hófi, szerintem légy óvatos! Nem tudhatod, hogy ő biztosan Rózsi.
- De te se tudhatod, hogy nem ő az.
- Ez jogos, de akkor is vigyázz!

Természetesen Hófi elfogadta a követést, és rögtön beszélgetésbe kezdtek.(De hát kinek nem
repkednek pillangók a hasában, amikor beköveti valaki, főleg, ha Rózsi az?) A beszélgetés
egy darabig sablonos volt az új ismerőssel: Mi a kedvenc filmed? Hány éves vagy? Mi a
kedvenc állatod? Ugye te is szereted a kiskutyás mémeket? Ám Rózsi egyszer csak kezdett
mélyebbre ásni:
- Hol laksz? Egyedül élsz? Mikor vagy otthon?
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Természetesen Hófi nem nagyon érzékelte a túlzott kíváncsiskodást, ezért rögtön válaszolt
is mindegyikre. Miután mindketten elköszöntek, Hófi boldogan mesélte el a törpéknek a
történteket. Kis barátai nem nagyon osztották Hófi véleményét abban, hogy „ebből egy örök
barátság lesz”.
- Szerintem nem nagyon biztonságos egy idegennel beszélgetni. – Szundi jól sejtette, hogy ez
így nincs rendjén.
- Jaj, Szundi! Minden a legnagyobb rendben van! Mindent tudunk egymásról és…
- Pont ez a baj! Nem szabadna megadnod neki a személyes adataidat! – háborodott fel
Vidor.
- Nem adtam meg mindent, csak egy pár részletet az életemből.
- Ha javasolhatok valamit, Hófi – szólt közbe Szende - szólj a rendőrségnek! Nem
szeretnénk, ha valami bajod esne!
- Arra semmi szükség. Nem lesz baj!
A törpék nagyon féltették Hófit. Teltek múltak a napok, és egyszer csak Hófi hallja, hogy
üzenet érkezett:
- Hey Siri! Please open the Instagram, thank you! – suttogta telefonjának Hófi.
„Szia, gondoltam már elég ideje beszélgetünk, jól megismertük egymást. Találkozhatnánk
személyesen is” – olvasta Rózsi üzenetét a képernyőn. Már írta is a választ:
- Persze, nagyon tetszik az ötlet. Hol találkozzunk? És mikor?
- Nem kell túl forgalmas helyen, lehet egy eldugott erdő vagy kihalt liget.

- Rendben. Ismerek egy helyet a házam közelében. Legyen, mondjuk, holnap 10:00-kor!
- Nagyon jó, de ne szólj senkinek, mert van egy meglepetésem, ami igazán különleges és
ritka. Ezért kérem, hogy ne szólj róla, hogy mások ne irigykedjenek.
- Jaj, de kedves vagy! Persze, rendben van.
Hófi nagyon várta, hogy találkozhasson Rózsival, de nem tudta még, hogy mire vállalkozott.
Eközben a mostoha zord, denevérekkel teli palotájában felnyitotta a laptopját.
- Facebook, Facebook mondd meg nékem, kié a legjobb profilkép a neten?
- Hófehérke profilképe a legvarázslatosabb. – válaszolt a kezdőlap.
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„Ajj, hát akkor itt az idő, hogy tegyünk ellene! – és az öntelt nőszemély fellapozta titkos
bűbájos könyvét. - Lássuk csak….megvan! Gyakori kérdések: Hogyan legyünk a világ
szépe? – izgatottan olvasni kezdte a varázsigét:
„Legyen mérgezett, legyen csábító, legyen egyszerű, de nagyszerű. S ne menthesse meg
lelkedet, csak egy váratlan üzenet, melyben egy ifjú szív vall szerelmet!” E sorok után a
mostoha kacagva dörzsölte a kezét, és így kiáltott fel:
- De az egy halottnak nem jöhet!
Másnap reggel Hófi izgatottan ébredt. Mikor kiment a konyhába reggelizni, a hét törpe már
az asztalnál ült, és láthatóan nem voltak igazán lelkesek.
- Sziasztok, mi újság?
- Mi újság? Hófi, nem találkozhatsz egy idegennel! Nem tudhatod biztosra, hogy Rózsi az!
- Honnan tudtok a találkozóról? Kutakodtok utánam?
- Nem, Tudor frissíteni akarta tegnap este a Twitter profilképét, de nyitva hagytad az
Instagram ablakát, és felugrott Rózsi üzenete. Tudor szólt nekünk a találkozóról. –
válaszolta Hapci – Miért nem mondtad el nekünk?
- Mert…nem volt fontos.
- Nem volt fontos??? Hófi, ez nagyon is fontos! Egy idegennel találkozol…
- Nem idegen. Ő Csipkerózsika!
Miután az összes törpe egyesével elmondta, hogy legyen óvatos, Hófinak már alig volt ideje
összeszedni magát. Gyorsan felöltözött, megfésülködött, lőtt egy szelfit, és rohant ki a
tisztásra.

- Vajon mikor ér ide? Fel fog ismerni? Na, jó… biztos felismer! - ezek a gondolatok
futottak át Hófi fejében. Egyszer csak motoszkálást hallott az egyik bokorból.
- Rózsi, te vagy az?
- Igen, egy pillanat, csak át kell jutnom ezen a bokron.
Ahogy szétnyíltak az ágak, Hófi felsikoltott, és hátrálni kezdett.
- Mit keresel itt?
- Találkozóm van veled. – válaszolt nyájas hangon a mostoha. – És mint egy úrihölgy,
időben érkeztem. Valami gond van?
- Csak egy: nem téged vártalak.
- Jaj, Hófi ne butáskodj, az anyád vagyok. – mosolygott negédesen a gonosz.
- A mostohaanyám! És legutóbb is vírust küldtél a telefonomra.
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- Igen, tudom, de már megbántam. Sajnálom, ami volt, az elmúlt, borítsunk fátylat a
múltra! Hoztam békítő ajándékot is. Tessék – azzal a mostoha átnyújtott egy dobozt, ami
látszólag nem igényelt hosszú és precíz csomagolást.
- Ez egy Apple telefon? – Hófi átvette a telefont, majd a meglepettségtől szájához kapott. A
méreg, ami a telefon dobozán volt, azonnal eljutott a szervezetébe, a kislány rögtön
összeesett. A mostoha, mint aki jól végezte dolgát, elsétált a gaztett helyszínéről. Már estére
járt az idő, amikor a törpék aggódni kezdtek Hófi holléte miatt. Elkezdték felkutatni az
erdőt, majd a tavat, és végül a tisztáson találtak rá.

- Jaj, Hófi, ébredj! Hófi, kelj fel! – a törpék halálra rémülve hurcolták vissza a kedves kis
háziasszonyukat a házikóba. Emlékének adózva üvegkoporsóba fektették, és a sűrű erdő
közepében ravatalozták fel. A temetési szertartás alatt azonban Hófi telefonja megrezzent.
Az összes törpe felkapta a fejét a váratlan csilingelésre.
- Te hagytad a zsebében? – vádaskodott Morgó
- Nem! Szende volt!
- De hát én nem is…
- Nem kell vitatkozni, csak vegyétek ki! – teremtett rendet Tudor.
- Na, mit írnak?
- Ki írja?
A törpék csodálkozva meredtek a lesütött szemmel ácsorgó Szundira. Persze kivételesen
nem az álmosságtól volt lecsukva a szeme, hanem az üzenet erejétől. A fájdalomtól, a
csalódottságtól egy összetört szív miatt.
- Mi van benne? Olvasd föl hangosan! – türelmetlenkedett Vidor.
„Drága Hófehérke!
Mióta előszőr megláttalak régi házad rózsalugasában, és mikor átbeszélgettük a délutánt,
emlékszel? Azóta érzem a köztünk rejlő titkos köteléket, mely mindenen áthatol. Szerelmem
leírhatatlan, melyet irántad érzek. Remélem, megkapod üzenetem, és válaszolsz nekem.
Szeretettel: Tóbiás herceg
Miután Szundi hangosan felolvasta, Hófi szeme kinyílott, és csodák csodája felkelt a
koporsóból. Megtört az átok. Minden törpe szája mosolyra húzódott, mikor újra talpon állva
láthatták a kis hercegnőt. Persze miután szívükre ölelték, azért még jól megdorgálták.
- Hófi, nagyon súlyos hibákat követtél el! Tudom, nem ez az első dolog, amit hallani akarsz,
mikor felébredsz a halálból, de ez nagyon fontos. – mondták egyszerre a törpék
- Az első hiba az volt, hogy felvetted egy idegennel a kapcsolatot! – kezdte Tudor.
- A második, hogy ezzel az ismeretlennel beszélgetést folytattál. - folytatta Vidor.
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- A harmadik, hogy megadtad neki a személyes adataidat. – mondta szégyenlősen Szende.
- A negyedik, hogy nem hallgattál ránk… – ásított Szundi.
- Az ötödik, hogy beleegyeztél egy találkozóba,….ha….ha….ha….. hapci! – prüszkölt
Hapci.
- A hatodik, hogy nem is szóltál senkinek, még nekem se! – morogta Morgó.
- És a hetedik, hogy egyedül mentél el a találkozóra. – próbálta elmutogatni Kuka.
- Értem, köszönöm, hogy elmondtátok ezeket! Hallgatnom kellett volna rátok. Nem volt
okos dolog, amit tettem, legközelebb megfogadom a tanácsaitokat, ha a neten kötök
ismeretséget. Nem tudjátok kitől jött az üzenet? – kérdezte megszeppenve Hófi.
A törpék összenéztek, és mosolyogva
válaszoltak:
- Háááát…Tóbiás hercegtől!
- Micsoda! Ó, Tóbiás herceg! – Hófi a
telefonja után nyúlt, elpirult és a
törpékre nézett:
- Válaszolhatok neki? – rebegte.
- Persze, neki igen, hisz régóta
ismerjük már, igazán kedves ember!
Ezután a hét törpe és Hófi boldogságban és
békességben éltek tovább. Hófi hamarosan
férjhez ment Tóbiás herceghez, de ez már egy
másik történet, melyhez egy romantikusabb
mesélőt kell keresnetek….. A gonosz
mostoha mit sem sejtve nyitotta fel egy szép
napon a laptopját, és megpukkadt mérgében,
amikor meglátta a gyönyörű esküvői képeket.
Ám, ha ti ilyenbe keveredtek, legyetek
okosabbak Hófinál és szóljatok egy
felnőttnek! Hallgassatok a törpékre, és csak
úgy ismerkedjetek közösségi oldalakon,
ahogy ők tennék.
Az eredeti mesét átírta:
Néninger Katarina a Szilágyi Erzsébet
Keresztény
Általános
és
Alapfokú
Művészeti Iskola 7. b osztályos tanulója
CSIPKERÓZSIKA
-óvakodj a vírusos linkektőlEgyszer volt, hol nem volt, még a sávszélességen is túl, élt egyszer egy fiatal királyi
pár. Mint kiderült, nekik sajnos nem lehetett gyerekük. Pedig a fiatalasszony az összes
gyógymódot kipróbálta már, amit a webbetegen talált. Teltek múltak a hetek, hónapok, és
egyszer csak egy varázslatos fordulat következtében, megérkezett a pocaklakó. Meg is hívtak
eme csodás alkalom miatt három jó tündért, akiket a személyi jogvédelem érdekében most
nem nevezek meg.
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Ezek a tündérek mindenfajta jókívánságokat olvastak fel a @idééézetekk:3 facebook
oldalról. Ám egy váratlan pillanatban véletlenül videóhívást indítottak a “the 4 bestiis”
csoportban. Ebben a csoportban Demóna is benne volt, aki nem is olyan régen rossz
társaságba keveredett, és ezért már nem élvezte a lányokkal töltött időt, így erre a nemes
alkalomra sem kapott meghívót. A tündérek elmormoltak egy imát Mark Zuckerberghez,
hogy ne csengjen ki a rossz tündérnél, ám mielőtt még lerakhatták volna, akár a szélvész,
Demóna egy pillanat alatt csatlakozott is a híváshoz. Meglepetten állapította meg, hogy hol
is vannak az állítólagos barátnői, és egyből rájött mi is a szitu. Mielőtt még a három tündér
bármit is szólhatott volna, Demóna idegesen kinyomta a hívást, majd egy dühös gifet
küldött a csoportba. Lipót királynak pedig írt egy kisebb regényt, miszerint, ha majd
tizenhat éves lesz a lánya, azt kívánja, hogy menjen el az internet náluk örökre. Lipót
király nem is volt rest, megtette a szükséges intézkedéseket és a királyságba hozatott több
ezer routert. Biztosítva volt minden, még az 5G is elért ebbe kis királyságba.
Boldogan éltek tizenhat éven keresztül. Mikor a lány betöltötte ezt a bizonyos
életkort, a szülei úgy gondolták, hogy most már elég nagy ahhoz, hogy saját mobiltelefonja
legyen. Így a születésnapjára megkapta a legújabb Iphone-t korlátlan mobilnettel. A királyi
pár ekkora már régen elfelejtette az átkot, amivel Demóna “ajándékozta” meg a szépséges
lányukat.
Egyik nap, mikor Csipkerózsika boldogan böngészett az internet bugyraiban, talált
egy cikket, ami a tartós szőrtelenítésről szólt. A lány szerette volna tudni a titkot, így hát
Csipkerózsika mit sem törődve az internetes elővigyázatossággal, amit az iskolában annyira
súlykolnak, egyből rákattintott a kétes forrásból származó linkre. A cikk szerzője
“I'm_the_most_coolest_Demona” volt. A lány nem tölthetett el sok időt az oldalon, mivel
nagyjából másfél perc után a telefonja teljesen megőrült, majd egy kis idő múlva
lecsatlakozott az intenetről, és akárhogy is próbálta, nem talált egyetlen egy Wi-Fi jelet sem.
Az ifjú bakfis teljesen megilletődött, ám szerette volna tudni, hogy mi a tartós szőrtelenítés
titka, ezért átviharzott a szülei szobájába, ahol csodálkozva vélte felfedezni, hogy a
szüleinek a telefonja sem tud csatlakozni egyetlen egy hálózathoz sem.
Nem telt el egy egész nap, amikor is egy komplett dühös horda kezdte el ostromolni a
vár falait, mivel az egész királyságban megszűnt az internet.
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- Alattvalóim! - szólt a király - Valami hiba történhetett. Jelenleg mi sem tudjuk az
okát, de már szóltunk az internetszolgáltatónak, hamarosan kijavítják a hibát. Menjetek
haza!
Nem tudta senki sem, hogy mitévők legyenek net nélkül, az volt az életük értelme. Az egész
királyság mélyen magába szállt, és mivel nem találtak semmilyen más elfoglaltságot a
netezésen kívül, úgy gondolták, hogy átalusszák ezt a nehéz időszakot. Szóval mindenki
felöltötte a pizsamáját, és akárcsak a medvék téli álom idején, ők is bevonultak a
barlangjukba.
Hosszú-hosszú hónapok teltek el így,
mikor is végre megérkezett a szakember. Teljesen
elcsodálkozott a látottakon. Vajon miért alszik
mindenki? De hát mit volt mit tenni, hozzá is
látott a munkának. Sec-perc alatt megszerelte az
antennákat és újra internetet varázsolt az
emberek házába. Az egész királyság a messenger
csipogástól lett hangos. Végre felébredhettek az
emberek, és hirtelen mindenki boldog lett újra.
A szerelő, kire a továbbiakban csak
hercegként fogok hivatkozni, elment a királyi
várba, hogy áfás számla kiadása után, elkérje a
munkájáért járó fizetséget. De mivel az egész
királyság már lassan fél éve megállt, így a
gazdaság is romokban hevert. A király sajnos
nem tudta megfizetni a herceg munkálatait, ám
egy remek ötlete támadt.
- Mi lenne kedves herceg, ha neked adnám a
lányom kezét? Úgyis neked köszönhetem, hogy
megszabadítottál bennünket ettől a csúnya
átoktól.
A hercegnek tetszett az ötlet, úgysem vált be neki
a Tinder, így hát elfogadta a király ajánlatát.
Azóta is boldogan élnek, ha el nem hagyták a telefontöltőjüket.
Az eredeti mesét átírta:
Prém Orsolya a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Techikum és
Alapfokú Művészeti Iskola 10. A osztályos tanulója
Felkészítő tanára: Kúsz Katalin

3. Életmentő két másodperc
A gyorsforgalmi utakon haladva többször találkozhatunk olyan fényjelzéssel, illetve az
utak mentén elhelyezett óriásplakáttal, mely 2 sec, azaz két másodperc követési távolság
megtartására hívja fel a járművezetők figyelmét. Az időtartam meghatározása
korántsem „magyar találmány”, hiszen Európa számos országában a „két másodperces
szabály” szolgál alapjául a járművek közötti biztonságos követési távolság
meghatározása.
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Az elfogadott szakértői vélemények szerint legalább ekkora követési távolságot
szükséges tartanunk haladásunk során annak érdekében, hogy sem a saját, sem pedig
más közúthasználók életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztessük.
Az említett szabály üzenete egyszerű és könnyen megjegyezhető: minimum két
másodpercnyi követési távolságot kell tartanunk az előttünk haladó jármű mögött, azaz
éppen annyi métert, amennyit járművünk aktuálisan két másodperc alatt megtesz. A két
másodperces érték független a mindenkori haladási sebességtől. A szabályt alapul véve
akkor járunk el helyesen, ha 130 km/h sebességgel haladva legalább 70 méter, 100 km/h
esetében pedig minimum 50 méter követési távolságot tartunk.
A két másodpercnyi idő természetesen egy átlagos érték, hiszen a reakcióidő alatt
megtett út, valamint a fékút hossza számos tényezőtől függ (a jármű vezetőjétől, a jármű
és a gumiabroncsok műszaki állapotától, s az útviszonyoktól egyaránt). Érdemes
megjegyezni, hogy a járművezetők reakció ideje egyénenként eltér, általában 0,8 – 1,5
sec között változik, ugyanakkor azt számos tényező is befolyásolhatja. Az idősebb korú
sofőrök reakcióideje általában hosszabb, mint a fiataloké, de a figyelmetlenség, valamint
a biztonságos vezetésre alkalmatlan állapot ennél is nagyobb kockázati tényezőt jelent.
Fontos tudni, hogy a sokak által nagyon alábecsült tényező, a fáradtság, továbbá a
szeszesital, illetve bódító hatású szer fogyasztása akár meg is többszörözheti a
járművezető reakcióidejét!

A tapasztalatok szerint a járművezetők jelentős része rosszul ítéli meg a biztonságos
követési távolság mértékét. Sokan gondolják azt, hogy elég mindössze az előttük haladó
jármű mozgását figyelni, és amint annak féklámpája felgyullad, egy gyors fékezéssel a
baleset könnyen elkerülhető. Ám a tapasztalatok egészen más képet mutatnak. A kellő
figyelem – már ha az egyáltalán megvan és a vezető figyelmét egyetlen másodpercre sem
vonja el semmi sem – a fizikai törvényszerűségek alapján nem lehet elégséges egy
elhárító manőver időbeni meghozatalára, legyen az vészfékezés, vagy oldalirányú
kormányzás, amennyiben a kellő követési távolságot a járművezető nem tartja meg.
Ugyanis a veszély észlelésekor, az elöl haladó jármű féklámpájának a felgyulladásakor
az adott jármű már ténylegesen megkezdte a lassulását.
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Ezzel szemben a veszély vizuális észlelése, az információ agyba történő eljutása, a döntés
meghozatala, hogy azonnal elhárító manővert kell alkalmazni, továbbá az „üzenet”
ingereken keresztül történő eljutása az agyból a lábakig, a fékpedálra lépés, valamint a
fék felfutása (amíg a fékezés ténylegesen meg nem valósul) mind-mind időt vesz igénybe.
Ez alatt pedig a követő jármű fékezés nélkül halad előre, és teszi meg a súlyos
tízmétereket.
Tartsunk tehát minden esetben legalább akkora követési távolságot az előttünk haladó
jármű mögött, amennyit gépkocsinkkal két másodperc alatt megteszünk!
Forrás: kreszvaltozas.hu

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

