
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már elérhető a legnagyobb app áruházakban a Vodafone Magyarország Alapítvány 

legújabb fejlesztése, a kapcsolati erőszak áldozatait segítő, Bright Sky HU 

mobilalkalmazás. Hírlevelünk első része ezt az új applikációt mutatja be 

 

Előző két számunkban már bemutattunk hat pályaművet azok közül, amelyek a 

biztonságos internet napja alkalmából kiírt mese(át)író pályázatunkra érkeztek 10-18 

éves tanulóktól.  Hírlevelünk második részében folytatjuk ezek közkinccsé tételét. 

 

A kedvező, langyos, csapadékos időjárásnak köszönhetően a múlt hónap végén 

berobbant a természet, most pedig már az esőerdőket idéző, üdezöld, sűrű növényzet 

burjánzik a Bakonyban.  
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Nyilván nem véletlen, hogy az élővilághoz kapcsolódó jeles napok közül számos, április 

és május hónapra esik. Május 15-e 1994 óta az Állat- és növényszeretet napja 

Magyarországon. Bár vannak emberek, akik ellenérzéssel viseltetnek egyes fajokkal 

szemben, azért a társadalom többsége állat- és növényszerető. De vajon tudunk-e úgy 

szeretni, hogy ez a pozitív érzés a környezetünkben lévő élőlények javát szolgálja? 

Ehhez bizonyos fokú tárgyi tudásnak is a birtokában kell lennünk. Ezzel foglalkozik 

hírlevelünk harmadik része. 

 

 

 

 

 

Jelenleg kevés olyan digitális megoldás létezik, amely tájékoztatja, illetve támogatja a 

kapcsolati erőszak érintettjeit és környezetüket. Ráadásul a koronavírus-járvány miatt a 

bántalmazottak a korábbinál is nehezebben tudnak kapcsolatba lépni a segítő 

szervezetekkel, így még nagyobb szükség van újfajta fejlesztésekre.  

 

A Vodafone évek óta támogatja a társadalmilag hasznos innovációkat, a Bright Sky HU 

applikáció bevezetése pedig technológiai mérföldkő lehet a bántalmazó kapcsolatban 

élők segítésében. A Vodafone Magyarország Alapítvány célja, hogy az alkalmazással 

minél több érintettnek és a környezetükben élőknek is átfogó információt, valamint 

elérhető, gyors támogatást nyújtsanak a technológia segítségével.  

 

A Bright Sky applikáció a nemzetközi Vodafone Alapítvány saját fejlesztése, és jelenleg 

hazánkkal együtt már 9 Vodafone országban elérhető, országonként lokalizált 

tartalommal. Az alkalmazás bármilyen okostelefonon használható, ami fontos szempont 

volt a szervezet számára a fejlesztés során.  

 

A Vodafone Magyarország Alapítvány a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet aktív 

közreműködésével hozta létre a Bright Sky HU alkalmazást, amely lerövidítheti az utat 

a bántalmazás felismeréstől a tényleges segítségkérésig.  

 

 

1. Applikáció a kapcsolati erőszak áldozatainak 
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A Vodafone új innovációja számos funkcióval segíti az áldozatok és környezetük 

tájékozódását a kapcsolati erőszak témájában. Az „online biztonsági útmutató” 

menüpont alatt az áldozatok hasznos információkat találnak arra vonatkozóan is, hogy 

miként óvhatják meg digitális intimszférájukat, email és közösségimédia-fiókjaikat a 

bántalmazótól. Az applikációban továbbá a felhasználók többek között egy rövid, 12 

kérdéses gyorsteszt megválaszolásával elemezhetik saját helyzetüket és megtudhatják, 

valóban bántalmazó-e a párkapcsolatuk, illetve esettanulmányokat olvashatnak a 

szexuális beleegyezés és zaklatás témakörében.  

A Bright Sky applikációval veszélyhelyzetben az érintettek és környezetük azonnali 

segítséget kérhetnek a szakmai szervezetektől és a hatóságoktól. 

 

Az érintettek az applikációban az országos segélyvonalak és a témában jártas segítő 

szervezetek elérhetőségeit is megtalálják, köztük az Áldozatsegítő Központokat, melyek 

jelenleg országosan 6 nagyvárosban nyújtanak anyagi, pszichológiai vagy jogi 

támogatást a párkapcsolati erőszak áldozatainak: 

 

A Bright Sky HU applikáció már megtalálható a nagy app áruházak kínálatában, 

ahonnan Android és iOS - készülékekre egyaránt ingyenesen letölthető. 

 

 

 

 

A cinkotai plébános 

 

 

A HÁROM KISMALAC ÉS A FARKAS 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt három malactestvér, akik a Facebook felhasználói voltak. 

Egy kicsi kunyhóban éltek. 

 Egy napon a farkas bejelölte őket ismerősnek a Facebookon. A kismalacok gondolkodás 

nélkül visszajelölték és kiposztoltak egy képet az otthonukról, mit sem sejtve, hogy gonosz 

idegenek is megtalálhatják őket. A farkas a képről lenyomozva rátalált a három malac 

otthonára. 

 

2. Átírt mesék az áldozattá válás megelőzésére 
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 Pár óra elteltével a kismalacok az ablakon kitekintve megpillantották a farkast. A ház előtt 

mászkált az ordas tétlenül és csak a házat bámulta. A malacok nagyon megrémültek, ezért 

úgy döntöttek, hogy elhagyják otthonukat. A legkisebb malacnak eszébe jutott, hogy 

korábban rendelt az internetről szalmát, amelyből házat tud építeni, így elhagyta a 

testvéreit. 

A két együtt maradt is eldöntötte, hogy szétválnak útjaik. Elhatározták, hogy 

különköltöznek ők is, valamint elég idősnek is tartották magukat, így úgy gondolták, hogy 

boldogulnak egyedül is.  

Mialatt a két kismalac mendegélt, lassacskán különváltak mivel a középső malac eközben a 

közösségi hálót görgetve megpillantott egy fakunyhót, ahol lehetőség van az ingyen 

megszállásra. Így a Google Térképet felhasználva elindult a házikó irányába.  

 

 
 

A legidősebb egyedül mendegélt, s közben a telefonját nyomkodta ő is, de egyszeriben egy 

téglaház fogadta őt. Az ajtaja nyitva volt, így gondolt egyet, s betévedt megpihenni. Kis idő 

elteltével a malac nagyon egyedül érezte magát, így eldöntötte, hogy felhívja testvéreit 

Messengeren, hogy talált maguknak egy biztonságos helyet, ahol jó eséllyel nem találja meg 

őket a farkas. A malacok egy álláspontra jutottak, hogy elmennek a kunyhóba. Miután 

odaértek, bezárkóztak, és leoltották a villanyt. Ekkortól fogva nagy csend lett, mert a három 

kismalac a telefonját nyomkodta, egy szót sem szólva. Egyszer csak halk léptekre lettek 

figyelmesek. Ekkor a legkisebb malacka indított egy élő adást, mert félt. Minden 

információt megosztott arról, hogy merre mentek, hogy barátaik megtalálhassák őket. 

Rengetegen becsatlakoztak, ugyanis nagyon sok követője volt. A másik két malac feloltotta 

a villanyt, majd megpillantották a farkast. Nagyon megijedtek, így kiugrottak a ház ablakán 

és ott már barátaik fogadták őket, akik segítettek elűzni a farkast. Később tudták csak meg a 

malacok, hogy az ordas házában voltak, aki egyszerre akart lecsapni rájuk. 

Ezek után a farkas már nem kereste a kismalacokat, mert letiltották őt. Már nem kívánta a 

húsukat sem, hanem inkább NetPincérről rendelt. A malacok tudomásul vették, hogy a 

világháló nem egy megbízható hely, így letörölték a fotót a közösségi platformról. 

 

Az eredeti mesét átírta: 

Szitnyik Míra, Mürkl Regina és Rieger Dávid a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános 

Iskola 8. a és 8. b osztályos tanulói 

Felkészítő tanáruk: Pintér Zsuzsa 
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EGY MÁSNAPOS REGGEL 

 

 

…s a bálra hetedhét országon túlról is érkeztek szebbnél szebb leányok, hogy 

elnyerjék a királyfi szívét, de ő egyikükre sem emlékezett másnap reggel az alkohol mámora 

miatt. A feje úgy fájt, mintha madarak kopogtatnák, miközben megnyitotta a galériát. Ez 

volt első dolga minden reggel, hisz máshogy nem emlékezett semmire. Most sem volt 

másképp, csupán annyit tudott, egy kékruhás lánnyal táncolt.  

 

Ahogy a galériát görgette, meg is lelte a 

lányt. Sem nevére, sem lakhelyére nem 

emlékezett, csupán ez az igencsak homályos kép 

és egy fél pár cipő maradt utána, amelynek 

mérete a lányok többségének megfelelt.  

„Vajon megkaptam-e a számát?” - 

gondolta a királyfi, majd megnyitotta 

névjegyzékét. Sajnos egy tündérmese sem 

végződhet ily hamar, így hát a szám sem volt 

sehol. De ő nem hagyta ennyiben, keresgélt a 

facebookon. Hosszú órák kutatómunkája után 

meglelte hát a lányt. Ő volt Hamu Pipő, 

profilképén a cicájával pózolt, s profilja szerint 

„egyedülálló”. Több nem is kellett a királyfinak, 

rá is írt nyomban. 

„Szia Hamu Pipő, nálam maradt a cipő”- 

írta választ remélve.  

De Hamu Pipő már ismerte a dörgést és 

tudta, ebből jó ki nem sülhet, le is tiltotta az 

állítólagos királyfit. Hisz ismerte már az effajta 

királyfit, aki szolgáit egy fél pár cipővel 

felfegyverezve küldte el, hogy megtalálják az 

állítólagos szerelmét, akinek még az arcára sem 

emlékezett, miközben ő a palotájában 

sakkozgatott. 

De a királyfi nem hagyta ennyiben, ráírt 

e-mailben is (a címet a facebookján találta). 

Ekkor már kapott választ. Mit sem sejtvén egyből beszélgetésbe is elegyedett vele, végül meg 

is beszélték, hogy hol találkoznak a szóban forgó cipő visszaadásának érdekében.  

A nap hamar el is jött, a királyfi kezében a cipővel várta Hamu Pipőt, de sehol sem 

találta. Majd egyszer csak valaki leült mellé s köszönt. Még csak egy kicsit sem hasonlított 

arra a lányra, akit a facebookon és a galériájában látott. 

„Te lennél Hamu Pipő?”- kérdezte meglepődve a királyfi. 

„Az igazat megvallva te sem hasonlítasz a profilképedre” - válaszolta a kérdést 

kikerülve az állítólagos Hamu Pipő.  

„Ki vagy te valójában? Mert hogy nem Hamu Pipő, az biztos” - mondta a királyfi 

lesújtva. 

„Drizella vagyok, Hamu Pipő mostohanővére” - felelte az ismeretlen. Mint tudjuk, 

Hamu Pipő mostohanővérei mit meg nem tennének a királyfi kegyeiért. Drizella kapott is az 

alkalmon, amikor Hamu Pipő kódolatlan telefonját őrizetlenül hagyta. 
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Mondanom sem kell, ennek a történetnek a vége nem a megszokott happy end. A 

királyfi csalódottan tért vissza kastélyába, és aznap újabb felejtős-mámoros éjszakát 

rendezett. 

 

Az eredeti mesét átírta: 

Vida Jázmin a Vetési Albert Gimnázium 9.kny/C osztályos tanulója 

 

 

HAMUPIPŐKE 

               

A történetem Hamupipőkéről szól, akinek mint manapság sokaknak, rengeteget 

kellett dolgoznia. 

               Anyukája meghalt, apukája sokat volt távol kiküldetésben vidéken. Mostohája 

három műszakos munkarendben dolgoztatta, még hétvégén is, a ház körüli munkákban. 

Főzött, mosott, takarított vég nélkül.  

Főhősünknek volt két féltestvére is, akik éjjel-nappal az interneten lógtak.  A legdrágább 

mobiltelefonnal jártak, rengeteget chateltek a barátaikkal, bulikat szerveztek. Éjjel alvás 

helyett az instagramon böngészték a fiatal fiúkat. Mivel nem voltak túl szépek, így 

profilképükre  vékony, sportos, csinos, manöken alkatú lányok kerültek. Jöttek is a like-ok 

és egyre több komment érkezett. A csajok nagyon megörültek ennek és „vakrandira” 

mentek a nekik tetsző fiúkkal.  

Igen ám, de a fiúk is szemfülesek voltak, így a lányok az izmos, kocka has helyett egy 

kopaszodó, idősebb ötvenessel kerültek szembe. Alig bírtak elmenekülni előlük. Ekkor 

hagytak fel az internetes ismerkedéssel. 

Történt egyszer egy felhívás a gimiben a végzős lányok között a helyi online újságban. Bált 

rendeztek számukra Balatonfüreden, hintóval, korhű ruhákban, hogy megismertessék őket 

a régi korok kihaló udvarlási szokásaival.  

A lányok nagyon bezsongtak, készültek életük első igazi báljára. Ez nem ám Balaton 

Sound-os habparty egy szál bikiniben, hanem pompás, földig érő, csillogó ruhákban kellett 

megjelenni. 

A mostoha annyi feladatot adott Hamupipőkének a bál napján, hogy ki sem látszott a 

munkából. A kislány anyukája sírjához ment és elpanaszolta neki sanyarú sorsát. Ő is fiatal 

volt, vágyott a társaságra, táncra, szerelemre. Nagyon egyedül érezte magát. Hazament, 

kitárta az ablakot, de csodák-csodájára jöttek a galambok és a gerlék, segítettek neki 

kiválogatni a lencsét és a kölest. Gondoskodtak neki gyönyörű ruháról és üvegcipellőről.  

Hamupipőkének nem volt telefonja, a békebeli tárcsázós, vonalas telefonról hívta a 

taxiállomást. A sofőr kirakta a kastély előtt és belépett a bálterembe. Ahogy végigment az 

emberek között, mindenki őt nézte.  
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Arca sugárzó volt, ruhája meseszép. Megakadt rajta a legsármosabb fiú szeme. Egész éjjel 

vele táncolt, szerelem volt első látásra. Éjfélt ütött az óra, a lánynak el kellett mennie, mert 

a varázs szertefoszlott volna. A nagy sietség közben, egyik cipőjét hátrahagyta a kastély 

lépcsőjén. Szerelme hiába futott utána, már csak a topánkát találta meg.  

Végső elkeseredésében kiposztolta a facebook-on az ismerősei körében a cipőt, ha valaki 

felismeri és nyomra vezeti a tulajdonosát illetőleg, nagy jutalomra számíthat. Rengeteg 

üzenetet kapott, de mind hamisnak bizonyult.  

Egyik nap a mostohatestvérek otthon hagyták véletlenül telefonjukat. Hamupipőke 

portörlés közben észrevette a felhívást. Nagyon megörült és nyomban küldött egy üzenetet 

szerelmének. Megírta, hogy hol találja. Jött is a fiú a legújabb hibrid autóval.  Belépett a 

házba és csak a két csúnya lányt találta. Nagyon elszomorodott, mert feleségül akarta venni 

az egy és igaz szerelmét. Váratlanul betoppant a szobába Hamupipőke egy felmosó 

vödörrel. Egymásra néztek és a kastélyig meg sem álltak. 

Dúltak-fúltak a mostohák, mert ezentúl rájuk várt a házimunka. Mivel főzni nem tudtak, a 

Netpincér segítségével minden nap rendeltek ebédet. A gatyájuk is ráment. 

 A fiú és a lány boldogan éltek, míg meg nem haltak. Esküvőjükről az összes 

tévécsatorna tudósított. Érdemes volt a szerelemért küzdeni. 

 

Az eredeti mesét átírta: 

Nick Zsófia a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Techikum és Alapfokú 

Művészeti Iskola 10. A osztályos tanulója 

Felkészítő tanára: Kúsz Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több mint negyedévszázados tradíció Magyarországon 

Az állat- és növényszeretet napjának megünneplése. 

Négy évvel később alkotta meg az Országgyűlés az 

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvényt. Az állatkínzást kimerítő magatartás 

2004-ig nem képezett még bűncselekményt, hanem az 

elkövetőjét szabálysértési eljárás keretében vonták 

felelősségre. A cselekmény ily módon is csak akkor volt 

szankcionálható, ha az alkalmas volt arra, hogy 

másokban felháborodást vagy riadalmat keltsen.  

 

Korszakos előrelépés volt a régi Btk. módosítása, ami 

már a büntető jog eszközeivel oltalmazta az állattartás 

viszonyait. A végső célt azonban még nem értük el, 

felelős állattartókká kell válnunk ahhoz, hogy 

haszonállataink, házi kedvenceink egészséges és 

szenvedéstől mentes életet élhessenek. Ennek az 

elvárásnak az is feltétele, hogy a tulajdonunkban lévő 

állatok sajátos igényeit megismerjük. Lehetőleg még az 

előtt, hogy azok a birtokunkba kerülnének. 

3. Az állat- és növényszeretet napja 
Magyarországon 
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Viadalra nevelt és nevezett kutyák, áldatlan körülmények között tartott és szaporított ebek – 

nem egyszer ezek a hatósági ellenőrzések szomorú tapasztalatai, és ennél is jelentősebb a 

sorsára hagyott, vagy épp tudatlanságból rosszul tartott állatok száma. A magyar 

állatvédelmi törvény 1998 óta folyamatosan fejlődik, igazodik a kihívásokhoz, azonban 

szemléletváltásra és oktatásra van szükség ahhoz, hogy a kidobott, nem megfelelően tartott 

állatok tábora számottevően csökkenjen, egyúttal magasabb szintre lépjen az állattartói 

kultúra hazánkban - írja a Nébih. 

 

 Az oktatás, valamint a szemléletformálás fontosságát a 

nemrég nagy sikerrel zárult állatvédelmi társadalmi 

párbeszéd és az elmúlt hónapok szakmai egyeztetései is 

rendre alátámasztották – hangsúlyozta Ovádi Péter, a 

Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és 

végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Nagy örömömre 

szolgál, hogy az online kérdőívre reagálva – melyet több 

mint 260 ezren töltöttek ki – az Agrárminisztérium 

támogatásával megvalósíthatjuk ezt az edukációs 

programot, fogalmazott. A magyarok állatszerető 

emberek – folytatta, azonban az is fontos, hogy 

rendelkezzenek a megfelelő ismeretekkel annak 

érdekében, hogy jószágaikról felelősségteljesen tudjanak 

gondoskodni. 

  

A miniszteri biztos kiemelte, a nemrég nagy sikerrel zárult állatvédelmi 

felmérés során egyhangú véleményként fogalmazódott meg, hogy a felelős állattartásra való 

nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni, a kitöltők 99,4%-a szerint. Ennek érdekében 

a Gazdijogsi program nagy hangsúlyt fog fektetni a felelős állattartásra vonatkozó képzések 

tartására, a kutyatartóknak és állatbarátoknak szóló honlap működtetésére, egyúttal szakmai 

konferenciák és szabadtéri rendezvények szervezésére. 

forrás: kutyabarathelyek.hu 

 

A kutya a legjobb és legrégebbi barátja az embernek. Ez a kapcsolat bizonyítottan már 

legalább tizenkétezer éves. Ebből következően törvényszerű, hogy a felelős állattartás 

terén történő újabb előrelépés haszonélvezői elsőként a kutyák legyenek. 

 

 
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.  
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