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Egy újabb jól sikerült ötórai 
teaházat tudhatnak maguk 
mögött a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában. A vendég, 
Öveges Kristóf február 1-je óta 
tölti be Érden a rendőrkapi-
tányi tisztséget. A délutánon 

önvédelem, rendvédelem, bûn-
megelőzés került terítékre.

T. Mészáros András pol-
gármestert Öveges Kristóf 
rendőrkapitány követte a 
Bajcsy-Zsilinszky úti isko-
la teadélutánjai vendégeinek 

sorában. Az érdeklődő diákok 
feltehették kérdéseiket az Érdi 
Rendőrkapitányság vezetőjé-
nek, bővebb információt sze-
rezhettek a rendvédelemről. 
A rendőrkapitány a gyerme-
kek nyelvén beszélt családjá-
ról, hobbijairól, munkájáról, és 
rövid tájékoztatót tartott a rend-
őrség munkájáról.

A teadélután-sorozat ötletgaz-
dája, Nagyné Balázs Gabriella 
drámapedagógus bemelegítő 
kérdései szolgálták a beszél-
getésre történő ráhangolódást. 
Öveges Kristóf elmesélte a gye-
rekeknek, hogyan került a pá-
lyára, és az is kiderült, mivel 
tölti szabadidejét. 

– Az iskola, a munka mellett 
nagyon fontos, hogy az ember 
sportoljon, egészségesen éljen, 
nyelveket és zenét tanuljon 
– állította össze az ideális prog-
ramot a diákoknak a rendőr-
kapitány. A 10–14 éves tanulók 
érdeklődve hallgatták, figyelték 
az előadó minden rezdülését, 
tudásvágyuk és kíváncsiságuk 
szinte kimeríthetetlen volt. 
Öveges Kristóf készségesen 
válaszolt a felmerülő kérdések-
re, minden tárgykört alaposan 
körüljárt.

A rendőrkapitány a kellemes 
beszélgetés során több fontos 
témát boncolgatott: tájékoz-
tatatta a gyerekeket az iskolai 
lopások következményeiről, a 
manapság divatos közösségi 
portálok veszélyeiről, érintette 
a tinédzserek körében sajnos 
egyre elterjedtebb dohány-
zást, az alkohol- és kábítószer-
fogyasztást is: 

– Az iskola környéki kábí-
tószer-terjesztést a rendőrség 
nagyon szigorúan bünteti… 
Minden kábítószert meg kell 
tagadni, akár az ingyen való 
elfogadását is – hangsúlyozta a 
rendőrkapitány.

Öveges Kristóf elmondta: 
manapság egyre több veszély 
leselkedik a gyerekekre, és 
egyáltalán nem árt, ha tisztá-
ban vannak a rendvédelemmel. 
Felhívta a tanulók figyelmét 
arra, hogy sem az iskolában, 
sem azon kívül nem tarthatnak 
maguknál fegyvernek minősü-
lő tárgyat. (A kérdés nagyon is 
aktuális, egy friss brit felmérés 
szerint ugyanis több ezer 13–15 
éves gyerek lehet az országban, 
aki valamilyen fegyvert hord 
magánál.) 

– A gyerekek fegyverviselési 
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Teadélután a rendõrkapitánnyal
Múlt hétfõn ismét ötórai teadélutánt rendeztek a Kõrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolában. A meghívott ven-
dég ezúttal Öveges Kristóf érdi rendõrkapitány volt.

joga a nullával egyenlő, ez igaz 
a hosszabb pengehosszúságú 
késekre is, azokat sem lehet 
hordani. Ha úgy érzitek, hogy 
veszélyben vagytok, figyelme-
tekbe ajánlom az önvédelmi 
képzések lehetőségét, biztos itt, 
az iskolán belül is vagy szakkö-
rök formájában van erre lehe-
tőség. Amikor én olyan fiatal 
voltam, mint ti, akkor mindenki 
cselgáncsozott, karatézott. Akár 
egy félévnyi ilyen képzésen föl 
tudjátok vértezni magatokat 
olyan tudással, amivel a nagyon 
ritkán bekövetkező hétköznapi 
szituációkat el lehet hárítani. 
Fegyverkezés helyett törekedje-

tek a fizikai állapototok, kondí-
ciótok fenntartására. Egyébként 
az 5–8. osztályban a legjobb 
recept a futás. Ha éles helyzet 
van, akkor tûnés onnan vagy 
haza, vagy egy rendőrhöz, vagy 
az iskolába, biztonságos helyre 
– mondta egy kérdésre válaszol-
va Öveges Kristóf.

A gyerekek láthatóan nagyon 
élvezték a teadélutánt. Az iskola 
által szervezett programsorozat 
januárban folytatódik, akkor 
egy kellemes teázás keretében 
Kubassek Jánost, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatóját 
faggathatják majd a gyerekek.

 Kovács Renáta

Öveges Kristóf: Manapság egyre több veszély leselkedik a gyerekekre

A hallgatóság láthatóan nagyon élvezte a teadélutánt
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