„Tiéd a pálya 2012-2013”
A Megyei középiskolai bűn- és baleset-megelőzési vetélkedő megrendezésére november
8-án került sor, melyen a 9. C osztályból öten vettünk részt, „2x2 néha 5” csapatnévvel.
Előzetes feladatként kitűzőt, verset és plakátot kellett készítenünk, amely az internet
veszélyeire figyelmeztetett.
Csütörtök reggel lelkesen indultunk el az első állomás helyszínére, a zalaegerszegi
rendőrkapitányságra, ahol megkaptuk a szükséges információkat. Ezután következett az első
feladat, aminek keretében egy fiatal lány internetes ismerkedési történetét ismertük meg.
Második állomásunk a tűzoltóságon volt. Itt rendkívül barátságosan fogadtak minket a tűzoltó
bácsik. Amíg gyorsan magamra kaptam egy tűzoltóruhát (meglehetősen nagynak bizonyult
rám), addig a többieknek ki kellett rakniuk egy térbeli kirakót. Ezután egy vízsugárcsövet
kellett felszerelnünk, amin kiderült, elég jó tűzoltók lennénk. Nagyon jól éreztük magunkat
itt, hiszen beülhettünk egy darus tűzoltóautóba is.
Gyorsan átsétáltunk a Kvártélyház pincéjébe, a Diákszigethez, ahol megismerkedtünk
Amanda Todd megrázó élettörténetével. Majd megtudtuk azt is, ki is dr. Fülöp Valter. Ő Zala
megye új rendőrfőkapitánya, aki a „whisky-s” rabló vizsgáló tisztje volt.
Utunk a Magyar Vöröskereszthez vezetett. Itt igencsak meglepődtünk a látottakon, mert
egyszerre 3 sebesült feküdt lábaink előtt. Ijedtünkben azt sem tudtuk, hol kezdjünk neki az
elsősegélynyújtásnak. Szerencsénkre nem volt olyan súlyos a helyzet. Hamar elláttuk őket,
mentőt hívtunk, és távozhattunk a helyszínről.
Következő feladatként meginterjúvoltunk 2 járókelőt az utcán arról, hogy mennyire
foglalkoznak az internet veszélyeivel. Az első számú alanyunk egy középkorú férfi volt, aki
bevallotta: „Tisztában vagyok a veszélyeivel, de nem foglalkozom velük…”. Másodszorra
egy hölgyet állítottunk le, aki készségesen válaszolt a kérdéseinkre. Ő így fogalmazott:
„Figyelek, hogy az interneten milyen adataimat adom meg, és időnként gyermekeimet is
ellenőrzöm.” Végeztünk ezzel a feladattal is.
További úti célunk a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság volt, végül a sportcsarnokba
mentünk. Egy levelet kellett írnunk az aznapi élményeinkről. Mint mindent, ezt is közösen,
könnyen elintéztük.
Az eredményhirdetésre is itt került sor. Izgatottan vártuk, hogy kiderüljön, dobogósak
lettünk-e. Éljen! A ganzosok és a csányosok után, 3. helyen végeztünk. Nagyon élveztük a
feladatokat, nemcsak eszünket, de ügyességünket is kipróbálhattuk. Örültünk, hogy mi
képviselhettük iskolánkat ezen a versenyen.
A csapat tagjai: Kalamár Judit, Kelemen Éva, Kovács Bianka, Kránicz Vivien és Pető Dóra.
Felkészítő tanárunk Pethő Attila tanár úr volt.
Már kíváncsian várjuk a jövő évi vetélkedőt, ahol még ennél is ügyesebbek leszünk!
Kovács Bianka 9. C
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