
 
 

 
 

 

 
 

Kortárs segítők képzése Zala megyében 
 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsai 
Rendőrkapitánysága 2004 óta, Zalaegerszegi Rend-
őrkapitánysága 2006 óta szervezi kortárs segítő kép-
ző táborát. A Keszthelyi Rendőrkapitányság 2011-
ben, míg a Lenti Rendőrkapitányság 2012-ben csatla-
kozott a programhoz. 
 
A kiindulási pont az volt, hogy a fiatalok körében a 
kortárs hatás szerepe óriási. A kamaszok igyekeznek 
leválni a szülőkről, keresik saját útjukat, mely közben 
sokkal inkább hisznek a média által sugallt „igazság-
nak”, s a baráti körükben elhangzott „tuti”-nak, mint 
a felnőttek világából bárkinek. A médiára sajnos 
csekély hatásunk lehet, ám a fiatalok körében találha-
tunk még olyan ifjú emberkéket, akik egyrészt nem 
idegenkednek az újtól, másrészt szívesen segítenek 
társaikon. Mindehhez azonban ki kellett találni az 
oktatásra egy olyan formát, mely fiatalos, lendületes, 
figyelemfelkeltő és erősíti a közösségi kohéziót.  
 
A tábor szervezőinek el-
sődleges szempontja az 
volt, hogy a gyerekek az 
ott töltött idő alatt minél 
szélesebb körben kapjanak 
valós ismereteket az élet-
ben rájuk leselkedő ve-
szélyhelyzetekről, miköz-
ben nagyon jól érzik ma-
gukat, s mindeközben egy 
olyan csapat kovácsolódjon össze, akik bármikor 
számíthatnak egymásra, s rájuk is bármikor számít-
hatnak diáktársaik. 
Az ötlet megvolt. A lelkes szakembergárda is gyor-
san összegyűlt. Már csak a szükséges anyagi erőfor-
rások megteremtése volt vissza, hiszen hiába a lelke-
sedés, az ingyen munka, a gyerekeknek enni, inni, 
aludni kell. Az évek során szerencsés esetben pályá-
zati összegekből, kevésbé szerencsés esetekben 
szponzorok támogatásából tudták lebonyolítani a 
tábort.  
A „toborzás” a kezdetekben két fronton folyt. A bűn-
megelőzésben dolgozó kollegák járták végig a 8. és 
9. évfolyamos diákokat, illetve az ifjúságvédelmi 
felelősöket és iskolai védőnőket kértük arra, hogy 
egyrészt plakátok segítségével népszerűsítsék a tá-
bort. Manapság már sokkal könnyebb a helyzet: a 
„régi kortársak” folytán már szájhagyomány útján 

terjed a hír, s amint meghirdetésre kerül a tábor, jön-
nek az érdeklődők. 
A táborba jelentkező gyerekek és szüleik számára 
szülői értekezlettel kezdődött a program, ahol bemu-
tatkoztak a fiatalokkal az egy hét során foglalkozó, s 
együtt élő szakemberek, s elmondták a feltételeket, 
elvárásokat, lehetőségeket számukra. 
A kistolmácsi tábor programja az évek során az aláb-
biak szerint alakult ki. 
Az érkezés napján ismerkedési játékok során vélet-
lenszerűen (sorsolással) három csoportra osztjuk 
őket. A csoportok kapnak egy csoportvezetőt, aki az 
előző évi táborban kiképzett fiatal, s éves munkáját 
kvázi ezzel jutalmazzák. Sötétedéskor indulnak a 
csapatok a tó környéki erdőbe, ahol különböző játé-
kos feladatokat kell megoldaniuk. A feladatokat vé-
dőnők, tűzoltók, rendőrök, polgári védelmisek, sár-
kányhajósok, egyetemisták állítják össze számukra, a 
legfontosabb motívum az együtt gondolko-
dás/dolgozás a megoldások során. Ezzel a versennyel 
megkezdődik a csoportok közötti nemes versengés, 
mely az egész hetet átöleli. 
Másnap reggel – forgószínpad szerűen – megkezdőd-
nek a kiscsoportos formában történő oktatások. Az 
első csoportban önismereti tréning folyik, a második 
csoportban szexedukációs és kommunikációs ismer-
teket kapnak a fiatalok, míg a hármadik csoportban 
büntetőjogi és drogprevenciós előadást hallgathatnak. 
Természetesen nem szigorúan vett előadásokról be-
szélünk, sokkal inkább játékosan, interaktív formá-
ban, vitákkal megspékelve, szituációs játékokon ke-
resztül bemutatott ismeretanyag átadásáról.  
 
Ebéd után – kora 
délutánonként – a 
gyerekek a társszer-
vekkel ismerkedhet-
nek meg. Látványos 
bemutatókkal érkez-
nek a rendőrök, tűz-
oltók, mentőszolgá-
lat és katasztrófavé-
delem szakemberei.  
 
Jó idő esetén ezt a programot fürdés, rossz időben – 
sajnos mostanában ebből jutott több – különböző 
játékos csoportfeladatok megoldása követi.  
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Vacsora után sem unatkozhatnak a fiatalok – korosztá-
lyukban az unalom a legfőbb forrása a bűnnek –, ekkor 
a Vöröskereszt, Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-
pont, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, egyházak 
képviselőivel folytathatnak kötetlen beszélgetést. Este 
9 körül már tényleg csak a szórakozás marad: közös 
éneklés, gitározás, játékok, karaoke. 
 
Egy napra a 
ráckeresztúri 
drogrehabilitá- 
ciós intézet 
gondozottjait 
is meghívják a 
gyerekek közé 
annak érdeké-
ben, hogy a 
fiatalok olyan 
emberektől 
hallják a drogkarrier különböző útjait, akik valóban 
megjárták a poklot, s így sokkal hitelesebb, személye-
sebb, emberközelibb információt kapjanak a kábító-
szer veszélyeiről. E program általában a legsikeresebb, 
legnépszerűbb a hét folyamán.  
A hét elteltével a diákoknak számot kell adni a tábor-
ban megszerzett tudásukról: egy általuk szabadon vá-
lasztott témakörben 10 perces előadást mutatnak be 
társaiknak (előtte természetesen a csoportvezetők és a 
„tanárok” segítenek a felkészülésben). Azért választot-
ták ezt a megoldást, mert az iskolákban egyrészt na-
gyon kevés lehetőség van a szóbeli megnyilvánulások-
ra, másrészt nem árt, ha a gyerekek megtanulnak önál-
lóan anyagot gyűjteni (nem az Internetről ollóznak 
csak), célirányos kérdéseket feltenni, egy előadást 
megszerkeszteni, majd bemutatni. 
A prezentációk végén a felnőttek értékelik az elhang-
zottakat ismeretanyag és előadásmód szempontjából. 
Egy-egy értékelésből tanulhatnak a társaik, illetve saját 
maga is. Sokaknak talán keménynek tűnik ez a rend-
szer, de jó, ha a gyerekek érzik, hogy ennek a tábornak 
van súlya, így sokkal inkább értékelik a tábor végén 
kapott oklevelet is, hiszen megdolgoztak érte.  
Az utolsó nap délutánja az esti bulira való felkészülés 
jegyében zajlik. Még tart a csoportverseny, így van 
tétje annak, hogy minél színvonalasabb csoportműsor-
ral készüljenek az esti záró-bemutatójukra.   
A csoportok bemutatója után jön az ünnepélyes tábor-
zárás, oklevelek átadása, csoportverseny eredményé-
nek kihirdetése, ajándékok (egyéni és csoport) átadása, 
táncház, majd a hajnalig tartó buli, ahova természete-
sen meghívást kapnak a régi kortárssegítők is.  

 
A táborban kiképzett fiatalok egész évben nagy segít-
séget jelentenek a rendőrkapitányságok munkájában.  
Az idegenforgalmi szezonban Nagykanizsa térségé-
ben – önkéntesen – két helyszínen is vagyonvédelmi 
járőrszolgálatot teljesítenek: Zalakaroson a belváros-
ban és a strandfürdő területén hivatásos rendőrrel 
együtt a Bűnmegelőzési Irodában dolgoznak, míg a 
nagykanizsai strandfürdőn önállóan, a strand dolgo-
zóinak felügyelete mellett vigyáznak az értékekre. 
Munkájuknak kézzelfogható eredménye, hogy míg 
ők a strandokon voltak, nem történt lopás a területen. 
Zalaegerszegen ugyancsak a fürdőzők értékeire vi-
gyáznak az idegenforgalmi szezonban.  
A tanév megkezdésével sem hagyják magukra a kor-
társsegítőket a rendőrök. Egyrészt havonta egy alka-
lommal találkozót szerveznek számukra, ahol témá-
hoz kapcsolódó filmeket nézhetnek meg, kommuni-
kációs és egyéb új ismereteket kapnak, karácsonyi 
diszkót szerveznek számukra. Ők pedig tovább segí-
tik a bűnmegelőzési munkát: előadásokat tartanak a 
korosztályuknak, emellett általános iskolákban. Szó-
rólapoznak Mindenszentek, illetve a karácsonyi, hús-
véti nagybevásárlások idején, vagyonvédelmi járőr-
szolgálatot látnak el a frekventált területeken. Egyik 
legfontosabb része a „munkájuknak”, hogy észreve-
szik, ha a valaki 
a környezetük-
ben bajba kerül, 
igyekeznek 
megoldást talál-
ni, s ha nem 
megy, bátran 
kérik a segítő 
szervezetek köz-
reműködését. 
 
A tervek között szerepel, hogy a kiképzett fiatalok 
egy részét – pedagógusokkal közösen - mediátornak 
képezzük ki annak érdekében, hogy az iskolán belüli 
konfliktusok a lehető legmegnyugtatóbb megoldá-
sokkal záródjanak mindenki szempontjából. Ehhez 
pályázatot nyújtanak be a városi önkormányzatokkal 
közösen a kapitányságok.  
 
Tervezzük, hogy a táborok és az irodák idény nyáron 
is szolgálják a nyaralók nyugalmát. Ehhez azonban 
további erőforrások felkutatása szükséges.  
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