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A Szigetvári Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén lévő valamennyi általá-
nos iskolában a 2013/2014-es tanévben 
is folytatódik az „Iskola rendőre” prog-
ramsorozat.

A program keretén belül összesen 19 
rendőr tartja a kapcsolatot az intézmé-
nyekkel, ha kell intézkedik, részt vesz az 
iskolai rendezvényeken és szívesen elbe-
szélget a kirívó magatartást tanúsító di-
ákokkal is. A gyermekbalesetek megelő-
zésében és a szabálykövető közlekedési 
morál kialakításában nagy szerepe van a 
rendőrök által tartott oktatásoknak, me-
lyeken a gyalogos, valamint a kerékpáros 
közlekedés KRESZ szabályait sajátít-
hatják el. Az egyenruhások által tartott 
előadássorozatokon minden kisdiák szí-
vesen vesz részt és érdeklődéssel fi gyeli 
a rendőr karjelzéseiről szóló bemutatót 
vagy a kerékpáros közlekedés szabálya-
iról szóló kisfi lmet.

A rendőri oktatások anyagát a felsőbb 
évfolyamokon technika óra keretében 
tartott ismétlő feladatokkal mélyítik el a 
diákokban. A tavaszi időszakban induló 
közlekedésismereti tanulmányi versenye-
ken a felkészített diákok minden esetben 
szép eredményekkel vesznek részt.

Nyolc halálos áldozata volt a Glasgow 
belvárosában történt helikopterbaleset-
nek - közölte a skót rendőrség. A hely-
színről 32 sérültet vittek kórházba, kö-
zülük tizennégynek az állapota nagyon 
súlyos.

A vizsgálat eddigi eredményeit összeg-
ző sajtótájékoztatóján Sir Stephen House, 
a skót rendőrség, a Police Scotland fő-
parancsnoka elmondta, hogy a szeren-
csétlenségben meghalt a rendőrségi heli-
kopter mindhárom utasa - a pilóta és két 
rendőrtiszt -, öten pedig abban a pubban 
vesztették életüket, amelyre a gép rázu-
hant.

A glasgow-i rendőrség EC-135 típusú, 
háromtonnás helikoptere éjjel zuhant a 
skót nagyváros egyik zsúfolásig telt, Th e 
Clutha nevű pubjára. A helikopter az ivó 
lapos tetejének közepébe csapódott és át-
ütötte a tetőszerkezetet, de nem robbant 
fel, és tűz sem keletkezett.

Szemtanúk beszámolói szerint a gép 
„kőként zuhant” a Clyde folyó partján 
lévő épület tetejére, miután hajtóműve 
jól hallhatóan „ki-kihagyott”.

A szerencsétlenség pillanatában hoz-
závetőleg 120-an tartózkodtak a pubban, 
ahol élőzene szórakoztatta a vendégeket. 

GLASGOW-I HELIKOPTERBALESET

 IDÉN IS VAN AZ 
ISKOLÁKNAK RENDÔRE

pandur 2013 12 december-januar.indb   47pandur 2013 12 december-januar.indb   47 2013.12.13.   16:32:562013.12.13.   16:32:56


