
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Gorilla Gordon mindig zárkózott gyerek volt. 

Külseje – szürke bőre, lapos orra – eltért az 

átlagostól, ezért folyamatosan csúfolták, gú-

nyolták, kihagyták a beszélgetésekből, nem 

vették be a közös játékba, senki sem barátko-

zott vele. Összetörték ceruzáit, ellopták tíz-

óraiját, bepiszkolták ruháját, menő lett bán-

tani. Egy idő után megtalálták a közösségi 

oldalakon is… 

Így kezdődik az a történet, amelyet a továbbiak-

ban a „Mentsétek meg Gordont!” című bűnmeg-

előzési játékban résztvevő felső tagozatos diákok 

alakítanak. A játék során megtapasztalhatják, 

hogy nagyrészt rajtuk, az adott szituáció aktív és 

passzív résztvevőin múlik, hogy a tragédia, vagy 

happy-end lesz-e a történet vége. 

Természetesen a fenti, iskolai és internetes zak-

latások megelőzését szolgáló játék szervezői, a 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-

zési Alosztályának szakemberei minden segítsé-

get megadnak a fiataloknak, hogy a történetnek 

jó vége legyen, s megszabadíthassák Gordont a 

kezét és a lelkét gúzsba kötő bilincsektől is. 

Az alábbi kérdésekre keresik meg a jó válaszo-

kat. Milyen bűncselekményeket követtek el Gor-

don ellen? Mi lehet a következmény az áldozatra 

és az elkövetőre nézve? Mit tehetnek az osztály-

társak, hogyan segítsenek az áldozaton? Kihez 

fordulhatnak segítségért, ha társuk (vagy akár ők 

maguk) bajba kerülnek? Hogyan viselkedjenek a 

világhálón, hogy ne tegyék ki magukat veszély-

nek? 

A kérdések talán nem szokatlanok, azonban a 

válaszok megadása egyáltalán nem nevezhető 

szokványosnak. A diákok nem egy osztályfőnöki 

órán ülnek végig passzívan, ahol a rendőr 45 

percen keresztül elmondja, hogy mit miért nem 

szabad, hanem az élménypedagógia módszereit 

segítségül hívva, a szabadulós játékok mintájára 

készített logikai és ügyességi elemeket is tartal-

mazó feladatokat oldanak meg. 

Miközben egyre újabb és újabb lakatokat nyitnak 

ki, egyre újabb és újabb rejtélyek kerülnek elő, s 

egyre több mozaik kerül a helyére az alaptörté-

netben. Ráadásul esetenként kis csoportban kell 

tevékenykedni, néha pedig több csoportnak is 

együtt kell dolgoznia a megoldáson. A diákok, 

elmondásuk szerint sokkal jobban élvezik, sőt 

saját bőrükön megtapasztalják, hogy ilyen zakla-

tásos helyzetekben mi miért jó, vagy rossz, mi-

lyen károkat okozhatnak, hogy tudnak ellene 

védekezni. 

Gordont eddig zalaegerszegi, zalabéri, türjei diá-

kok menthették meg 2016. márciusában. Április-

ban újabb helyszíneken tovább folytatódik a 

program. 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot az újsze-

rű kezdeményezés megvalósításában pályázati 

forrásból a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tá-

mogatja. 

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


