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ITT A VAKÁCIÓ !
A tanév végén minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő nem csak
gondtalan kikapcsolódást kínál. A gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan, és mivel tölthetik el
hasznosan, kellemesen, de biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok
unatkozó, csellengő gyermek látható ilyenkor lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg mindenki
számára ismerős látvány. Biztonságuk érdekében érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait, hogy az
iskolakezdésnél senkinek se kelljen a kellemetlen nyári élményeiről beszámolnia.
•

Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időponthoz magát. A kalandvággyal kezdődő
csavargásoknak bűncselekmény is lehet a vége. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött
fiatalok száma.

•

Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltűnő viselkedéssel,
értékes tárgyakkal, pl. mobiltelefon, több készpénz vagy
ékszer.

•

Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk
magunkkal. Ha van bankkártya, annak PIN kódját a kártyától
elkülönítve tároljuk.

•

Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt venni, oda
lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében
menjünk.

•

Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket.

•

Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel. Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a
lakásba.

•

Szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt
arra, hogy akaratunkon kívül bármi olyan szert keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad
akaratot akadályoznák, befolyásolnák.
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•

A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos
tudni, hogy sok kábítószer akár egyszeri kipróbálása is súlyos következményekkel járhat. Előfordul,
hogy ismeretlen összetételű tudatmódosító szerhez jutnak a fiatalok. A következmény a toxikológiai
kezelés, az életmentés.

•

A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében
bulik után használjuk a tömegközlekedést, vagy taxit.

•

A hőségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért amikor
közlekedünk, legyünk mindig fokozott figyelemmel a szabályok
betartására.

•

Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral nem menjünk vízbe.

•

Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a legfontosabb
gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. A szülők vizsgálják át a gyermekeik
kerékpárját és szereljék fel a kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világítóberendezések,
prizmák, stb. Ezek legyenek mindig üzemképes állapotban.

•

A szünidőben jellemző a sok mozgás, kirándulás. Nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy
mi a teendőnk, ha ismeretlen tulajdonú tárgyat, műszaki cikket találunk. A talált tárgyakat,
értékeket a legközelebbi rendőrségen vagy önkormányzatnál kell leadni. Amennyiben 8 napon
belül ez nem történik meg, a jogtalan elsajátítás bűncselekményt valósít meg.

•

Főleg építkezések, elhagyott ásatások helyszínén találhatunk értéktelennek vélt cserépdarabokat,
színes, festett köveket. A hazánkban hatályos törvények szerint a földben pihenő értékek, régészeti
emlékek az állam tulajdonát képezik, melyeket le kell adni az illetékes múzeumban, vagy
önkormányzatnál és be kell jelenteni a lelőhelyet. Régészeti leletnek a koruk alapján minősülnek a
talált tárgyak. Ezért fontos, hogy hozzáértő szakembernek mutassuk meg. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy régészeti leletről van szó, a leadás határideje itt is a megtalálást követő nyolc
nap.

•

Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, bűncselekmény sértetteivé válunk, akkor
hová fordulhatunk azonnali segítségért.
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