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EGY-KÉT NAP ÉS VÉGET ÉR A TANÉV, ELKEZDŐDIK A NYÁRI VAKÁCIÓ! 

 
Az iskolai megpróbáltatások után többnyire a jól megérdemelt pihenésé a főszerep. A nagyobb 

szabadság, a kalandok keresése azonban veszélyeket is rejthet magában. A napsütés, a jó idő a 

szabadba vonzza gyerekeket.  

 

Az elkóborolt gyermek bűncselekmény áldozatává válhat. A 

nála lévő vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, ő maga 

pedig beteges hajlamú felnőttek áldozata lehet. A csellengő 

fiatalok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban 

kezdenek el dohányozni, italozni és napjaink veszélye, a 

kábítószer is hamarabb érheti el őket. 

 

Gyakran a fiatal bűnöző csoportok áldozataivá válnak a 

magányos, csavargó gyermekek, akiket meglopnak, 

kirabolnak. Sok esetben követnek el a kiskorúak rongálást, 

garázdaságot és más bűncselekményeket is. 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet a nyár veszélyeire, néhány jó tanács kíséretében, hogy a szeptemberi 

iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia régi, vagy új 

osztálytársainak. 

 

• A nyári melegben, a nappali órákban lehetőleg senki ne sportoljon, 

a ruházata pedig legyen szellős. Fokozottan ügyeljünk a rendszeres 

folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss ivóvíz formájában. 

 

• Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időponthoz 

magát. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran 

bűncselekmény 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. 

 

• A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen vezethet el a 

kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószer akár egyszeri kipróbálása is függőséget 

okozhat. 

 

• 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. 

 

• Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, akkor hová fordulhatunk azonnali 

segítségért. 

 

 

 

Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok: 

 

  MENTŐK:    104 
 
  TŰZOLTÓK    105 

 
  RENDŐRSÉG   107 
 
  ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ 112 
  (mobiltelefonról a megyeszékhelyi 

                        rendőrkapitányság ügyelete jelentkezik) 
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