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A nyár veszélyei II. 

 
A nyár a korlátlan lehetőségeké!  A nyári időszakban a fiatalok kipihenhetik a tanév 
fáradalmait. Napjainkban azonban – korosztálytól függetlenül – egyre több veszély fenyegeti 
gyermekeinket. 
Nagyobb figyelmet kell fordítani egymásra, körültekintőbbnek, óvatosnak kell lennünk és erre 
kell nevelni gyermekünket is. Nem győzzük elégszer mondani, hogy szabályosan 
közlekedjenek, óvják értékeiket, egészségüket! 
 

Vízpartok strandok területén: 
- A jó idő nagyon sok turistát vonz a vízpartra. Sok esetben a strandtörölköző szolgál 

széfként, az értékeket erre bízzák (pénztárca, mobiltelefon, ékszer, személyes iratok 
stb.) Javasoljuk, hogy csak a legszükségesebb értéktárgyakat vigyék magukkal. 
Célszerű több embernek egy értékmegőrzőt bérelni, így elkerülhetővé válnak az 
esetleges kellemetlen meglepetések! 

- Fontos, hogy csak a kijelölt helyeken fürödjenek, a gyengén úszók válasszák a 
sekélyebb vizet. 

- Felhevült testtel soha ne menjen, ugorjon vízbe! 
- Ne fürödjenek közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, illetve gyógyszertől, szeszes 

italtól befolyásolt állapotban! 
- Ismerje meg a vízterület sajátosságait, tájékozódjon a várható időjárásról és a 

segélykérés módjáról. 
 
 
 
 
 
Otthonaink védelme érdekében: 
 
- Nyáron sok szülő nem tudja megoldani a gyermeke felügyeletét. A nyári szünet alatt 

előfordulhat, hogy hosszabb – rövidebb időtartamra felügyelet nélkül hagyják 
gyermekeiket, illetve a kisebb gyermeket a nagyobb gyermekre bízzák. 

- Mondjuk el gyerekeinknek, hogy idegeneket ne engedjenek be az otthonukba, még 
akkor sem, ha valamilyen szolgáltató képviseletében mutatkoznak be. Ilyen esetben a 
gyerek mondja azt, hogy a szülő fürdik, alszik, most nem ér rá, később jöjjön vissza.  

- Telefonon történő megkeresésnél is ugyan ilyen módon viselkedjenek. Fontos, hogy 
bizalmas, személyes információt ne osszanak meg senkivel. 

- A nyílászárókat ne hagyják még bukóra sem nyitva szellőztetés címén, és a 
szúnyogháló sem véd meg a „hívatlan vendégektől”! 

- Anyagi lehetőségeikhez mérten alkalmazzanak elektronikai védelmi rendszert. 
Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a jó szomszédot, kedves barátot, 
meg lehet kérni, hogy napi rendszerességgel ellenőrizze a zárakat, a lakást, nyissa ki 
az ablakot, húzza fel – le a redőnyt, azért, hogy lássák a mozgást a lakásban. 

 



Utazás: 
- A zsebtolvajok kedvenc munkaterületei a tömegközlekedési eszközök, akik a nagy tömeget 
használják ki. Lökdösődnek, tolakodnak, főleg le- és felszálláskor. Ez a szoros érintkezés 
lehetővé teszi, hogy észrevétlenül elemeljék értéktárgyainkat, pénztárcánkat. 
- A gyerekek utazás közben hajlamosak öv-táskájukat, hátizsákjukat nyitott állapotban 
hagyni.  
- Fontos, hogy értékeinket zárt táskában, testhez szorítva tartsuk és a bankkártya mellett ne 
tároljuk a pinkódot! 
Ha mégis megtörténik a baj, akkor kérjenek segítséget környezetüktől, illetve hívják a 
Rendőrséget. 
 
Külföldre történ ő utazás: 
Fantasztikus dolog külföldre utazni, hiszen ismeretlen kultúrákat, különleges helyeket és 
ételeket fedezhetünk fel, illetve embereket ismerhetünk meg. Sajnos elég egy váratlan helyzet 
és a legszebb nyaralás is rémálommá válhat. A legbiztonságosabbnak tűnő nyaralás során is 
érhetik meglepetések (elveszítheti poggyászát, érhetik balesetek stb.) 
      -  Utazás előtt érdemes általános, mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítást kötni. 
      -  Fontos tájékozódni a külügyminisztérium honlapján közzétett információkról (beutazási 

feltételek, nagykövetségek elérhetőségei, stb.) 
- A felkeresendő ország legfontosabb szabályainak, szokásainak megismerése, melyet 

az ott tartózkodás során be kell tartani. 
- Illegális pénzváltónál soha se váltson pénzt, hiszen sok esetben hamis pénzt kínálnak, 

és könnyen kifigyelhetik, hogy mennyi készpénzzel rendelkezik. 
- Ha az úti okmányait elveszítette, vagy eltulajdonították, soron kívül jelentse a helyi 

rendőrségen és forduljon az illetékes magyar külképviselethez. 
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