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A nyári szünidő beköszöntének alkalmával szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi 
veszély leselkedik a gyermekekre a vakáció ideje alatt. Ahhoz, hogy a nyár gondtalan legyen, 
tartsunk szem előtt néhány tanácsot, elősegítve, hogy az iskolakezdésnél semelyik diáknak se 
kelljen kellemetlen vakációs élményekről beszámolnia. 
 
A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak szülői kontroll nélkül, ezért is fontos felhívni 
figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő - gyerekekre 
irányuló - erőszakos jellegű bűncselekmények, melyek okait kutatva előtérbe kerül az egyéni 
felelősség vagy felelőtlenség kérdésköre. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött 
fiatalok száma. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran bűncselekmény a vége. 
 
Ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét az alábbiakra, illetőleg magunk is legyünk 
tekintettel a következőkre: 
 

- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.  
 

- Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyiségű készpénzt, 
illetve ne adjunk lehetőséget arra, hogy ahhoz 

lakóhelyünkön hozzáférhessen. 
 

- Az utcán ne vegye elő mobiltelefonját, útközben ne 
kezdeményezzen, illetve ne fogadjon hívásokat, ne játsszon a 

készülékkel, illetve azt ne adja át semmilyen kérésre. 
 

- A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a nyakában. 
 

- Strandon, napközis táborban pedig ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. 
soha ne maradjanak szem előtt. 

 
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből 

megállapítható a gyermek kiléte és a szülők elérhetősége.  

 



 
- Tanácsos összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg szomszéddal, aki segítséget nyújt 

a gyerekek felügyeletében, ne hagyják egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az 
utcán, hiszen veszély leselkedhet rájuk. 

 
- Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen késői időpontban megtartott programon 

szeretnének részt venni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, 
és kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket! 

 
- Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha bármi baja történne, kihez és hová 

fordulhat segítségért.  
 

- Mindig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétéről, 
mert baj esetén csak ennek tudatában van mód segíteni.  

- Ha idegen, vagy gyanús személyre figyel fel a szülő, vagy a 
gyerek környezetében, vagy a lakás környékén, figyeljék meg 
őket és jelezzék a rendőrségnek. 

- Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne 
nyissanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék őket! 

- Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján 
ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, 
hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek. 

- Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, ha veszélyben érzik magukat. 

- Gyermekünkkel a munkaidő alatt is rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például 
telefonon keresztül előre megbeszélt időpontokban. 

 

Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY  

5000. Szolnok, Baross G. út 39. 
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600 

 

 


