
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

Te is érzed a nyár közeledtét? 

Érzed mennyivel nehezebben megy a  tanu‐

lás amióta megérkezett a jó idő?  

Nyugi! Már csak pár hetet kell kihúzni ebből 

a tanévből és jön a megérdemelt pihenés! Na 

persze  akkor  lesz  megérdemelt  (a  szülők 

szerint), ha a bizonyítvány megfelel az elvá‐

rásaiknak. 

 

Hagyjuk  is a tanulást és az év végét, hiszen 

sokkal kellemesebb élmény is vár még addig 

rád  és  társaidra,  nevezetesen  az  osztályki‐

rándulás! 

 

Egy várva várt kirándulást  is  tönkre‐

tehet egy kellemetlen esemény, és egy 

előre feledhetőnek kikiáltott úti cél is 

lehet örök emlék, ha jó a társaság! 
 

Először  is,  a  kirándulás  ne  a  kockulásról 

szóljon,  tehát  az  okostelefonok  lehetőleg 

maradjanak  otthon!  Beszéljétek  meg  előre, 

hogy  ki  visz  fényképezőgépet,  akkor  ele‐

gendő egy, v. két masinára vigyázni, és nem 

kell külön  őrző‐védő  céget  alapítani  a  tele‐

fonok megóvására! 

 

Ha már fotók:  

Jól  gondoljátok meg,  hogyan  pózoltok, mit 

tesztek  egy  ilyen  fotón, videón! Ha  szeren‐

csétek van, nem ti lesztek a youtube legfris‐ 

 

sebb  lúzerei. Ha most  büszkék  is  lennétek 

rá, négy‐öt  év múlva már higgyétek  el  ciki 

lesz, hogy még mindig a „kacagtató”  felvé‐

telekkel azonosítanak benneteket.  

A képeket/videókat lehet, hogy csak a have‐

roknak szántad, de ha  rossz kezekbe kerül‐

nének,  vajon  bevállalnátok  a mostani  és  a 

leendő  családotok  előtt  is?  Te  hogy  néznél 

szüleidre, ha hasonló fotót találnál róluk? 

 

Figyelj értékeidre! 
 

Hallottál már  a  zsebesekről? Általában  bu‐

szokon, vonaton, nagyobb tömegeket vonzó 

helyeken  fordul‐

nak  elő,  például 

plázákban,  bevá‐

sárló  központok‐

ban.  A  lökdöső‐

dést,  hangosko‐

dást,  vitatkozást 

tudják a legjobban 

kihasználni,  far‐

zsebekben,  táskák 

oldalzsebeiben 

tartott  értékekre 

vadásznak. Éppen ezért a pénztárcákat, tele‐

fonokat a belső zsebben tartsátok!  

Nyilvános  helyen  csak  akkor  használd  a 

telefonod, ha nagyon muszáj, ne „villogtasd, 

menőzz” vele,  ezzel  a  tolvajok  figyelmét  is 

felhívod magadra! 
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Annyi pénzt és ruhát vigyél magaddal 

amennyire feltétlenül szükséged lesz! 
 

Felesleges az összes zsebpénzedet magaddal 

vinni, az osztálykirándulás ne a bevásárlás‐

ról  szóljon! Pénzedet ne  egyben, hanem  le‐

hetőleg  több  részre osztva  tárold, biztonsá‐

gos  helyen  (belső  zsebek).  Lehetőleg  hasz‐

nálj olyan pénztárcát, amely egy kis  lánccal 

az övhöz vagy a táskához rögzíthető! 

Csomagjaidat  se  téveszd  szem  elől,  azok 

mindig legyenek felügyeleted alatt! 

 

Jegyezd meg a szállás címét! 
 

Az  idősebb és szeren‐

csésebb  diákok  akár 

több  napra  is  elutaz‐

hatnak.  Bizony  elő‐

fordult már, hogy mi‐

vel  párórás  kimenőt  kaptak,  nagy  sietsé‐

gükben  ki  sem pakolták  ruháikat,  és máris 

nyakukba vették a belvárost.  Igen ám, de a 

vissza utat nem  jegyezték meg,  és persze a 

szállásuk  címét,  de még  a  nevét  sem!  Sze‐

rencséjükre  találkoztak  járőröző  rendőrök‐

kel,  akik  végigjárták  velük  a  diákszállókat, 

így  találtak vissza  a  fiatalok  osztálytársaik‐

hoz. Persze ma már szinte mindenkinek van 

mobiltelefonja,  hasonló  esetben  felhívhatná 

az  osztályfőnököt,  ha  bajba  került.  Na  de 

meg van a  telefonszáma? Ha nincs, kérd el 

tőle! 

 

A  szobában  gondosan  pakolj  el,  értékeidet 

ne  hagyd  elöl!  Ha  elhagyjátok  a  szállást, 

vagy  a  szobától  hosszabb  időre  távol  lesz‐

tek,  zárjátok  kulcsra  az  ajtót,  beszéljétek 

meg kinél lesz a kulcs, és az ablakot se hagy‐

játok nyitva! 

 

Amennyiben  kimaradást  engedélyezett  az 

Ofő, tartsátok be a határidőt, eltűnés gyanú‐

ját ugyanis jelentenie kell a rendőrségre, és a 

szülőkkel is tudatnia kell! 
 

– „Megszívassunk” valakit? 
 

Ne  feledd, hogy egy  jó heccnek, vagányko‐

dásnak  induló  viccelődésből  könnyen  lehet 

bűncselekmény  vagy  tragédia, melyet  utó‐

lag már nem  lehet meg nem történtté tenni! 

Egy  lopás,  graffitizés,  telefonbetyárkodás, 

bántalmazás,  verekedés,  stb.  adott  esetben 

szabálysértési‐  vagy  büntetőeljárást,  illetve 

kártérítési  kötelezettséget  is  vonhat  maga 

után.  (Magyarul ha kárt okoztál, azt a  szü‐

lőknek kell kifizetni. Ők meg majd bevasal‐

ják rajtad!)  

Egy ilyen esemény nem csak a nyári szüne‐

tet árnyékolhatja be, hanem akár évek múl‐

tán  is  „visszaköszönhet”,  pl.  egy  erkölcsi 

bizonyítvány kiváltásakor. 

Buszon, vonaton se  felejts el normálisan vi‐

selkedni, hiszen  te sem szeretnél egy  fáradt 

nap után hangoskodó diákokkal utazni! 
 

Ne feledd! 
 

Nagyobb  tömegben senkinek sem  tűnik  fel, 

ha  valaki  felemel  egy  táskát  a  földről,  és  a 

kijárat felé indul vele. Saját érdeketek, hogy 

figyeljetek  egymásra! Ha már  osztálykirán‐

dulás, akkor osztályközösségként éljétek át a 

kirándulás örömeit, melyhez mi  is kellemes 

időtöltés kívánunk! 

 

Amennyiben  mégis  eltűnne  valamilyen 

értéketek, szóljatok az osztályfőnöknek, ha 

nem elérhető és lopásra gyanakodtok, érte‐

sítsék a rendőrséget a 107‐es hívószámon. 
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