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  ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
LAKOSSÁGI  HÍRLEVÉL 

2019. augusztus III. 

Közeleg az augusztus vége és ezzel elérkezik a tanév kezdete. 
Szeptember 1-től szinte egyik napról a másikra megváltozik a 
gyermekek és a felnőttek naprendje, életritmusa. Mindenki sietni fog 
reggel, hogy időben odaérjen az iskolába, óvodába, hogy onnan aztán 
időben beérjen a munkahelyére. Várhatóan jócskán megélénkül a 
forgalom, különösen ezeknek az intézményeknek a környékén. Ezúton 
szeretnénk felhívni a figyelmet a fokozott óvatosságra, körültekintésre. 

 
 

 Fontos az iskolába indulás időzítése. A rohanás figyelmetlenséget szül, mely a közlekedés 
során veszélyt okozhat. 

 Gyalogosan közlekedve is körültekintően kell haladni. Veszélyes helyen tilos az úttestre 
lépni, áthaladás előtt érdemes alaposan körülnézni.  

 Lehetőleg a kijelölt gyalogátkelőhelyet, ennek hiányában a 
legbiztonságosabb helyet kell választani az átkelésre. A megfelelő 
biztonságérzet elérése érdekében fogja meg a gyermeke kezét az úttesten 
való átkísérés során.   

 Álló jármű mögül, vagy takart helyzetből csak kellő körültekintést 
követően lépjen az úttestre! 

 A fényjelző készülék jelzését mindig be kell tartani. 
 

 Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnőtthöz! Ha van a környéken rendőr, akkor hozzá! 
 Ismeretlen autóba tilos beszállni, bárkire is hivatkozik annak sofőrje!  
 Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled – ami azzal jár, hogy vele kell menned – tagadd 

meg! Mondd azt, hogy sietsz, a sarkon vár az anyukád! 
 Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot!  
 Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a nevét, hol lakik és mi a szülei telefonszáma.  
 Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen okból 

szükséged van ezekre, akkor biztos helyen tárold, ahol más nem fér hozzá. 
 Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj az erőszak bármilyen megjelenési formájától!  

Képek forrása: Internet 

Tanácsok az iskolakezdés időszakára 

Általános érvényű tanácsok gyerekeknek 


