
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Már csak néhány nap és itt a téli szünet! Kará-

csony, Szilveszter, pihenés, esetleg sítúra. Aján-

dékok, rokonok, haverok, buli, evés, ivás, 

punnyadás, de semmiképpen sem tanulás. Gond-

talan, boldog időszak. Azonban vigyázz, hogy a 

gondtalanság ne csapjon át gondatlanságba! Eh-

hez nyújtunk segítséget néhány jótanáccsal. 

 

Az egyik legfontosabb, hogy 

fordulj bizalommal szüleid-

hez! Mindent, jót is, rosszat is 

megbeszélhetsz velük. Ők is 

voltak fiatalok, ők is jártak 

annakidején szórakozni, csi-

náltak felelőtlen dolgokat is. 

Lehet, hogy néhány dolgot a 

saját bőrükön is megtapasztal-

tak, ezért szeretnék, ha te nem 

esnél ugyanabba a hibába. Az okos ember tanul 

más tapasztalatából! Ne feledd, a szülői tiltások a 

legtöbb esetben nem öncélúak. Minden szülő azt 

szeretné, ha gyermeke boldog lenne! Ha megbe-

szélitek az „öregeiddel” kölcsönös félelmeiteket, 

tapasztalataitokat, vágyaitokat, biztos, hogy ta-

láltok közös nevezőt. 

 

A szünidőben biztosan gyakrabban előfordul 

majd veled, az is hogy egyedül maradsz otthon. 

Ebben az esetben, soha ne engedj be a lakásba 

idegent, bármilyen ürüggyel is kéri ezt tőled. Az 

ajtóra szerelhető biztonsági lánc csak akkor tölti 

be szerepét, ha használod is azt. A telefonba se 

áruld el, hogy egyedül vagy otthon. 

 

Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az abla-

kot, az ajtót. A szúnyogháló vagy a nyitva ha-

gyott bukóablak nem véd a betörők ellen. A la-

káskulcsot soha ne tedd látható helyre, a nyakad-

ba vagy a hátizsákod oldalára!  

 

A közlekedési szabályokat 

tartsd be, mert ezzel élete-

det, testi épségedet óvha-

tod meg! Gondolj arra, 

hogy télen, síkos, jeges, 

havas úton sokkal köny-

nyebben történhet baleset. A téli sportoknál is 

légy körültekintő, felelőtlen hősködéssel nem-

csak magadat, de másokat is veszélybe sodor-

hatsz, legyen szó síelésről, szánkózásról, korcso-

lyázásról vagy bármi másról. 

 

Elsősorban rajtad múlik, hogy a szünidő alatt, 

amíg te lazítasz, szüleid nyugodtan tudjanak dol-

gozni és megbízzanak benned. Ezért csak azokra 

a helyekre menj játszani, barátokkal közösen 

szórakozni, ahová elengedtek és a megbeszélt 

időre minden esetben érj haza. Vedd számításba, 

hogy télen hamarabb sötétedik. Ha mégis közbe-

jönne valami, mindenképpen értesítsd erről szü-

leidet, hogy feleslegesen ne aggódjanak érted. 

 

Egységben az erő! Ha viszonylag késői időpont-

ban megtartott programon szeretnétek részt ven-

ni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kísére-

tében menjetek és kerüljétek a rosszul kivilágí-

tott, elhagyatott helyeket! 

 

Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyakat 

viszel magaddal, azokat hol tartod, mert egy hi-

valkodóan viselt ékszer, mobiltelefon, táblagép 

könnyen felkeltheti mások érdeklődését, bűncse-

lekmény sértettjévé válhatsz! 
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Ismeretlen, idegen személy közeledését bizal-

matlanul fogadd, semmit ne fogadj el tőle, ne 

hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szük-

ség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, el-

szaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak 

tőled elvenni és nincs más lehetőség – bármeny-

nyire is fájó - add azt át! Ilyenkor a legfontosabb 

a testi épséged védelme. 

 

A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden 

családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket 

csak a szüleitek felügyelete mellett gyújtsátok 

meg, mert súlyos következményekkel járhat a 

helytelen használatuk! 

 

Ne feledd, hogy egy jó heccből, vagánykodásnak 

induló cselekményből könnyen lehet bűncselek-

mény vagy tragédia, melyet utólag már nem le-

het meg nem történtté tenni! Egy lopás, 

graffitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy 

füves cigi elszívása, stb. adott esetben szabály-

sértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési köte-

lezettséget is vonhat maga után. Egy ilyen ese-

mény nem csak a téli szünetet árnyékolhatja be, 

hanem akár évek múltán is „visszaköszönhet”, 

pl. egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor. 

 

 
 

A szilveszteri bulik kapcsán se feledd, hogy a 

fogyasztói társadalom által közvetített eszmény-

kép az élet legtöbb területén hamis. Tarts mérté-

ket! Nem biztos, hogy akkor leszel a legboldo-

gabb, ha te iszol, szívsz a legtöbbet, neked lesz a 

legtöbb hódításod! A diszkó-balesetek mellett, 

öntudatlan állapotban bűncselekmények áldoza-

tává is válhatsz. Vagy egyszerűen csak nem 

tudsz majd másnap tükörbe nézni (Tudod: „Ha 

eláztál, holnap majd kiguglizod mibe mász-

tál!”)…  

 

 Szilveszterkor a tűzijá-

tékokat csak a rendelte-

tésüknek megfelelően 

használjátok, betartva az 

előírt idő- és helybeli 

korlátokat, ezáltal elke-

rülve a maradandó sérü-

léseket, baleseteket! A petárdázás továbbra is 

tilos! Valamennyi eszközhöz tartozik használati 

útmutató, amit, mivel fokozottan veszélyes esz-

közökről van szó, EL KELL OLVASNI! Az in-

ternetes oldalakon vélemények és részletes tájé-

koztató található az egyes tűzijátékok használatá-

ról. Ezeket érdemes vásárlás előtt átböngészni. 

Ne tűzijátékozz egyedül, hiszen ha baj történik, 

nem tudsz kihez segítségért fordulni! Mindig 

legyen jelen legalább egy felnőtt!!! 

 

A pihenés, szórakozás mellett jusson idő az olva-

sásra, szüleid, nagyszüleid segítésére. Játék köz-

ben magadra és mások testi épségérére is vi-

gyázz! Szabadidődet próbáld mindig hasznosan 

tölteni, olvass könyveket, járj sportolni, baráta-

iddal és felnőttek bevonásával szervezz kirándu-

lásokat.  

 

A téli szünidőben is tartsd be a szabályokat, 

hidd el, megéri! A szabályok nem ellened, ha-

nem érted, testi és lelki épséged megvédése ér-

dekében vannak! 
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