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Egy iskolakezdő gyermek számára megnyugtató lehet, ha 
megismeri az iskola környékét. Célszerű még a tanévkezdés 
előtt lehetőleg gyalogosan felkeresni a választott intézményt 
akkor is, ha később kocsival visszük majd a gyerekünket.

Figyeljünk arra, hogy miközben iskolába kísérjük 
gyermekünket ő maga is megtanuljon megbízhatóan 
közlekedni, egy idő után ő maga fogja 
kérni, hadd járjon egyedül.

Előadódhat olyan helyzet is, hogy 
délután nem érünk oda időben az 
iskolához. Erről beszéljünk a gyermekkel 
előre, - és mérlegelve a gyermek korát, 
megbízhatóságát, valamint a távolságot - 
megítélésünktől függően, állapodjunk 
meg vele abban, hogy ne induljon el 
egyedül és várjon meg bennünket az 
iskola előtt, vagy épp nyugodtan induljon hazafelé.

Egyéb fontos tanácsaink:
- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.
- Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyiségű készpénzt.
- Az utcán, ha nem indokolt 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.
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél - biztonságos 

helyen - olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek kiléte, a 
szülők, nevelők elérhetősége.

- 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 az utcán idegen szólítja meg őket, 
sem útbaigazítás, sem pedig más indok 
alapján ne tartsanak velük, illetve ne 
fogadjanak el semmit, 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.

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az 
éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy 
felkészüljünk ezekre a csapásokra és – amennyire lehet – 
kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait. 

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy 
részének visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az 
aszályos időszak vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a 
környezeti változásokhoz igazított stratégia kialakítására van 
szükség. Magyarország összes felszíni és felszín alatti vizére 
vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata 
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el. 

A  honlapon követhetik nyomon és www.vizeink.hu
véleményezhetik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, 
illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre 
vonatkozó fejezeteit. 

Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon 
kapcsolódhatnak be a vitákba, ahol a szakemberek és az érintett 
állampolgárok, vízhasználók megismerkedhetnek a területüket 

érintő legfontosabb problémákkal és azok megoldásával. A 
területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon 
találhatóak. 

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is 
egyszerre. Gondos és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel 
megvédhetjük természeti kincsünket és kamatozathatjuk a 
vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A természeti 
erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös 
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 
kötelessége.” [Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., 
P cikk] ) 

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat! 
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