
Cím: Nem árt az óvatosság a strandon is… 

 

 Fontos, hogy használja az értékmegőrzőket – a fürdőlepedő hiába takar és fed, védeni 

nem véd! A cipő és a táska öltöztet, de telefonját, pénztárcáját nem óvja meg!  

 A legtöbb strand már rendelkezik karóra alakú beléptetővel, és ilyenkor ugyanez a 

szerkezet nyitja a szekrényt is. Ez a megoldás praktikus ugyan, de egyben veszélyes is 

lehet! A bajt megelőzendő soha ne vegye le a kezéről a készüléket, és a szíját se lazítsa 

meg! A tolvajok ugyanis pillanatok alatt kipakolják a szekrényt 

a „talált” órával.  

 Ha megérkezik és elfoglalja helyét, lehetőség szerint mindig maradjon valaki a 

csomagok mellett.  

 A strandra csak a legszükségesebb holmit vigye, nem kell az összes készpénzt, ékszert 

vagy elektronikai berendezést a fürdőhelyre vinni.  

 A zsúfolt parkolóban legyen körültekintő a csomagok ki-be pakolásakor. Ne hagyjon 

jól láthatóan értéket az autóban! Az értékeken kívül a belső nyomással rendelkező 

palackokat (műszerfalápoló, illatosító, deo, szilikonspray) is érdemes a csomagtartóból 

kilakoltatni forróság esetén. A nyomás és hő összhangja könnyen robbanást 

eredményezhet! Nagy kárt nem biztos, hogy okoz, de utastérben kifejezetten 

kellemetlen élmény lehet.    

 Az értékeiről ne beszéljen hangosan, nem lehet tudni, hogy ki látja meg önben a 

potenciális áldozatot.   

 Legtöbb helyen már van kártyás fizetési lehetőség. A kártyás fizetésnél törekedjen a 

többfaktoros hitelesítésre (pl. biometrikus azonosítás). A bankkártyát SOHA ne adja ki 

kezéből, jól rejtse el. Készpénzes fizetés esetén, ne számlálja nyíltan a pénzét, ne 

rendezze jól láthatóan a bankjegyeket. Annyi pénz legyen önnél, amennyire a 

vásárláshoz feltétlenül szüksége van.  

 Kevesen gondolnak rá, de a wifi-hálózat keresése (ahol felerősödik a jel, ott van az 

okoseszköz) is felhívhatja a tolvajok figyelmét az értékekre (mobiltelefon)!  

 A fürdő/strand nyilvános wifi-hálózatán keresztül ne bonyolítson le vásárlást, vagy 

egyéb érzékeny adatokat tartalmazó tranzakciót, tevékenységet! Adatai könnyen 

idegen személyek birtokába kerülhetnek.  

 A képek azonnali posztolása helyett pihenjen, lazítson inkább! Élje meg a pillanatot, 

ne képpé tegye.  

 Gyermekeivel tisztázzák a fürdőzés szabályait. A kicsikben tudatosítani kell például, 

hogy ha a zsúfolt vízparton elkeverednek, kihez forduljanak segítségért, valamint 

felhevült testtel nem ugorjanak vízbe.  

 A bója az bója. A bója veszélyt, azaz mély vizet jelent.  A hirtelen mélyülő szabad víz 

vagy mesterséges tó pánikot kelthet. A pánik a legjobb úszó esetében is gondot 

okozhat.  

 A vízi játékok esetében tartsa be Ön és gyermeke is a biztonsági előírásokat! A vízi 

bicikli, csúszda jó móka, de könnyen tragédia okozója is lehet!  

 A szabad vizek nem átlátszóak, kristálytiszták, mint a medencék. A szülő nem lát le a 

medence aljára. Merülésnél, a gyermekek játékánál erre fokozottan figyeljen, a 

szabályokat beszéljék meg.    

 A vízben mindig figyeljünk egymásra. Akár úszásról, hajókázásról vagy labdás 

játékról van szó. A pánikba eső, fuldokló ember sokszor nem tud kiadni hangot, azaz 

kellő odafigyelés nélkül könnyen bekövetkezhet a tragédia.    

 Ha gyermekkel érkezik a strandra, gondoskodjon az állandó felügyeletről! 

 


