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CSELLENGŐK



CSELLENGŐK
Az iskola első féléve lezárult, a megyében sok ezer diák várja a féléves bizonyítványosztást, 
azonban lehetnek olyanok, akik nem örülnek, hiszen nem biztos, hogy úgy sikerültek az ér-
demjegyeik, ahogy azt ők várták volna.

Sajnálatos módon lehetnek olyan fiatalok, akik ilyen esetben nem merik felvállalni a szülők-
kel való találkozást, hiszen úgy gondolják súlyos szidás, vagy büntetés várhat rájuk.
Ekkor jöhetnek azok az ötletek, amelyekkel megpróbálják elodázni ezt az eseményt. Ennek 
egyik mozzanata, ha hamis állításokkal próbálják meg elodázni a bizonyítvány átadását, vagy 
éppen ennél súlyosabb döntést hoznak, haza sem mennek. Ennek igen súlyos következményei 
lehetnek, amelyek megviselik a csellengő fiatalt, illetve a szüleit. Sokan közülük nincsenek 
azzal tisztában, hogy mindez rendőrségi eljárást von maga után, hiszen az eltűnés miatt 
keresett fiatalt a rendőrség körözni kezdi.

A csellengők nem csak a bizonyítvány miatt indulnak útnak, vagy bújnak meg ismerősnél, az 
elvált szülőpár másik tagjánál, barátnál. Sokszor a fel nem dolgozott trauma, a családon 
belüli erőszak, az iskolai problémák elől próbálnak meg elmenekülni ily módon, azonban itt 
sem számolnak a fiatalok a következményekkel.

Egy magányosan kóborló tizenéves, vagy még fiatalabb gyermek olyan élethelyzetekbe 
kerülhet az utcán, szökése idején, amelyekre egyáltalán nincs felkészülve. Ilyenek lehetnek 
például: mit fog enni/inni, hol fog aludni, hová húzódhat be, miből fog megélni csellengése 
idején. A televíziós filmek sorozatok olyan tévhiteket ültethetnek el a fiatalokban, amelyek 
szerint minden könnyen és egyszerűen megoldható. Sőt, akár arra is vezethetik őket, hogy 
próbáljanak meg kisebb bűncselekményeket elkövetni. Emellett a gyerekek áldozattá válása 
is megjelenhet.

A rendőrség az ilyen jellegű esetek megakadályozása érdekében, mind a gyermekek, mind a 
szülők felé az alábbi ajánlásokkal él:

- A gyerekek és szüleik közötti bizalmi viszony nagyon fontos. A gyerekek bízzanak 
meg szüleikben és vállalják fel, ha esetleg rosszabb jegyeket kaptak!
- A csellengés semmire nem jelent megoldást!
- A szülők világosítsák fel gyermekeiket a csellengés jelentette veszélyekről!
- Egy jó beszélgetés sokkal nyomatékosabb lehet, mint egy veszekedés a rossz jegyek 
miatt!
- Nem csak a csellengőkre jelenthetnek veszélyt az idegenek, akik az utcán, vagy ép-
pen az interneten megszólíthatják a gyerekeket. A szülők világosítsák fel a fiatalokat arról, 
miként kell viselkedni, ha valaki ismeretlen szólítja meg őket személyesen, vagy a neten 
keresztül!
- Minden ilyen esetről tájékoztassák a szülőket a gyerekek, szükség esetén a család 
kérje a rendőrség segítségét!
- Mindig tudja a szülő, merre jár a gyereke, és aktuálisan kivel van!
- A szülők ellenőrizzék gyermekeik internetes tevékenységét!
- A szülők tartsanak aktív kapcsolatot az iskolákkal, pedagógusokkal, így azonnal 
értesülhetnek a gyermek jegyeiről, iskolai teljesítményéről!
- Baj esetén mindig hívják a 112-es segélyhívót!


