
€

A BlztoN§{Go§ lNiERNE]EzÉs szABÁrYAl

A Blzionsogos Böngészes Pro$om
ojónlóso §rülóknek és gveíekeknek

Az lntenet csodálaios e§ztór, Nálkole §okkal bonyo-
lultabb volna mgo]§merii a Viláqol, néltiil. sokka]
nehezeb! lenne kapcsolalol lanani baúlottal es
munblár§ikka. és a2 ]nternel seoii abban is, hogy
h]ülalos üqyeinkel kényghesgn ás qyo6án eknlér

De ai intemel Veszélyes i5 iehel, Á hálóZalon oyai
emberck is led ydnnak, akk más emb€lek, lóleo
gy€íekek jóhis.em]jség ánathn kiváicsiú9ál iasl-
náliák k fzekke| a/ emberckkel. vaqy óssandulatú
e9kózeikk€l báíli. bámikoí Blálkozhal amikoí be

kapcsoliasrámilóoépén a bon!észó pío9nmokal vaoy
amikoí kinyitia e.mail liókiál,
Er ar ajánlás azokna| a §zülóknek §zól akik a?i ataíiák.
hooy 9yslmokÜk bidonÚgbaí le9yen, amllol nelezil
és a2oknak a 9yermekeknet szól. akk nráí önállóan
használ]ák e inb.nett, de méo ne]n fudiák. hogy a nel

6§

Reményaint szeí]nl ez az aián á§ seoil abban. hooy d
inlemglel ha§znáó oy€íekel óValosabbak é§ lüi]l.
lekinlóbbek leoyengk. és ioy naoyobb binonsáooa]

AlÁNlÁ szúóxNÉí

. L€lyen éídeíOdo a oyemik l€lalcnyséOeiwl kap-

c§.latban, k?zdaményE?en be9élgéié*tet|
A szülók és a grín*k k kapc§.hi{ban is a le9loito§abb

. xhzíls€ t llrtmekét az inleínet viláOáE!
El kgll mMd{nunk üemelainkmt, holy a inlemel nél.
kútözM€len e§z|ijEe a fudás rE{srer.ésén r defudniuk
lail an is, holy a hálózat egílthl reryeieg v€szrlyt i§ íe'l.

. szoklrs$ hozá a oy€ím*á. hogy e nlemrtezé lehet
l(0zö§ píoíEfi is, é§ nefi c,§ák e&onulva. lz e{yedüllél

Lelyüik lella§d( és §zalúsunk ftindiq idót am, ha a ltfr
m*únk s?erctre í€kúnk melmutih! la]amil al iíí€irebn,

. tiasúáljon me!íelrló giíóprcOíaínotat!
A szüíoDrooramok seOí§éOéWl meoJeleló€n §zúóeló€k az
inlenelen sléheló táítalmak, ioy m!9elózhel6rk a p.donl
plle!ú zakhlások, és az. hogy g}tím*únk 9röszakos lar

. Ailnljon meoielgló alrmatiy proOnmoká a sámi
lfoép€s jálékok é § az nle nelezas t ]l?ot Msnáhla mel é l

Fodil§oi idol és eneroiál aía, holy oyem€keiv.l közós
pío9mmokon kel€snÜl ke]tsg Íel éld*lódés!kel a nem

. Ameniyibán ludomását iul. holy a gyeímekel bár
milyen lomában zaklaIják a inlemglefl kercsáül. l0r
duljon a íendó6é9 megleleló §reréhez e-mailbén

D!im.0,!dl(@budap..|,!0llca.hu

. 8eszélie me! qyemekéVe aqyelmekekneksóló a]án-

Tudfe€?

TudlaJ, holy a linsz§el lányo{ 21 , a fúk p€d{ 25 óíál
tólkn€k á képemyó et li lPlgíte?

Tudla-e, holy a ledöbo oíús an l'l9csolia, hogy 3 év
ahttigyoí§k ssmmlképp ng !l}öi sámnó!óp €6n. a 4-6
év€§ legícljebb 20 p€rc€l. a! álsó taloá|os pedi! íél órá|
nrpoít , s a1l j§ á 9úl&€l egyiilt?

Tudb-e hoqy a t9l§ó§óki* ely óía, a kloépi§líola§Olnak
manmlm lcl ón sámíó9ép€zé§ a]ánlot1 n ponh?
(Ehh€. a §zatemboíer minnig hozálEszik, hooy a srámi
tóOép€és ulán a lyeíet* l€helóleo firáí ne nézenek é

I!db-e, hoqy a ElÉló§ebb c§alidok o€r9kl iohban
éí]ntia neüü99ö§a9 hisien sámuka köinyebhen elér
hstó a vilá§háló?

Túdli{. hooy a l.!Egé yeztetetebb a ]],25 év kózoti
k€ro§zlály, é§ hooy a lányok a§§.n felóítózíak a liút
mii!é. mé9 a, eló§?akos jáiékol lüén is?

A Bizloí§álos Ban!é§rés P.ogí.mol
támOgalie at 0t3ráOos R3nd61-1ó*apilányság

és a 8ülap6sti Bendóí.lőkapilántsá!
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AÁNlÁ GYEREK!KNEK

a
. . !.l. biül.r.lt .ramllólb.t .oh. í. h.crd m.l.n,
mdl Múl . Í. "üá.Üilfu !Úli.r: . ior.l!.n lÜfi.l
l.v.l.bl. t i.Wdn.n úDhd !. nánllt.n !lúrlÉ, n.!_
sEzlr.ll ,.lalyú ll*alú.l 13!

. iaml' Dllr.líal. !ó!Ém.tl r lá.Ú l.ccf.rüü .lt tol
úd .! Nlldííl| a*r!Ü úr ! k 6&n ea.l, fiÚalr
bii.lMi d.|lEúaM!

. lra va]aki duMn besél vgled, eíósloskodit, leíyega.
ád b{ azoníal a b€§léloslé{ ne meni bsle §símijyfi vi

. ru haqyd a sámiióO6pedol ó 4li.núl amikol nyivinos

. §zenélyB MídésBkrc lehelólB! ne váh9oli
, éúíndó§éoedel (lelelon§ámoi latcimel $b ) solü ne

. |ihlk@ól, randn cak akkoí eqy&l6s. ha §ilcid.
Bntúid is|ldnat íó]a ds val.kelfud kÍsólii,
. sha m Bnoedd. hay erclhMk, ne hidd el, holy cak
ektoí Vaoy ioazán bálol há neoieszgd afrks a idelon
kéí (p] lénytóp ld dés. naoadúl eléíhrldséqed meqadá.

. lra eqy 6meóss6l §!9éloetsr, dg oyM l]s ].9. holy .srt
l0o ]nás hasznll]a a nev& al*ol qyóuódj neo úla, hooy va,
lóbai a ismeíósód,e, Teoyá tel oIyan láídósI am É cak
k8nen fud]áiok a váló.l Ha kid ú. 

']ogy 
nsm az isnoíÓ-

sód hamm á nevélel VssDél val&. atloí dónna hí|d lel
d i§mrósdd 

' 
qye mél i vi§naéláío.

. lrá vá ah 6neósódíe hiválkoda hiV m€{ eoy b!li6, va9y
íaidna hindeiképp.n kódeld meq áz ,frúen tsmdÓ-
§ddsl hogy vabbai meotéíb-6eíÉ
. hankk ítyád sáfrál, F]szavad.l soha i! add n€o seik

. FnalLlúkod iéhrivál sOlrá ie ádd n.s §eíkn€k

. ie leknd á andóreéo mlikaláígl soha iem ke{§iot

. e i§meíellón tladólól a*dó |úelet solra ne iyisd mlo,

, a baíkottól k potl leeleke ne !ála9oll ha kéínok ade
lok l, ne add m.g. inlóbb szefrEB§en úlózd el a

. bvé|ö!n s add meo !lé.h6iósé€!dd|

lá6.ri !a .ld.h r h.oa1.1.

. ne lggyál lrl fraqadó íioyelemlelhivó, kihivó kópgl

. §l valód l §n úósök6t jeldli mlq i lehólók! ne lelól mé!
olyaiotal. akitel c53k lálásból vaoy chalío] ismecz.
. d lié.héldséoekndl á ]ehel6 ll9kMsbb személyB lddr

. cáE ni fi.l.lóBl . ,ldis nob nh,ilbl lti . notil-
Éhod n.!rda$r a búól ót.lú, m .íd mc báll|Ell

r . uí&d'r.. lin.Él!ó!l rúradü íolxüoú tiroma.Úr
alrdiíd n dltiz al l ló itn.n 6nalYí* mólall
llyün.hl!obúl, a litc a|ól ltúan ar.úiNrnar aohl I

t hiaáll, É lildi .! mÉúl, s . bme,&.ld!ú rL
iló1!1,|únú!iá..lúln.á!l.i.dn,) lgrdI

r d lít n 16 vl§.dali l, í. a, .,ilByai" lílúll lolqál.
lú.o|úál ll l!!tól óElBl 6óiül.b{l , b.irrrdF 3á[
m.q.dlr l.M Watyu, utótairlolil . ún uhólbúsl
(d, eilliaio) .Wúlt h l.púlú, b.látaól npD!óm*,
üNOr bhdnar viazílria.ld

. i. ürslúlhjli rndsí hMó|g othon, i Er.n[k
mtii.i il.nal t !6oli ld h.ú'l!i !Ütr, í.how.z*hor
mó! @málY - ,rál . llhron l6@fil (|| - hotálimB.
§ai, ar ari tiíva§t l0!l, i Il lámlá|olE, .'Ii d.lrlbk
tórttl bblE fuNlM{lias,

r M hicoy .l fullálhiül nlndúl. .futt z iít .bí olaol,
bální tN6ld n.! i sülolidrl, bDánlddrl, blrálrldd.l a

i m ebn c!6ndLsz báímllyen
eoyen.ssszúlrddel |aná.addal,

. á szemólv.s adalaidai fo add úeo,
l íefrélyes. Veszélyss, vaqy üNóiysáló

. m ndq qydzódi hls aíól. hóqy á relbáikos vaqy l .glós
oldalVaódi., és valóbai eacé0 a ú.me letóie ak..kl.

. a Fs?ói dhndnd§ról soha i! áíu]d d másiat, és lo
hdó|€! ne alár.ádoan mob [€]eioDodon va!y a liskidbai

. a baoKám]a$ámolal, káiydámDdat soha ne ádd meq
olyai frezóbe ahol{l n.d kél k (núcs cs laogalje Ólve).
. neiEedd hle.n.rciaba0kokso[aiemténlaíámla,
sámodaIés]eisavadaI sÉmélyEsadalridal.
. ha bro4ytaan va§y a doloodban mindiq kál] seo sélel

. soha n' Élö]d be a ]elszó h.sl0oyzé3éll

,

. caka íeLléi eni]lnúkséols merókd tó]tsd k
r íiá §emélyleleíebb.léúelosés.l adj m!9 (sorend:
$mm]l haméOs nuíá]. akkoícake-nai dmd úObí
le]elonszámot Va€tkesleleíonramol lakcimeI]


