Szépkorúak
Kis Budapest etüd (villamosok, buszok, sok ember, nagy forgalom, de közben néhány nevezetesség
Batthyány tér szemben a parlament, vár, Hősök tere…stb.)
Márti néni és Rózsi néni ülnek a Városligetben egy padon és beszélgetnek.
-Rózsikám, egy nagyvárosban nagyon résen kell lenni, mert úton-útfélen mindenféle veszély és
csaló leselkedhet Rád. Itt minden másképpen van ám! A múltkor például….
Emlék 1 – Trükkös lopások
Mutatjuk a hevesen mesélő, gesztikuláló Márti nénit, és közben jeleneteket látunk trükkös
tolvajokról és elkövetési módokról:
becsöngető kéz, ajtót nyitó Márti néni, egy szerelőnek kinéző férfi hátulról, a fejét csóváló
Márti néni, aki becsukja az ajtót
egy kétségbe esett fiatal srác, aki becsönget Márti nénihez, és ezt mondja:
- Csókolom, az unokája küldött. Becsukta a rendőrség, és kéne 500 ezer forintot vinnem
az ügyvédnek.
A mobiljáért nyúló Márti néni ellenőrzi a sztorit, közben látjuk az elinaló srácot.
Kép vissza a padon beszélgető nénikhez, ahol Márti néni ezt mondja:
Márti néni: Nagyon oda kell figyelni. Soha idegent nem szabad beengedni a lakásba, jöjjön
bármilyen ürüggyel. Ha pedig egy ismeretlen valamilyen ürüggyel pénzt kér, akkor MINDIG
ellenőrizzük a sztoriját. Soha ne adjunk idegennek pénzt! Ha kell, menjünk, és ellenőrizzük le, amit
mond. De ma már mindent szinte el lehet intézni telefonon is.
Most Rózsi néni kezd egy történetet mesélni:
-Jajj, Mártikám, nálunk vidéken sem olyan már az élet, mint régen. Képzeld!
Emlék 2 - Besurranás
Kép a magyarázó Rózsi nénit mutatja. Közben jelenetet látunk az éppen főzöcskéző Rózsi néniről.
A földszinti lakás ablaka tárva-nyitva van. Az asztalon csekkek rajtuk pénz, mellette telefon. Az
ablakon bemászó férfi sziluettje. A pénzt és a telefont elemelő kéz… Esetleg elfutó alak…
Vissza a beszélgető nénikhez.
Felváltva mondanak egy-egy veszélyes szitut, amire vigyázni kell, ezeket képen mutatjuk,
miközben őket halljuk:
A buszon, villamoson és a megállóban is nagyon vigyázni kell a táskánkra. Szorítsd jól
a hónod alá!
És egyetlen pillanatra se téveszd szem elől a csomagodat! (Itt lehet pl., hogy ránéz a
padra, leteszi a táskáját, meg akarja nézni a menetrendet, ellép, de azonnal visszalép és
viszi a táskát).

A kaput, lakásajtót soha ne hagyd nyitva, mert egyetlen pillanat elég, hogy
meglopjanak!
A vásárlásnál is vigyázni kell nagyon! A PIN kódod ne legyen a bankkártyád mellett.
A pénztárcád sose legyen a kosarad, táskád tetején!
A bankautomatánál úgy üsd be a PIN kódot, hogy senki ne lássa.
Ne legyen nálad sok pénz!
A megtakarított pénzt pedig érdemes bankban tartani!
Elbúcsúznak és mennek külön-külön tovább…
Vigyázzon értékeire! Ne adjon esélyt a bűnözőknek!

