
XI.RÉSZ

Cyber 
zaklatás



Na, hogy álltok? 

Én már eljutottam a 

friss diplomás szintig, 

és több, mint 11 000 

pontot szereztem!

Na, hogy álltok? 

Én már eljutottam a 

friss diplomás szintig, 

és több, mint 11 000 

pontot szereztem!

Á, tuti csaltál, 
az nem lehet! 
Dani, te hol 

jársz?

Á, tuti csaltál, 
az nem lehet! 
Dani, te hol 

jársz?
Mi? Én? 

Ja, nem tudom... 
most mennem 

kell, majd 
beszélünk.

Mi? Én? 
Ja, nem tudom... 
most mennem 

kell, majd 
beszélünk.



Ennek meg 

mi baja? 
Ennek meg 

mi baja? 

Biztos a matek 
doga, mostanában 

szinte csak 
egyeseket kap. 

Biztos a matek 
doga, mostanában 

szinte csak 
egyeseket kap. 

Ja, tuti!
Ja, tuti!



pár nap múlva



Dani az elmúlt pár napban kihagyta az iskolát, 
és a fiúknak sem válaszolt az üzeneteikre. 

Készen állsz 
az újabb 

vereségre?

Készen állsz 
az újabb 

vereségre?

Semmi esélyed sincs! 
Most már nagyon 
képben vagyok a 

biztosításokkal, simán 
leverlek titeket!

Semmi esélyed sincs! 
Most már nagyon 
képben vagyok a 

biztosításokkal, simán 
leverlek titeket!



Na, persze! 

Egyébként Dani 

merre van? Miért 

nem jött el?

Na, persze! 

Egyébként Dani 

merre van? Miért 

nem jött el?

Fogalmam sincs, 
nem beszéltem 
vele napok óta! 

Fogalmam sincs, 
nem beszéltem 
vele napok óta! 



Én se, nem 
tudom mi lehet 

vele! Az egy dolog, hogy 
suliba nem jön, de el se 

lehet érni! Így aztán még 
jobban le fog maradni 

matekból...

Én se, nem 
tudom mi lehet 

vele! Az egy dolog, hogy 
suliba nem jön, de el se 

lehet érni! Így aztán még 
jobban le fog maradni 

matekból...

Mi lenne, ha 
elvinnénk neki a 
leckét, és közben 
megnéznénk, hogy 

jól van-e?

Mi lenne, ha 
elvinnénk neki a 
leckét, és közben 
megnéznénk, hogy 

jól van-e?



Daniék háza elott
Csókolom! 

Dani itthon van? 
Elhoztuk neki 

a leckét.

Csókolom! 
Dani itthon van? 

Elhoztuk neki 
a leckét.

Sziasztok! 
Igen, itthon van, 

de milyen 
leckét?

Sziasztok! 
Igen, itthon van, 

de milyen 
leckét?



Öhm.. Hát 
amit vettünk 
az elmúlt pár 
napban amíg 

hiányzott.

Öhm.. Hát 
amit vettünk 
az elmúlt pár 
napban amíg 

hiányzott.

Hiányzott? 
De hát én úgy 
tudtam, hogy 
suliban volt 
napközben!

Hiányzott? 
De hát én úgy 
tudtam, hogy 
suliban volt 
napközben!



Na jó, gyerekek, 
köszi a leckét, most a 

legjobb lesz, ha hazamentek, 
ki kell derítenem 

mi folyik itt.

Na jó, gyerekek, 
köszi a leckét, most a 

legjobb lesz, ha hazamentek, 
ki kell derítenem 

mi folyik itt.



Dani szobájában

Danikám, 
a fiúk most hozták 

a leckét. Mi ez az egész? 
Miért nem voltál iskolában? 

Van valami baj?

Danikám, 
a fiúk most hozták 

a leckét. Mi ez az egész? 
Miért nem voltál iskolában? 

Van valami baj?



Jaj, anya, 
nincs semmi baj, 

ne aggódj. 

Jaj, anya, 
nincs semmi baj, 

ne aggódj. 

Látom rajtad, 
hogy napok óta furán 

viselkedsz! Alig eszel, magadba 
vagy fordulva. Tudod, hogy 

velem mindent megbeszélhetsz, 
nem haragszom meg!

Látom rajtad, 
hogy napok óta furán 

viselkedsz! Alig eszel, magadba 
vagy fordulva. Tudod, hogy 

velem mindent megbeszélhetsz, 
nem haragszom meg!



Te jó ég! 
Mondj el mindent 

az elejétol!

Te jó ég! 
Mondj el mindent 

az elejétol!

Hát, az történt, 

hogy van egy felsobbéves 

a suliban, aki elkezdett zaklatni 

az interneten. Folyton szekál valamivel, 

és már egy közös csoportot is létrehozott 

a cikizésemre. De nem nagy ügy, komolyan, 

ne csinálj semmit, anya! El tudom 

intézni egyedül. 

Hát, az történt, 

hogy van egy felsobbéves 

a suliban, aki elkezdett zaklatni 

az interneten. Folyton szekál valamivel, 

és már egy közös csoportot is létrehozott 

a cikizésemre. De nem nagy ügy, komolyan, 

ne csinálj semmit, anya! El tudom 

intézni egyedül. 

Dani elmesél az anyukájának mindent, és meg-
mutatja a bántó üzeneteket is, amiket írt neki 
Ákos. Hosszas beszélgetés után az anya megy-
gyozi Danit, hogy az lesz a legjobb megoldás, 
ha beszélnek az igazgatóval. 



!

Az iskolai és internetes zaklatás egy rendsze-
res, szándékos, egyenlotlen viszonyokra épülo 
bántalmazás, ami ellen leginkább a szülok tehet-
nek. Ha te is zaklatás áldozatává válsz, sürgosen 
beszélj egy felnottel, akiben megbízol, akár a 
szüleiddel, akár az egyik tanároddal, osztályfon-
ököddel, hidd el, ok segíteni fognak a helyzet 
megoldásában. Ha online zaklatásról is szó van, 
akkor annak általában nyoma van, ilyenkor mindig 
mutasd meg az üzeneteket, posztokat, képeket, 
képernyofelvételeket, hiszen ezek hasznos bizo-
nyítékok lehetnek. 



az igazgatói szoba

Az igazgató meghallgatta a két fiút, és az anyukájukat is. 
Ákos anyukája nagyon szégyelli, hogy a fia ilyet csinált, és 
biztosította Daniékat, hogy ilyen többé nem fordul elo.

Akkor most már 
értem, hogy miért romlottak 

így le a jegyeid az elmúlt idoben, 
Dani!  Nos, Ákos, nem akarsz valamit 

te is mondani Daninak?

Akkor most már 
értem, hogy miért romlottak 

így le a jegyeid az elmúlt idoben, 
Dani!  Nos, Ákos, nem akarsz valamit 

te is mondani Daninak?

Sajnálom, 
hogy így viselkedtem 

veled Dani, ígérem, hogy 
innentol nem foglak 

bántani többet!

Sajnálom, 
hogy így viselkedtem 

veled Dani, ígérem, hogy 
innentol nem foglak 

bántani többet!



Rendben, 
most menjetek

 órára fiúk! 

Rendben, 
most menjetek

 órára fiúk! 



Dani elmeséli Kristófnak és Tominak, hogy 
mi történt vele az elmúlt hetekben.

Ja! Ha ilyen 
van szólj, Dani, 

nem hagyjuk, hogy 
így bánjanak 

veled! 

Ja! Ha ilyen 
van szólj, Dani, 

nem hagyjuk, hogy 
így bánjanak 

veled! 

Köszi, srácok! 
Nem akartam beszélni 

róla, és remélem, most nem lesz még rosszabb a helyzet, hogy behívatott minket 
az igazgató.

Köszi, srácok! 
Nem akartam beszélni 

róla, és remélem, most nem lesz még rosszabb a helyzet, hogy behívatott minket 
az igazgató.

de miért 
nem mondtál semmit 

nekünk? Az én barátaimnak 
nem szólhat be senki! Csak 

kerüljön a szemem elé 
az a bunkó Ákos! 

de miért 
nem mondtál semmit 

nekünk? Az én barátaimnak 
nem szólhat be senki! Csak 

kerüljön a szemem elé 
az a bunkó Ákos! 



Most már 
nem vagy 
egyedül!

Most már 
nem vagy 
egyedül!



!

Ha úgy látod, hogy az egyik barátodat zaklatják, sokat 
segítesz neki, ha tudatod vele, hogy mellette állsz, 
meghallgatod, és arra biztatod, hogy beszéljen egy 
felnottel. 
A közösségi oldalaknak sok elonye van, azonban nagyon 
fontos, hogy felkészülj az esetleges kockázatokra is. 
A bántó, kínos, kellemetlen üzeneteket, kommenteket 
vagy fényképeket jelentheted, a zaklatót pedig töröl-
heted az ismeroseid közül, sot, akár le is tilthatod. 
Az adatvédelmi beállításokban eldöntheted, hogy ki lát-
hatja a profilod, ki küldhet neked üzenetet, vagy ki 
szólhat hozzá a bejegyzéseidhez, sot azt is beállítha-
tod, hogy ki láthatja egyes bejegyzéseidet, és ki nem. 



A napokban minden jól megy, a történteket az érintett osztályokban az osztályfonökök és a 
gyerekek együtt megbeszélték. Ákos rájött a tettei következményeire, a sérto üzenetek abba-
maradtak és a csoportot is törölték, amiben a felsobbévesek cikizték Danit. A három fiú a suli 
elott ácsorog és a telefonjukat nyomkodják. Eközben megjelenik Ákos, és odalép Daniékhoz. 

Heló. Bocs 
Dani mégegyszer, 

hogy létrehoztam azt 
a csoportot, és így 
viselkedtem veled, 

már nagyon 
bánom!

Heló. Bocs 
Dani mégegyszer, 

hogy létrehoztam azt 
a csoportot, és így 
viselkedtem veled, 

már nagyon 
bánom!



Kösz, 
rendes 
toled. 

Kösz, 
rendes 
toled. 

Mit 
csináltok? 
Ez valami 

játék?

Mit 
csináltok? 
Ez valami 

játék?



Aha, biztonságkerék 
a neve, lehet vele nyerni 

csomó ajándékot.

Aha, biztonságkerék 
a neve, lehet vele nyerni 

csomó ajándékot.

Király, 
beszállhatok?

Király, 
beszállhatok?



XI.RÉSZ

Vége


