
A Kormány veszélyhelyzetben bezáratja
az óvodákat

ÓVODA KÖZÉPISKOLA

A Kormány veszélyhelyzetben bezáratja
az iskolákat



Kövesd az óvó néni utasítását: fogd 
be a füledet és mosolyogj egy 

nagyot! 
Tartsd meg a két babot.

Biztosítsd, hogy a szülők elhozzák 
gyerekeiket és időben 

hazamennek: találj egy másik 
játékost és vigyétek együtt a 

kártyát „BIZTONSÁGBA”.

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Tégy úgy, mintha megnéznéd a 
neten az árvízi előrejelzést. Kiáltsd 

el magad: ÁRVÍZ!
Tartsd meg a két babot.

Játssz árvízi fogócskát!
Mindenkit értesítened kell a 

közelgő áradásról: érints meg 
minden játékost amilyen gyorsan 
csak tudsz. Ezután EGYEDÜL vidd 

el a kártyát „BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI



ÁLTALÁNOS 

ISKOLA

HELYI 

KOCSMA

A Kormány veszély esetén bezárja az 
iskolákat.

Hivatalos hírek: a kocsmában lévő 
tévében bemondják az árvízi híreket…



Te vagy az eső a játékban. Imitáld 
és add ki az eső hangját! 

Tartsd meg a két babot.

Biztosítsd, hogy a szülők 
elhozzák gyerekeiket és időben 
hazamennek: találj egy másik 
játékost és vigyétek együtt a 

kártyát „BIZTONSÁGBA”.

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Kezdd el énekelni a 
„nézését meg a járását” c. dalt. 

Amikor száz aranyért sem adánád
bemondják a tévében, hogy jön az 

árvíz.  Kívánj jó éjt a haveroknak és 
menj haza.

Tartsd meg a két babot.

Ez egy veszélyhelyzeti biztonságos 
vízosztó pont. Imitáld, hogy 
megtöltesz két képzeletbeli 

poharat és add át őket két másik 
játékosnak! EGYEDÜL vidd ezt a 

kártyát „BIZTONSÁGBA”

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI



A buszszolgáltatás az elöntött utak 
miatt szünetel.

BUSZ 

PÁLYAUDVAR

VASÚTÁLLOMÁS

Mivel a vasúti töltések gátként 
funkcionálnak a vonatok nem járnak.



Kérdezd meg a buszvezetőt 
(bármely másik játékos), merre 

találod a legközelebbi biztonságos 
helyet és köszönd meg segítségét!

Tartsd meg a két babot.

Az emberek itt ragadtak 
és ételre van szükségük. Emeld 

meg a kezed ötször egymás után, 
hogy figyelmeztess másokat, majd 

EGYEDÜL vidd ezt a kártyát 
„BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Imitáld, hogy megnézed 
menetjegyedet. Emeld fel a kezed 
és kérdezd meg hangosan: hol van 

a következő állomás?
Tartsd meg a két babot.

Az emberek itt ragadtak 
és ételre van szükségük. 

Emeld meg a kezed ötször egymás 
után, hogy figyelmeztess másokat, 

majd 1 JÁTÉKOS segítségével 
vigyétek ezt a kártyát 

„BIZTONSÁGBA!”

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI



TÜZOLTÓ 

LAKTANYA

IDŐSEK 

OTTHONA

A tűzoltó parancsnok izzítja a 
szirénákat!

A kormányzat ellátást biztosít a 
segítséggel élő idősek számára.



Kérdezz meg egy 
tűzoltót (bármely másik játékos), 

merre találod a legközelebbi 
biztonságos helyet és köszönd meg 

segítségét!
Tartsd meg a két babot.

Kiáltsd el magad:: 
„Haladjanak tovább, nincs itt 

semmi látnivaló!”és kérj meg 2 
JÁTÉKOST, hogy segítsenek a 

kártyát „BIZTONSÁGBA” vinni.

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Tegyél úgy, mintha papírjaid 
ellenőriznéd és imitáld, hogy egy 
táskába rakod őket! Kiáltsd: „Meg 

vannak!”
Tartsd meg a két babot.

Segítsd az időseknek, 
hogy hozzáférjenek 

gyógyszereikhez: Hozd ide a 
GYÓGYSZERTÁR kártyát 1 JÁTÉKOS 
segítségével! Ha megvan, vigyétek 

a két kártyát „BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

GYÓGYSZERTÁR nélkül nem BIZTONSÁGOS!
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A Bank feltöltötte az ATM-eket, hogy 
legyen elegendő pénze a lakóknak.

BANK VÁROSHÁZA

A Városháza segítséget nyújt a lakóknak 
az árvíz alatt, de a normál hivatali 

működést felfüggesztette.



Vegyél fel egy kis extra pénzt „arra 
az esetre”: imitáld, hogy pénzt 

veszel fel az ATM-ből, majd 
számold meg hangosan a 

képzeletbeli pénzed és tedd zsebre! 
Tartsd meg a két babot.

Imitáld, hogy kiveszel sok pénzt az 
ATM-ből, majd add oda egy szorult 

helyzetben lévő játékosnak! 
EGYEDÜL vidd a kártyát 

„BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Imitáld: ellenőrizd 
menekülőcsomagod, hogy megvan-

e a városháza telefonszáma. 
Mentsd el a telefonodba, majd 

kiáltsd: „MEGVAN!” Tartsd meg a 
két babot.

Vidd a képzeletbeli irattárat száraz 
területre! EGYEDÜL vidd a kártyát 

„BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI



IDÖSEK HAJLÉKTALAN 

SZÁLLÓ

A hatóságok csak akkor rendelik el a 
kitelepítést, ha az tényleg szükséges.

Plusz kapacitás szükséges árvíz során 
(árterületen élő hajléktalanok miatt)



Tegyél egy fürge kört a kártyák 
körül, miközben két képzelt, ám 

nehéz szatyrot cipelsz (az otthoni 
készletek feltörtésére)! Tartsd meg 

a két babot.

Keress 2 JÁTÉKOST és 
vigyétek együtt ezt a kártyát a 

„KÖZÖSSÉGI HÁZ” kártyához, hogy 
az egyedül élő idősek jó helyen 
legyenek! Ezek után EGYÜTT 
vigyétek el mindkét kártyát 

„BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

Jelentkezz önkéntesnek a 
konyhára!  Csinálj úgy, mintha jól 

megkevernéd a levest és hümmögj 
egyett: „mmmmm finom lesz!” 

Tartsd meg a két babot. 

Kérj meg egy barátot (1 
JÁTÉKOST), önkénteskedjen veled. 
Imitáljátok, hogy kenyeret vágtok, 
majd vigyétek a kártyát EGYÜTT 

„BIZTONSÁGBA”!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

KÖZÖSSÉGI HÁZ nélkül nem biztonságos
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A hidak alatt gyakran hajléktalanok 
élnek. A hajléktalanszállón plusz ágyak 

szükségesek árvíz esetén.

HÍD KÓRHÁZ

A Kórházban plusz ágyakat állítanak be 
felkészülve a sérültek fogadására.



Elfogyott az élelmed? Próbálj meg 
horgászni a hídról! Hajítsd be a 

pecabotod és csavard imitáld, hogy 
kifogsz egy igazán nagy halat. 

Tartsd meg a két babot.

Hozd ide a „Hajléktalan” 
kártyát és tartsatok egy 

veszélyhelyzeti találkozót! Keress 
2 játékost és rázzatok kezet, majd 

együtt vigyétek biztonságba a 
kártyát!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Vigyél virágot egy barátodnak, aki 
a kórházban fekszik – imitáld, 

ahogy átadod!
Tartsd meg a két babot.

Ez egy biztonságos helyszín –
hagyd itt és menj tovább!

EGYÉNI

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Csak a Hajléktalan kártyával biztonságos!

!

!

!

!

!

!



Megnövelik a hajléktalanszállók 
kapacitását

HAJLÉKTALAN
HALLÁSSÉRÜLTEK

A kormány árvízi felhívásokat tesz 
közzé a TV-ben



Árvíz esetén keress egy 
biztonságos helyet: menj a 
legközelebbi Biztonságban 

kártyához és kiáltsd el magad: 
Biztonságban! Tartsd meg a két 

babot.

Hívj össze találkozót 2 további 
játékossal a hídnál! Fogjatok kezet 

és vigyétek a két kártyát együtt 
„BIZTONSÁGBA”. 

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

A TV-ben látod a veszélyhelyzeti 
felhívást – imitáld, hogy sms-t

küldesz!
Tartsd meg a két babot.

Anélkül, hogy kimondanád, tátogd 
el: „Jön az árvíz” három 

játékostársadnak! Együtt 4-en 
vigyétek a kártyát 
„BIZTONSÁGBA.”

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

A HÍD kártya nélkül nem biztonságos!
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LÁTÁSSÉRÜLTEK

MOZGÁSKOR-

LÁTOZOTTAK

A kormány rádión keresztül is 
tájékoztatja az érintetteket

A kormány rámpákat telepít a menekülési 
útvonalakra



Maradj képben, hallgasd a rádiót! 
Csinálj tölcsért a kezeddel és emeld 

a füledhez!
Tartsd meg a két babot.

Kiáltsd: JÖN A VÍZ!
Veregess vállon egy másik játékot 

és együtt vigyétek ezt a kártyát 
„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

Tervezz előre: menj a PIAC 
kártyához és tegyél úgy, mintha 

élelmiszereket tennél képzeletbeli 
szatyrodba!

Tartsd meg a két babot.

Házról házra riassz!
Találj három másik játékost, 

figyelmeztesd őket az árvízre, majd 
együtt vigyétek ezt a kártyát 

„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi



Ez a hely az árvíz ideje alatt zárva tart.

DISCO
FOCIPÁLYA

Ez a hely az árvíz ideje alatt zárva tart. 



Tegyél úgy, mintha retro-lemezeid
egy dobozba pakolnád, majd 

kiáltsd el magad:
„Repül a bálna…”

Tartsd meg a két babot.

Tegyél úgy, mintha egy lakosság-
felkészítési posztert ragasztanál ki 

a diszkó falára.
Vidd a kártyát „BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

KÖZÖSSÉGI

Maradj fitt: csinálj két 
fekvőtámaszt és két gugolást!

Tartsd meg a két babot.

Add át az árvízi riasztást! Gyalogolj 
egy gyors kört a teremben és 

érintsd meg minden játékos vállát. 
Ezután vidd a kártyát 

„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi



Ez a menekülési útvonal.

KÖZPONTI 

BEVEZETÖ ÚT PIAC

A piac zárva van az árvíz idején. 



Fedezd fel a menekülési útvonalat: 
sétálj az egyik „BIZTONSÁGBAN” 

kártyától a másikig.
Tartsd meg a két babot.

A homokzsákok nehezek. Három 
játékossal együtt adogassatok 

egymásnak láncban képzeletbeli 
zsákokat pár pillanatra!

Együtt vigyétek ezt a kártyát 
„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

Felkészülés

Közösségi

A piac az árvíz előtti napokban 
tovább tart nyitva: mondj ki 

hangosan két olyan cikket, amit 
egy árvízre készülve 

megvásárolnál!
Tartsd meg a két babot.

Biztosítsd, hogy a 
szomszédjaidnak is vannak 

vészhelyzeti készletei! Kopogj 
képzeletbeli ajtókon tőled balra és 
jobbra, majd egy másik játékossal 

vigyétek a kártyát együtt 
„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

Felkészülés

Közösségi



KÖZÖSSÉGI HÁZ
GYÓGYSZERTÁ

R

Magasan fekszik és száraz marad árvíz 
idején is

A gyógyszertár az árvíz ideje alatt zárva 
tart.



Imitáld, hogy felkapod menekülő-
hátizsákod és a közösségi házba 

mész. Mondd hangosan: 
KÖSZÖNÖM!

Tartsd meg a két babot.

Találj 2 játékost és hozzátok el 
együtt az IDŐSEK kártyát a 

Közösségi Házhoz, majd együtt 
vigyétek mindkét kártyát 

„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

Tegyél úgy, mintha beváltanád 
receptjeidet még az áradás előtt! 
Kiáltsd el magad: MEGVANNAK!

Tartsd meg a két babot.

Segítsd az időseket gyógyszerhez 
jutni! Vidd ezt a kártyát az IDŐSEK 
OTTHONA kártyához egy játékos 

segítségével, majd együtt vigyétek 
mindkettőt „BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

Nem biztonságos az IDŐSEK OTTHONA nélkülNem biztonságos az IDŐSEK nélkül!

!

!
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!



RENDŐRŐRS VÖRÖSKERESZT

Katasztrófa esetén innen koordinálják a 
helyi egységeket

Segít a krízisben lévő embereken, 
bárkik és bármilyenek is legyenek



Kérdezz meg egy rendőrtisztet 
(egy másik játékost), hogy merre 

van a BIZTONSÁG kártya.
Tartsd meg a két babot.

Segítsd a rendőrök munkáját! 
Találj egy másik játékost és együtt 

tegyetek úgy 5 másodpercre, 
mintha rendőrökkel járöröznétek! 

Együtt vigyétek a kártyát 
„BIZTONSÁGBA”.

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi

Hangosan sorolj fel három tárgyat 
a menekülőcsomagodból!

Tartsd meg a két babot.

Drive the fire and 
emergency support services 

vehicle to the hospital - and shout 
BEEP BEEP.  Together with 
another player move this 

card to "SAFETY".

Egyéni

FELKÉSZÜLÉS

Közösségi
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BIZTONSÁG



Súgó – 1 kör

1:  Végezd el a munkád – vigyél 10 babot 
munkahelyedre!

2: Készülj az áradásra – gyűjts 2 babot kártyánként!

A legtöbb babot összegyűjtő játékos a Győztes! 





Súgó kártya – második kör

50/50% esélye van az árvíznek

1: fejezd be a munkád - 10 babbal (első körben maradt 
babok felhasználhatóak!)

2: Készülj az áradásra! Vigyétek a kártyákat 
biztonságba!

Ha áradás van: X* számú kártya “BIZTONSÁGban” 
vagy mindenki veszít.

Nincs áradás: a legtöbb bab a nyerő! 

*Játékosok száma x 2





Súgó Kártya – 3. kör

Kihirdetett veszélyhelyzet: nincs munka!

Új szabály: közösségi cselekvés csak azután lehetséges, 
ha legalább 1 játékos teljesítette a kártya egyéni 
feladatát! 

Ha nem győztök…: Katasztrófa és mindenki veszít…

X* kártya „BIZTONSÁGBAN” az 5 sérülékeny 
csoporttal együtt: győztetek!

*Játékosok száma x 2



5 Sérülékeny csoport kártyák

1. Látássérültek

2. Idősek

3. Hallássérültek

4. Hajléktalanok

5. Mozgássérültek


