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Ked ves Ba rá tom!

Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem
ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a
fo lyó ba lépsz, úgy biz ton sá go san él ni is meg kell ta nul -
ni. Él ni, köz le ked ni, út ra kel ni, és vi gyáz ni az úton vihar -
ban, nap sü tés ben; er dôn, me zôn, vá ros ban, fa lun,
szá raz föl dön és ví zen.

cí mû tá jé koz ta tó kiad vá nyunk azért szü -
le tett, hogy eb ben a ta nu lás ban segít sen. Mutasd meg a
barátaidnak, osztálytársaidnak ezt a füzetet, hogy nekik
se legyen semmi bajuk, és ôrizd meg, hogy évek múlva
is felidézhesd: mire kell vigyázni!

Ba rát ság gal üd vö zöl a szer kesz tô
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UJJ LE NYO MA TOM:
Min den ujj le nyo mat más.
Az ujj le nyo mat tal azo no sít ha tod ma ga dat. Nyomd egyik
ujjadat egy bé lyeg zô pár ná ra és utána ide!

VÉR CSO POR TOM: .........................................
A vér cso por tod fon tos le het bal ese tek esetén!

Mi lyen gyógy sze rek re va gyok al ler gi ás?  ...................................
.............................................................................................................

Mi lyen be teg sé ge im vol tak:  ........................................................

.............................................................................................................

SÚ LYOM: 2010 ........... kg; 2011 ........... kg; 2012 ........... kg

MA GAS SÁ GOM:
2010 ............... cm; 2011 ............... cm; 2012 ............... cm

FON TOS TE LE FON SZÁ MOK, CÍ MEK:

Men tôk: .................................... Rend ôr ség: ..............................

Tû zol tók:  ................................. Gáz mû vek: . .............................

Elektr. Mûvek: . ........................ Vízmûvek: ................................

Vil lany sze re lô: .................................................................................

Víz vezeték-sze re lô: .......................................................................

Or vo si ren de lô: ..............................................................................

Fog or vos: .........................................................................................

Is ko la:  ..............................................................................................

Osz tály fô nök: .................................................................................
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Ha neked mutat zöldet a lámpa és nekem nem, akkor nem
indulhatok el. Ha pedig az én lámpám zöld, neked kell meg-
állnod. Ha egy keresztutcához érkezel biciklivel, és egyik

sarkon sincs háromszög
alakú, vagy stoptábla,

merre kell pillanta-
nod elôször:

jobbra vagy
balra? Isme-
red a sza-

bályt? 

Úgy bizony,
jobbra!

Persze a közleke-
dés igaziból nem

játék, mert
nem lehet fél-
redobni, mint

egy megunt
Barbie babát

vagy dinót. És néha
balesettel jár,

ami aztán
végképp

nem játék. 
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EGY JÁTÉK,
AMELYBEN MINDENKI GYÔZ

A közlekedés olyan, mint egy társasjáték. Hát nem? 

Repüljünk csak fel a magasba! 

Lebegünk a falu vagy a város felett.

Vajon nem olyanok innen az
utcák, a terek, a jár mû -
vek, a gyalogosok, mint
egy társasjáték tábláján a
rajzok meg a bábuk?

Ennek a játéknak azonban van
egy csodálatos elônye min-
den más játékkal szemben.
Ha betartjuk a szabályokat,
nincs vesztes! Mindenki
eléri a célját. A célt, ahova
indult. Mindenki gyôz! Nem
rossz! Hm? 

A szabályokat egyéb-
ként minden játékban
be kell tartani, legyen az
foci, fogócska, társasjá-
ték vagy éppen közleke-
dés. 
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Mi a különbség?
Az egyik harap, a másik megvéd. Megvéd?
Igen, ha az autósok, motorosok betartják a közlekedési sza-
bályokat, és megállnak a zebránál, amikor ott gyalogosok
közlekednek.

A szabályokat annak is ismernie kell,
aki autót még nem vezethet.

Te vezethetsz? Nem? Mégis ismerned kell a közlekedési táb-
lákat és szabályokat, mert biztosan nem ülsz egész nap ott-
hon, mint befôtt a kamrában, meg dédnagyi a tévé elôtt,
hanem gyalogolsz, biciklizel, kutyát sétáltatsz, autóba ülsz,
jármûre szállsz, azaz: KÖZLEKEDSZ. 
Megállsz a stoptáblánál biciklizés közben – ha ismered.
Lelassítsz az elsôbbségadás kötelezô táblánál – ha ismered.
Jelzed a kezeddel, mikor be akarsz fordulni – ha a karjelzést
ismered.
De mi történik, ha nem ismered? 
Ütközés. Karambol. Törött csont. Sírás. Mentô. Kórház. 
Sánta, nyomorék, beteg lehetsz egy életre.
Vagy történhet még rosszabb... (Ki se mondom.)

Mit gondolsz,
érdemes megismerni

a közlekedési szabályokat?
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A ZEBRA NEM CSAK EGY ÁLLAT!

Mi csíkos?
A krumplibogár.
A zászló.
A tigris.
Az írásfüzeted.

No, meg a zebra!
De melyikre gondolunk? 
Az állatra vagy a gyalogos átkelôre?

Zebra = Állat 

Zebra = Gyalogátkelôhely



Tíz, húsz, harminc, negyven, ötven!
A táblákat ne vedd könnyen!
Ne mondd mindig: gyorsan, gyorsan!
Mert kiszállhatsz egy bokorban.
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Figyelmedbe ajánljuk Ide nézek, odanézek címû könyvünket. 
Írta Nógrádi Gábor, rajzolta Cakó Ferenc. 
A könyv néhány oldala a www.nogradi.hu honlapon is megta-
lálható.
A nagyalakú színes, képeskönyv ugyan a kisebbeknek szól in-
kább, de a nagyobbak is szórakozhatnak rajta, és haszonnal
forgathatják.
A következô oldalon találsz néhány táblát verssel.
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Álljon meg a kerékpár!
Erre csak négy kerék jár.
Aki biciklizni akar,
kérem, forduljon meg hamar.

Utca végén tábla áll.
„Lassíts! Vigyázz! – kiabál. 
– Nézz elôször mindig balra,
úgy menj a fôútvonalra!

Ez az utca be van csukva,
pedig nincs rajta kapu.
Nem mehet be autóval, 
sem anyuka, sem apu.
Gyalogosok jönnek, mennek:
kocsinak a jel piros;
mint egy kerek száj kiáltja: 
ITT BEHAJTANI TILOS!
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Nyíregyházán és Pesten
ne menj át az úttesten,
csak ha látod, hogy a tábla
utat mutat a zebrára.

Szeresd a zebrát!

Egyébként, ha a közlekedési szabályok, jelek jobban érde-
kelnek, mert azt tervezed, hogy egyszer majd kismotort,
nagy motort, autót, vagy éppen kamiont vezetsz, kukkants a
http://kresz.lap.hu/ weboldalra. Ott mindent megtalálsz, ami
a jármûvek vezetéséhez kell. Én most csak a zebráról írok
néhány sort, hogy rövidebb legyen ez a füzet, és hosszabb az
életed. 

Kérdezed, miért éppen a zebra olyan fontos nekem? 

Mert a gyerekek sokszor közlekednek gyalogosan, és

A ZEBRÁN MINDIG
A GYALOGOSNAK 
VAN ELSÔBBSÉGE!
(Ezt most kiáltottam, 
azért van nagyobb betûkkel írva.)

ELSÔBBSÉGED CSAK AKKOR VAN, 
HA MEGADJÁK!

A kijelölt gyalogosátkelôhelyen a gyalogosnak van elsôbb-
sége, de ez nem jelenti azt, hogy körültekintés nélkül átvág-
tathatsz a gyalogátkelôn, mint megzavart antilopcsorda a
vízmosáson. 
Mielôtt lelépsz a járdáról a zebrára, körül kell nézni.
Körül kell nézni még akkor is, ha lámpa irányítja a közleke-
dést, és a lámpa éppen zöldet mutat. 



Ha nem nézel körül, mert úgy gondolod, téged véd a közle-
kedési szabály a zebrán, és az autónak kellett volna megáll-
nia, de nem állt meg, a baleset után már hiába ordítod, hogy:
„Nekem volt elsôbbségem! Nekem van igazam” 

Megsütheted az igazadat.
Cselekedj a mondás szellemében: „Okos enged, szamár
szenved.”
Ha látod, hogy például egy autó nem fog megállni a zebránál,
engedd el. Mert, ha baleset történik, és te vagy az áldozat,
nem vigasztal majd meg az, hogy a vezetô esetleg néhány
évre a rácsok mögé kerül, és ott gondolkodhat: érdemes
volt-e ennyire sietni? 
(Barátilag megsúgom: még akkor se rohanj át körültekintés
nélkül a zebrán, mint egy hasmenéses Tarzan a bili irányába,
ha egy felnôtt lelép a járdáról! A felnôttek is emberek. Ôk is
tévedhetnek. Ôk is lehetnek figyelmetlenek.
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De miért kell a zöld lámpánál NEKED is úgy figyelned,
mintha egy vadállatokkal teli dzsungelben mászkálnál, ahol
jobbról egy oroszlán, balról egy párduc bukkanhat elô min-
den irányjelzés és dudálás nélkül? (Naná, mert a párducnál
van duda!... Hihi!)

Figyelni kell, mert lehet, hogy az egyik autóvezetô figyel-
metlen, és ráhajt a zebrára.
Meg az is lehet, hogy Bunkovics Béla a sárga lámpánál, egyik
kezében a mobiltelefonnal, még át akar suhanni a gyalogát-
kelôn, ami ugyan tilos, de ô telefonál vagy siet.!... (Esetleg a
börtönbe, ha elgázol valakit.) 
No, meg persze az is lehet, hogy elromlott az autó, vagy a
motorkerékpár fékje, és a vezetô nem tud megállni. Bár ez
ritka!
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Még nagyobb a veszély, ha a felfestett gyalogátkelônél nincs
lámpa.
Szomorú tapasztalatom, hogy az autóvezetôk többsége nem
ad elsôbbséget a gyalogosoknak a zebrán. 
Többnyire még akkor sem állnak meg, ha a gyalogos már le-
lépett a járdáról, és elindult a túloldalra!
Te megállnál, ha autót vezetnél? 
Remélem!
Mindezt azért is írtam le ilyen hosszan, hogy ha szereted és
félted autóvezetô családtagjaidat – apát, anyát, nagyit, idô-
sebb testvéredet – kérlek, világosítsd fel ôket, hogy:
„Fatikám! Mamikám! Tesó! 
Tudjátok, hogy aki zebrán gyalogost gázol, az több éves bör-
tönbüntetést is kaphat?
Ha pedig a szerencsétlen járókelô nem éli túl az ütközést,
akkor öt év a bünti felsô határa.
Még nagyobb gáz van, ha egynél több ember az áldozat. Ilyen
esetben nyolc évig ülhet a hûvösön a vétkes vezetô, ahogy azt
mondani szokták. 
Ha pedig mindez úgy történik, hogy elôtte alkohol tartalmú
italt ivott a vezetô, akkor még 2-3 évet hozzá kell adni a bün-
tetéséhez!”
Tíz év szörnyû sok bezárva. 
Ülj csak egyetlenegy órát a szobádban csendben, és nézd az
üres falat!
No most képzeld el ezt sokezer órán át!
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Gyerekek! Barátaim! Senkit sem akarok megrémíteni, de jó
tudni, hogy a közlekedésben is igaz a mondás: többet ésszel,
mint ész nélkül.

Ugye el tudod képzelni, mit érezhet az a gyerek, aki havonta
egyszer, és akkor is csak a rácsok mögött láthatja az édes-
apját vagy az édesanyját? És mit érezhet az az apa vagy anya?
És mit mondanak a gyereknek az iskolában? És mit érezhet
az áldozat, akinek az egészségét, az életét tette tönkre ez a
gázolás, ha éppen meg nem ölte? És mit érezhet a gyászoló
család, a hozzátartozók?

Vigyázz, sárga!
Nyugi!

még átérünk!
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Innen üzenem ISMÉT minden magyar autóvezetônek, 
és kérlek, add át az üzenetet, akinek tudod, hogy:

A ZEBRÁN A GYALOGOSOKÉ AZ ELSÔBBSÉG!

Ismétlés a tudás anyja! Hangosabban mondjam?

A ZEBRÁN A GYALOGOSOKÉ
AZ ELSÔBBSÉG!

Még hangosabban?

No, persze, ha nem a kijelölt gyalogátkelôhelyen, azaz a zeb-
rán mégy át, hanem csak úgy átvágsz az úttesten toronyi-
ránt, mint egy macska, akkor az Isten legyen irgalmas hozzád!
Mert ott, barátom, a gépjármûveknek van elsôbbségük. És
ne hôbörögj, ha nem áll meg, és kivasal. (Megjegyzem, ha ki-
vasal, már úgyse fogsz hôbörögni.)
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Alkonyattól világos ruhában, vagy
a kabátodon fényvisszaverô csíkkal

közlekedj! Láss és lássanak!

A zebrán
a gyalogosoké
az elsôbbség!

Persze, ha nincs zebra, azaz felfestett gyalogátkelôhely, és át
akarsz menni a túloldalra, mert megláttad Bözsikét a suliból
vagy Jocót, a barátodat, akkor sem kell életed végéig az utca
egyik oldalán rostokolni. A fôútvonalon az útkeresztezô-
désben átmehetsz a gyalogjárdáról a gyalogjárdára. Sôt! Ami-
kor nincs a közelben zebra, vagy útkeresztezôdés, akkor is
átmehetsz, ha a legrövidebb átkelési utat választod. Csak
ilyenkor még ezerszer jobban kell figyelni. Mert nem biztos,
hogy neked van elsôbbséged! És az embernek csak egyet-
lenegy élete van. Sajnos!

Persze jó lenne, ha legalább kettô volna. Vagy három. Bír nánk,
mi? Átmegy Józsin az úthenger, mire felkel és ballag to vább.
Stanci néni meg dob egy hátast a meglepetéstôl. „Nyugi
Stancika! – így Józsi. – Ez még csak a második életem!”

I. Józsi II. Józsi III. Józsi
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Nógrádi Gábor

A tengeren is túl

Mondatok a regénybôl:

„A Bánáti család Edit eltűnése előtt
öt nappal érkezett a francia ten-
gerpartra. /…/ Rogyásig pakolt au-
tójukkal úgy néztek ki, mint akik
nem egy hétre, hanem egy évre jöt-
tek. Még a palacsintasütőt meg a
vécékefét is elhozták. Hátha nincs a panzióban…

*
Az orkán olyan hirtelen csapott le a francia tengerpartra,
mint egy ostor a gyanútlanul poroszkáló lóra. Az időjárással
foglalkozók tudták ugyan, hogy vihar közeleg, és jelezték is a
veszélyt, de az asszony nem figyelt…

*
Hazugság! – mondta Benedek dühösen. – Mind hazugság!
Én tudom, hogy anyu él.

*
Figyelj rám Katus! – mondta a fiú. – Mindenki azt fogja
neked mondani, hogy anya eltűnt a tengerben. De te ne hidd
el! Te tudod, hogy nem tűnt el, hanem Miki majommal jön
haza egy kis csónakban. Csak nagyon lassan jönnek, mert
evezni kell…

*
Benedek leugrott az ágyról és átkarolta az anyja derekát.
Érezte azt az ismerős, meleg tejszagú anyuillatot, amit any-
nyira imádott.”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei

VIGYÁZZ, HA NEM IS TE VEZETSZ!

1. feladat: Mi következik, ha egy repülô bogár teljes sebes-
séggel nekimegy egy átlátszó ablaküvegnek?

2. feladat:  Mi következik, ha nem vagy bekötve a biztonsági
övvel, és a vezetô hirtelen fékez, mert egy kutya az autó elé
ugrik? 

Ne hidd, kedves barátom azt, hogy azért, mert nem te fogod
a kormányt, nem vagy felelôs az autóban ülô családtagjaidért,
és fôleg magadért!
Ha valami baj történik, amit megelôzhettél volna, MERT
TUDOD, MIRE KELL VIGYÁZNI, te vagy a hunyó! (Vagy leg-
alábbis: te is hunyó vagy!) Megteszel-e mindent a saját biz-
tonságod és a bent ülôk biztonsága érdekében?
Figyelmezteted-e ôket a szabályokra?
De vajon ismered-e a szabályokat?

(Ablaktisztítás.)

(Hát... Izé... Ne is gondoljunk rá! Vagy inkább gondoljunk?) 
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Tudáspróba

(A megfejtést – 1, 2 vagy X – írd a kérdés utáni keretbe!)

1. Hol kell beszállni az autóba? 
A járda felôli oldalon (1)
Bármelyik oldalon (2)
Az úttest felôli oldalon, ha nem jön jármû (X)

2. Mindig mindenkinek be kell kötnie magát biztonsági övvel 
az autóban? 
Csak a vezetônek és a mellette ülônek kell. (1)
Csak a felnôtteknek kell, akár elôl, akár hátul ülnek. (2)
Mindenkinek be kell kötnie magát, aki az autóban ül. (X) 

3. Ha a vezetô leállítja az autót, be kell-e húzni a kéziféket? 
Csak akkor, ha lejtôn áll meg az autó. (1)
Mindig be kell húzni, ha leállítja a motort és kiszáll. (2)
Elég sebességbe tenni az autót, ha leállítják. (X)

4. Mit tehetünk a fejünk mögé a kalaptartóra? 
Bármit, ami elfér. (1)
Semmi olyasmit, ami egy fékezésnél a nyakunkba eshet. (2)
Csak az esernyôt, mert arra szükség lehet, ha kiszállunk. (X)

5. Lehet-e labdázni egy kicsit a mozgó kocsiban? 
Nem lehet, mert a vezetô elé pattanhat a labda, 
és baj történhet. (1)
Lehet, de csak hátul. (2)
Lehet, de csak nagyon ügyes gyerekek labdázhatnak. (X)

6. Ha a mozgó kocsiban leejtem a könyvemet, játékomat vagy 
bármit, kikapcsolhatom-e az övemet, hogy lehajoljak és felvegyem?
Természetesen egy pillanatra ki lehet kapcsolni. (1)
Jobb, ha a felnôttek kapcsolják ki az övüket, és veszik fel, 
amit elejtettünk. (2)
Senki se kapcsolja ki menet közben a biztonsági övét. (X)

A telitalálatos szelvény a következô:

Gratulálok, ha a jó válaszokat jelölted be! 
Javaslom, tedd fel ezeket a kérdéseket családtagjaidnak, barátaid-
nak, osztálytársaidnak! 

A jó válaszok megismerése életet menthet!

MEGFEJTÉS
1. (1) A járda felôli oldalon kell beszállni, mert ott nem üthet el egy

közeledô jármû.

2. (X) Mindenkinek be kell kötni az övét, még a csecsemônek is,
akit bébikagylóba ültetünk.

3. (2) Mindig be kell húzni a kéziféket, ha leállítjuk a kocsit, mert
bármi miatt elgurulhat, és balesetet okoz.

4. (2) Semmit se tegyünk a kalaptartóra, ami a nyakunkba eshet.
(Még a macskát se! Hátha nem tud megkapaszkodni fékezés-
kor.)

5. (1) Labdázni, dobálni, ugrálni a mozgó autóban életveszélyes.

6. (X) Senki se kapcsolja ki menet közben az övét, mert lehet, hogy
éppen abban a pillanatban fékez a vezetô vagy –ne adj Isten! –
karambol történik.
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HA KÉT KE RÉK KEL TÖBB VAN

Ke rék pá roz ni jó! Ke rék pá roz ni: erô, ügyes ség, bá tor -
ság, ter mé sze tes ség. A ke rék pá ro zás va rá zsá nak tit ka:
én haj tom, én egyen sú lyo zom, és egy kéz- vagy láb moz-
 du lat tal én irá nyí tom.
A ke rék pár szin te össze nô ve lem, ha re pü lök a szél-
 ben. Szûk er dei ös vé nye ken, kes keny uta kon, szik lás vi -
dé ke ken, vá ro si ka pu át já ró kon su ha nunk a bi caj jal, amit
au tó val nem te he tünk so ha!

Van azon ban két intelem, amit be kell tar ta ni:
VI GYÁZ NI MA GUNK RA, VI GYÁZ NI MÁ SOK RA.
Eh hez kell egy jól fel sze relt ke rék pár és a köz le ke dés
sza bá lya i nak is me re te. Ha eb bôl a két do log ból egy
hiány zik, nagy baj le het! (Ezért nem tud a macs ka
kerék pá roz ni. Ne ki mind a kettô hi ány zik.)

Aki nem sze re li fel a ke rék pár ját a szük sé ges biz ton sá -
gi esz kö zök kel, az nem csak a sa ját éle tét so dor hat ja
vesz ély be, ha nem má sok tes ti ép sé gét is.

HOL BI CIK LIZ ZÜNK?

1. kerékpárúton vagy kerékpársávban, ha van,
vagy, ha az nincs,

2. ke rék pá ro zás ra al kal mas út pad kán,
vagy, ha az sincs,

3. az út test jobb szé lén,
vagy, ha azt nem le het,

4. a jár dán. De ha a járdán kell kerékpároznunk, ott csak 
na gyon las san szabad! Ma xi mum 10 ki lo mé te res 
se bes ség gel. 
És a gya lo go so kat nem za var hat juk!

Az út pad kán, az út tes ten és a jár dán csak egy sor-
 ban sza bad ke rék pá roz ni.
A ke rék pá rút szu per do log, de ott is fi gyel ni kell
a ke resz te zô dé sek ben 
• a lám pá ra meg a be for du ló jár mû vek re,
• a gya lo go sok vá rat lan lé pé se i re,
• a ku tyák fel buk ka ná sá ra,
• a töb bi ke rék pá ros ra, akik hir te len vál toz tatnak

irányt, vagy elôz ni akarnak.



Nógrádi Gergely

VAU!

Itt az idô, hogy megtudjatok
egy hétpecsétes titkot: a vizsla
a borítón valójában egy tizen-
két éves, Pali nevû fiú!

Na de mégis mit keres Pali egy
kutya bôrében? Miért válto-
zott vizslává egy langyos jú-
niusi estén? És vajon örökre kutya marad? Mit szólnak
a szülei, ha meglátják? Hogyan járhat így iskolába?
Megismeri majd a szerelme? Sikerül elmenekülnie a
suli csibészei elôl?

A Vau! címû regény öt éve jelent meg elôször, és azóta
a regényolvasó gyerekek kedvence lett. Népszerûségét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2010-ben az év-
tized ötven legjobb magyar gyerekkönyve közé válasz-
tották az olvasók és a kritikusok. 

www.nogradi.hu
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Kö te le zô: 1 fe hér fé nyû lám pa  2 vö rös fé nyû lám pa 
3 vö  rös szí nû priz ma  4 két, egy más tól füg get len fék 
5 csen gô  6 kül lô priz ma.

Aján lott: 7 ka ros szé les ség jel zô priz ma (elô re fe hér, hát -
ra pi ros fényt adó);  8 vissza pil lan tó tü kör

Mi e lôtt ki menn él bi cik liz ni, na gyon elô nyös
meg ta nul ni, hogy me lyik a bal ke zed és me lyik
a jobb. Ha kétbal ke zes vagy, ak kor je gyezd
meg, hogy a szí ved del el len ke zô ol da lon ló gó
kart ne ve zik má sok jobb kéz nek.

1
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3

8

2

7
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4. Je lezd, ha irányt akarsz vál toz tat ni! Je lezd, ha elônyt
adsz va la ki nek! Je lezd, ha me gér tet ted a má sik jel zé sét!
Pil lants a szem ben ha la dó sze mé be! Ab ban lát ha tod,
mit akar csi nál ni, mi a szán dé ka. (Ez nem azt jelen ti,

hogy bi cik li zés köz ben sze mezz a szem-
 ben jö vô lánnyal vagy fi ú val. Ud var lás -

ra bal eset men te sebb te re pet vá -
 lassz!)

5. Óva to san kö ze lít sd meg azo kat az
au tó kat, ame lyek ben ül nek, mert

az aj tót hir te len ki nyit hat ják,
hogy ki száll ja nak!

So se fe ledd Má tyás ki rály
bölcs mon dá sát, amellyel Ki ni -

zsi Pált elin dí tot ta a ke nyér me -
zei csa tá ba: Je gyezd meg
hôs ve zé rem: le het, hogy

a má sik em ber az idi ó -
ta, de te kerülhetsz

bajba!
(Per sze nem pon to san így

mond ta, csak mai ma gyar ra
for dí tot tuk.)

Jobb négy-öt in tés,
mint a ké pen le gyin tés

1. Az út tes ten ve zess ha tá ro zot tan, de ne koc káz tass!
Jobb ma egy nyug is pe dá lo zás, mint hol nap gipsz ben a
Bal ese ti Kór ház ban.

2. Add meg az el sôbb sé get a töb bi jár mû nek,
ha a tábla ezt jelzi, de ha ne -
ked meg ad ják, ne té to vázz!
A bi zony ta lan ko dás vesz é-
lye sebb, mint ha le állsz és
vársz.

3. Hal adás köz ben
tarts leg alább egy
mé ter tá vol sá got a
jár da sze gély tôl vagy a
for gal mi sáv szé lé tôl, il-
 let ve a par ko ló au tó sor
mel lett. Így elég he lyünk
ma rad a ma nô ve re zés re egy
hir te len aka dály, egy be süllyedt csa -
tor na fed lap, bur ko lat hi ba vagy egy fi gyel -
met le nül el in du ló au tó ese tén.



És még néhány szabály...

Tudod, hogy gyalog és kerékpárúton óránként
húsz kilométernél nagyobb sebességgel
nem karikázhatsz? (Azt mondod, ez nem se-

besség? Ha ilyen gyorsan tudnál futni, te lennél a maratoni
futás magyar bajnoka, és világbajnoka – a nôk között.) 

Kerékpárúton, ha ott gyalogosok nem közlekedhetnek,
bringázhatsz harminc kilométeres sebességgel is. Kevés? 

Természetesen ezer kilométeres sebességgel is száguld-
hatsz a kerékpároddal, ha – felszállsz vele egy repülôgépre.
Höhö!

Néha elônyös az autók, buszok, kamionok között, ha az
ember kerékpáros.
Például ha útkeresztezôdésben vagy vasúti átjáró elôtt meg-
állnak az autók, akkor kerékpárral az álló autók jobb olda-
lán elôre mehetünk: az álló sorban elsôk lehetünk.

Aztán az sem hátrány, ha valahol
külön kerékpársávot csináltak. A bi-
ciklis nyíl szerint biztonsággal halad-
hatsz az úttesten közlekedô jár mû -
vek mellett, ha a szaggatott vonalon
nem gurulsz át, és persze a többi
közlekedési jelet, táblát is figyelembe
veszed. 
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Láss és lás sa nak!

Ne csak a su li ba meg a bu li ba öl töz zünk mi nél fel tû nôb ben.
A bi cik lin is látsszunk, mert az éle tünk kel játszunk!
Vegyél fel fényvisszaverô mellényt!
Ra gassz a ke rék pár ra és a ru hád ra szí nes, fény vissza ve rô (ön -
ta pa dós) sza la go kat, mat ri cá kat!
Ez a fény szi por ka per sze nem he lyet te sí ti es te a ke rék pár
lám pá it!

Azt ugye tu dod, hogy a to jás könnyen tö rik?
A jó fe jek fej vé dô ben bi cik liz nek!
Már ki sebb bu kás nál is éle tet ment het!

(Ben ce fi am 2005 au gusz tu sá ban mo tor ral ne ki ment egy 
vá rat la nul sá vot vál tó au tó nak. Lá ba tört két he lyen is, to ló -
szék ben élt hó na po kig. De fel épült, meggyó -
gyult, mert a bu kó si sak meg   men tet te
az éle tét.)

Tudom, hogy szívesen kari-
káznál Évikével vagy La ci ká -
val egy kerékpáron, de sajnos
til os. Büntivel jár. Csak tizenhat
éven felüliek szállíthatnak a bicikli
pótülésén tíz évesnél nem idôsebb
gyermeket. Vagy már elmúltál ti-
zenhat? Bocs! Nem tudhattam.



A KE RÉK PÁ ROS ÉSSZEL ÉL

Nem te ker Szen tend ré tôl Ba ko nyig, ha ott akar
tú ráz ni.

Há’ mi csi nál, ha ver?

El pe dá lo zik a HÉV-ig, ott fel te szi a ke rék párt a pe -
ron ra (ahol le het), lesz áll a Batth yány té ri vég ál -
lo má son, el te ker a Dé li pá lya ud var ra, fel te szi a
bi cajt a vo nat ra, s lesz áll a Ba kony ban.

Ja! Tény leg!

A ke rék pá ros ésszel él, ha ver.
Ha HÉV-vel vagy vo nat tal akar men ni va la ho va, de
messze la kik az ál lo -
más tól, oda hajt 
a ke rék pár ral, és 
le te szi a gé pet a me g-
ôr zô be vagy a tá ro ló ba, 
és lezárja. Vet ted az 
adást, ha ver?

Naná!
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UTOL SÓ TIT KOS TA NÁCS

TÚL ÉLÔK SZÁ MÁ RA

A tömegközlekedésben mindenütt figyelni és vigyázni

kell, mert a világon egyet le negy (majd nem tel je sen) bal -

e set men tes hely van, ahol má sok vá rat lan meg je le né sé -

re, fel buk ka ná sá ra, ki szá mít ha tat lan moz gá sá ra nem kell

szá mí ta nod.

Ez a hely a vécé!

De ez is csak ak kor, ha ma gad ra zá rod, 

és nem a Kos suth té ren trónolsz egy bódéban.
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Nógrádi Gergely

NYAU!
Dzsungel. Hûvös éjszaka.
Meztelen, fekete bôrû kis-
lány zokog a bozót mélyén.
Úgy hívják: Csicsi.
A szüleit siratja. Elpusztí-
tották ôket egy törzsi há-
borúban. 
Egy francia expedíció meg-
találja Csicsit, és Ma gyar or -
szág ra hozza. 

A kislány egyenesen Szilas Pali családjához kerül. 
(A Vau! olvasói már ismerik Szilasékat!)
Vajon hogyan illeszkedik be egy fekete kislány egy ma-
gyar családba, ha bogakarat eszik, a kutya tálkájából
iszik, a virágföldbe temeti az egeret, gyufa nélkül tud
tüzet gyújtani, és macskává változik, ha megijesztik? 
De ami még ennél is izgalmasabb talány: ki és milyen
okból rabolja el Csicsit a Szilas családtól?
Szerezd meg és olvasd el a tündéri fekete kislány kalan-
dos történetét, amelyrôl már most sokan azt állítják:
biztosan helyet kap majd a következô évtized ötven leg-
jobb magyar gyermekkönyve között!

www.nogradi.hu

HA LE ROB BAN A JÁR GÁNY

Mi a te en dô, ha mû sza ki hi ba vagy egyéb ok mi -
att le rob ban az au tó, a met ró, a vo nat vagy az
au tó busz?
Ez saj nos min den na pos je len ség. Ami mû kö dik, az el is
ro mol hat.
A köz le ke dé si jár mû vek is el rom la nak né ha. A vo nat is
meg áll hat a nyílt pá lyán. Az au tók nak ki fogy hat az 
üzem anya guk. Vagy áram szü net van a vil la mos von a lán, 
eset leg a met rón.

VIL LA MOS, 
AU TÓ BUSZ

Egy vil la mos
vagy egy au tó -
busz is le rob -
ban hat út -
köz ben. 
Le het, hogy el
kell gya lo gol ni a
kö vet ke zô meg ál ló ig.
Ha fur csa vagy is me ret len
a kör nyék, ne in dulj el egye dül!
Ma radj a vil la mo son vagy a bu szon, és kérd meg a ve ze tôt,
hogy ér te sít se a szü le i det vagy a rend ôr sé get!



AU TÓ

Ha egy for gal mas úton ha lad tok, és a ti ko csi tok rob ban
le, NE SZÁLLJ KI, mert könnyen meg sé rül hetsz! 
Mel let te tek a jár mû vek jön nek-men nek.
A ve ze tô majd meg mond ja, mi a te en dô.
Le het, hogy gyor san meg tud ja ja ví ta ni az au tót. 
Ak kor az a leg bi zon sá go sabb, ha ad dig a ko csi ban vá ra -
ko  zol. De ha, mond juk, egy olyan úton vagy té ren rom lik
el a jár mû, vagy fogy ki be lô le a ben zin, ahol há tul ról vagy
ol dal ról ne ki me het egy má sik jár mû, ak kor jobb, ha el-
 hagy já tok az au tót, és egy biz to sabb he lyen vá ra koz tok,
amíg nem jön a segítség.

LIFT

Ha a lift be ra gadsz, nyomd meg a vész jel zôt! Ha akarsz, ki-
 a bál hatsz is, leg fel jebb fel kel ted Jó zsi bá csit a har ma di kon
vagy Ir ma né nit a ne gye di ken. Ilyen kor ez nem szá mít ud-
 va ri at lan ság nak. Vész hely zet van. Ôk is ki a bál ná nak a te
he lyed ben.
Per sze, ha a lift ben van te le fon, hívd a ke ze lôt, és mondd
el, me lyik ház ban vagy, és hány em ber rel állt meg a lift!
Ez után nyu god tan le ül hetsz, ha van elég hely. 
Várj, míg meg ér ke zik a se gít ség! 
Nyu gi! A lif tek úgy mû köd nek, hogy a ke ze lô könnye dén
fel tud ja húz ni a kö vet ke zô eme let re, ahol biz ton ság ban
ki száll hatsz.
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MET RÓ

A meg hi bá so dott met ró ko csit el hagy ni TI LOS! A föld alatt és
a fel szí nen köz le ke dô met ró vo na to kat a sí ne ken elekt ro -
mos ság mû köd te ti. Ha vé let le nül rá lépsz egy sín re, meg üt het
az áram! Várd meg, hogy mit mond a ve ze tô, és asze rint cse-

 le kedj! Le het, hogy
bent kell ma rad ni a
ko csi ban, és meg-
 vár ni, amíg meg ja -
vít ják!
Uta sí tás nél kül ne
hagyd el a vo na tot!
És ne ide ges kedj,
akár ho va si etsz!

Az éle ted, az ép sé ged min den prog ram nál fon to sabb, nem?
Zsu zsi ka vagy Zsol ti ka is meg fog ja ér te ni, hogy mi ért kés tél
a ran di ról, ha ép pen oda igye kszel.

VO NAT

A vo na tok is meg áll hat nak a pá lya kö ze pén. Ilyen kor so ha se
szállj le! Még ak kor sem, ha már lá tod a há za tok te te jét. Leg-
 fel jebb ak kor hagyd el a vo na tot, ha min den ki el in dul a ka la -
uz vagy más va sú ti al kal ma zott ve ze té sé vel.
Kép zeld el, ha lesz állsz, és köz ben a vo nat el in dul!
Vagy va la ki lesz áll utá nad, aki nem a leg job bat akar ja ne ked.
Vagy a me zôn, ahol át sé tálsz, ta lál ko zol egy bi ká val, amelyik
össze té veszt egy má sik bi ká val, ami lyen rosszul lát!



fiú arcán csattan a szemét, aki pillanatokon belül meglátogat
minket, és nem lesz barát ságos. 

A rádiónkat se bömböltessük, amíg lehet fülhallgatót kapni.
És az evéssel meg ivással is vigyázzunk. Mi sem örülnénk egy
fejünkre borított pohárnyi kakaónak, vagy az ingünkön lan-
doló vajas zsemlének.
Ezt a néhány szabályt azonban nem nehéz betartani. Külö-
nösen, ha tudjuk, hogy cserébe a folyton változó gyönyörû
tájak látványát kapjuk, és nyugodt szüleinket, akik nem az
útra merednek az autóból, hogy ne történjen semmi baj,
hanem velünk foglalkoznak.
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DE JÓ A VONATON!

Természetesen nem csak az autóban kell figyelni. Nem csak
ott kell ismerni az életünket, testi épségünket megóvó sza-
bályokat. 
Vonaton utazni például nagyszerû dolog, nem kell folyton az
utat lesni az autó vezetôjének. Nincs biztonsági öv, nincs szi-
gorúan rögzített gyerekülés,  és akkor állsz fel, hogy járkálj,
amikor akarsz. A vonat fut veled a cél felé, miközben a csa-
ládtagok, a barátok egymással foglalkozhatnak, társasjátékot
játszhatnak vagy beszélgethetnek. 
A vonaton a kerékpárjaitokat ugyanúgy magatokkal hozhat-
játok, mint az autón, hogy ha leszálltok, biciklivel karikázza-
tok tovább a vadregényes tájakon, ahol a vonat se jár.
Igaz a vonaton való utazásnak is megvannak a szabályai, ame-
lyeket be kell tartani.
Ha például felállsz, akkor kapaszkodni kell, hiszen a moz-
donyvezetô fékezhet, és biztosan nem akarsz a szemben ülô
utas nyakába pottyani. A csomagokat is úgy kell elhelyezni a
csomagtartóban, hogy ne zuhanjanak valaki fejére egy várat-
lan fékezésnél. A folyosón meg kell fogni az ablakok közötti
fémfogantyúkat, mert csúnyán megütheti magát vagy mást,
aki nem kapaszkodik. 
Az ablakokat ki lehet nyitni, ha a többi utas is beleegyezik, de
semmit nem dobhatunk ki rajta, mert 1. szemetelni tilos; 
2. a szél berepítheti az üdítôs dobozunkat vagy a csirke-
csontot a szomszédos fülkébe, ahol esetleg egy vad és izmos
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Mit vi gyünk?
Mit hagy junk?

VÁR AZ ÚT, VÁR A TÁJ,
VÁR A MESSZE SÉG…

Gon dold vé gig, ho va, mi lyen hely re mész? Er dô be,
hegy re, víz mel lé, vá ros ba, tá bor ba, fa lu ra, pusz tá ra?
Mi re szá mít hatsz ott? Hi deg re, ned ves ség re, erôs nap -
fény re, es ôre, vi har ra, szél re?

Fon tos, hogy csak a leg szük sé ge sebb dol go kat vidd! Ne pa -
kold el a haj szá rí tót, ha kon nek tor sincs! És a kis fod ros, pi -
ros blú zo dat is ott hon hagy ha tod a szi vár vá nyos flit te rek kel,
ha ma dár les re men tek a Kis kun sá gi Nem ze ti Park ba. Le he -
tô leg min den bôl a leg könnyeb bet és leg ki seb bet vá laszd! Ne
ci pelj fe l es le ges súlyt! Hát rál tat és meg kí noz.

Ide á lis eset ben egy gye rek ter he lé se az össz sú lya tíz
szá za lé kát nem ha lad hat ja meg. (Te hát egy hatéves 
gye  rek ket tô, egy tíz-ti zen egy éves négy ki lo gram mos
há ti zsá kot ci pel het hosszú tá von. Vi het töb bet is, csak
ak kor olyan lesz a ge rin cosz lo pa egy idô után, mint egy
agg orán gu tá né.)

Olyan ru há kat cso ma golj be, hogy több, vé kony ré teg ben öl -
töz köd hess! Így a ru ha ré te gek a nagy hi deg ben me le gen tar-
 ta nak, és le vet he ted azo kat, ha me le ged van. A bun dá dat,
meg a vas tag, me leg ke zes lá ba so dat fe lejtsd el! 
A vas tag ru ha ré teg csak aka dá lyoz za a moz gást, és ne he -
zeb ben is szá rad.
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Öltözz ésszel!

AZ ERDÔ NEM A TOPMODELLEK 
KIFUTÓJA!

A könnyû, gyor san szá rít ha tó pa mut nad rá gok és a ké -
nyel mes szél dzse kik is meg vé de nek a szél tôl meg az 
esô   tôl.

Ha egy nap ra mégy, ak kor is leg alább egy vál tás ru hát
cso ma golj! (Ha ijesz tô bar lang ban vagy sö tét er dô ben
fogsz kó vá lyog ni, eset leg tám adó ál la tok ra is szá mít -
hatsz, ak kor al só ne mû bôl töb bet is el te hetsz.)

Min dig vi selj ké nyel mes ci -
pôt vagy ba kan csot! A szép
edzô ci pô det, amit teg nap
kap tál, ne a tú rán já rasd
be!

A sap ka két szem pont ból
is hasz nos: hi deg ben se gít
meg  tar ta ni a test me le gét,
me leg ben pe dig meg véd -
het az erôs nap tól, és eset -
leg a kullancsoktól is.

Pakolni tudni kell

A leg jobb, ha az in du lás elôt ti na pok ban össze írod egy
pap ír ra, mit kell ma gad dal vin ned. Egy-két ta pasz talt fel-
 nôtt se gít het ebben. (Nem a szom széd né ni re gon dol -
tam, aki há rom bô-
 rönd del megy két nap -
ra Ta pol cá ra fü röd ni.) 
Egy ilyen lis ta nagy se-
 gít ség. 
In kább ke rül je nek be -
le bu ta sá gok, ame lye -
ket pa ko lás köz ben
majd ki hú zol, mint-
 hogy el fe lejts va la mi
fon to sat, például a
fog kefét vagy a nap-
szemüveget. 
(Egy szer nem vit-
 tem pap ír  zseb ken -
dôt, és meg fáz tam
a tú rán. Hadd ne
rész le tez zem, hogy
mik be fúj tam az
or ro mat!)
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Pa ko lá si tip pek

Ha több hely re van szük sé ged, tedd a zok ni kat a ci pôk -
be, a ki sebb hol mi kat a sar kok ba, és la zán gön gyö lítsd
fel a rö vid nad rá go kat és a pó ló kat!

A tisz tál ko dá si sze re ket tedd egy jól zárható zacs kó ba,
ne hogy ki foly ja nak!

A gyufásdobozt vízhatlan cso-
magolásban tedd el, alufóliában
vagy nejlonzacskóban, mert ha
nedves lesz, akkor komoly
gondjaid lesznek, amikor tüzet
akarsz gyújtani, hogy megme -
legedj, vagy egy kis teát készíts.

• Be pa ko lás elôtt nejlon nal bé leld ki a há ti zsá ko dat, és a ru -
ha ne mû ket is tedd mû anyag  szaty rok ba. Így min den szá raz

ma rad!

• A leg ne he zebb dol go kat fe lül -
re tedd! Így a súly a vál lad ra
ne he ze dik. A ru ha ne mû ket
a há tad hoz pa kold!

Áll jon itt egy lis ta, ami fon tos és fel es le ges dol go kat
is tar tal maz hat at tól füg gô en, hogy mit vá la szolsz 
az el sô két fon tos kér dés re:

Hová indulsz? Mire számíthatsz ott?

• víz ál ló tás ka/nejlon 
(há ti zsák bé le lé sé hez)

• sam pon, szap pan, tö rül kö zô, fog ke fe, fog krém, pap ír 
zseb  ken dô, nap tej, WC-pap ír

• el sô se gély nyúj tó fel sze re lés (rag ta pasz, köt sze rek, gu mi -
fás li, térd- és bo ka fix stb.)

• gyógy sze rek
(aján lott: vi ta mi nok, láz- és fáj da lom csil la pí tó, izom gör csol dó, has fo gó
szén tab let ta, orr csepp, égés utá ni spray, ke nôcs ro var csí pés re, seb hin -
tô por stb.)

• nap szem üveg, ba se ballsap ka
(nyá ron, me leg, fla nel ru ha da ra bok)

• elem lám pa, kis tü kör (jeleket adni szükség esetén), irány -
tû, gyufa, bicska

• sá tor, a sá tor kel lé kei, há ló zsák
• vi ze sü veg, fô zô e dény fe dô vel, mû anyag csé sze és tá nyér 

(a fém még jobb, nem tö rik, és vi zet le het me le gí te ni ben ne, evô esz kö zök,
kon zerv nyi tó, tar ta lék nejlon szaty rok (pl. a szennyes ru hák szá má ra, sze me -
tes nek stb.)

• ma gas ener gi á jú élel mi sze rek
(mo gyo ró, man du la, aszalt gyü möl csök, cso ki, müz li sze let)



AZ VAGY, AMIT MEGESZEL

Vajon tényleg vannak egészségtelen és egészséges
ételek? Valójában bármelyikbôl ehetsz, csak arra
kell figyelned, hogy mennyit. Az ételek és italok
ugyanis különféle tápanyagokat tartalmaz-
nak. Például: zsírt, fehérjét vagy szénhidrá-
tot. Fontos, hogy egyik tápanyagból se fogyasszunk túl
sokat vagy túl keveset.

Mibôl mennyit kell ennie egy 10 éves gyereknek naponta, hogy a
szükséges 1800 kcal energiával rendelkezzen? Az a helyes, ha egy
10 éves gyerek naponta nagyjából a következô tápanyagmeny-
nyiségeket fogyasztja:

zsír: 70 g
(amelybôl a telített
zsírsav legfeljebb 20 g)

szénhidrát: 100 g
(amelybôl a cukor legfeljebb 85 g)

Ezek a mennyiségek persze lehetnek kicsit nagyob-
bak, ha tízévesnél idôsebb vagy, illetve a súlyod több
40 kilogrammnál, vagy sokat mo zogsz.
De vajon honnan tudhatod, hogy az ételedben, 

italodban mennyi van ezekbôl 
a tápanyagokból? 

Ma már egyre több élelmiszer címkéjén 
találsz erre vonatkozó tájékoztatást.
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• Az olyan tár gya kat, ame lyek re gyor san vagy több ször
szük sé ged le het, az ol dal zse bek be rakd! (Víz, esô kö peny,
kis tö rül kö zô, bics ka, irány tû, es tére elem lám pa stb.)

• A leg jobb, ha te cso ma golsz, mert ak kor tud ni fo god, hogy
mi hol van! (Ezt a mon da tot mu tasd meg se gí tô kész szü -
le id nek!)

Túl élôcso mag

A kö vet ke zô lét fon tos sá gú tár gya kat olyan, víz ál -
ló cso ma go lás ban tartsd, amely ké nyel me sen el fér
a há ti zsá kod ban:
irány tû, síp, gyer tyák, kismé re tû tü kör (je lek kül -
dé sé hez), víz ál ló toll, gyu fa, zseb kés, tû és cér na,
pénz vész hely zet ese té re, el sô se gélykész let, spár -
ga és kö tél (esz kö zök ké szí té sé hez), zseb lám pa és
ele mek.

fehérje: 50 g

só: 4 g

rost:
20 g
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A TÉR KÉP KÉ ZEN FOG VA VE ZET

A tér ké pen va ló tá jé ko zó dást ne héz meg ta nul ni könyv -
bôl, de könnyû az élet ben.
Kell hoz zá egy tér kép, egy gya log- vagy bi-
 cik li tú ra, és va la ki, aki ért a tér kép ol va -
sás hoz. (Pi ri né ni, aki nyolc szor té vedt
el Ara nyos man du lán, ahol csak egy
ut ca van, nem éppen a leg jobb tú -
ra ve ze tô.)
Egy ki csit per sze ott hon egye dül
is ta nul hatsz. Pél dá ul, ha is me red
a te le pü lé se det, ahol élsz, és
van egy tér ké ped ró la.
Vedd elô a tér ké pet, és ke -
resd meg raj ta az is me rôs
ut cá kat, te re ket, hí re sebb
épü le te ket. Vagy ha jól is-
 mersz egy tá jat, ke resd meg
az is me rôs dom bo kat, ös vé -
nye ket, pa ta ko kat.
Kép ze let ben sé tálj vé gig a már
sok szor vé gig járt uta kon, és uj jad -
dal kí sérd ma ga dat a tér ké pen. Ál-
l apítsd meg, mi lyen je lö lé sek mit
je len te nek! Egy fel nôtt csa lád tag -
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gal vagy idô sebb test vér rel játsz hat tok is, hogy meg ta -
lá lod-e az is mert ut cá kat, épü le te ket.
Az em ber egye dül is sok min dent meg ta nul hat. Per sze

az egy ki csit ne he zebb, mint ha ta nár vagy szü lô ta nít.
De amit egye dül ta nulsz meg, azt

ne he zeb ben fe lej ted el, mint
amit se gít ség gel ta nulsz.

Ér de kes, nem?



Hogyan küldj jeleket?

Ha el té ved tél vagy el vesz tet ted a he lyes út irányt,
fon tos tud nod, ho gyan küld hetsz olyan je le ket, ame-
 lye ket má sok könnyen ész re ve het nek.

Majd nem min den jel – amely leg alább há rom szor 
ész  lel he tô – ve szélyt je lez.

Ezek síp je lek vagy ki sebb tûz ra ká sok, füst jel zé sek, 
il let ve fény vil la ná sok le het nek.

Te hát fénnyel vagy hang gal egy más után há rom szor
je lezd a ve szélyt! Ak kor min den ki tud hat ja, aki lát ta
az el sô jel zé se det, hogy nem bosszan ta ni aka rod, ha
tü kör rel a sze mé be vil lan tasz pél dá ul a má sik hegy
ge rin cé rôl.

Éj sza ka olyan tü zet cél sze rû rak ni, amely na gyon sok
fényt bo csát ki. 

Az egész er dôt azért ne gyújtsd fel, ha el té ved tél,
inkább szedj száraz füvet, ágat, papírt, levelet, s eze -
ket használd tûzjelzônek..

Nap köz ben a füs töt már nagy tá vol ság ról is ész re le -
het ven ni. A zöld le ve lek, mo ha vagy nyir kos fa fe hér
füst tel ég; a gu mi vagy az ola jos ron gyok pe dig fe ke -
té vel.
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Az élet men tô cso mag egyik leg fon to -
sabb ele me az irány tû.
Se gít tá jé ko zód ni, meg ta lál ni a he lyes
irányt.
Hasz ná la tá nak el sa já tí tá sa idôt vesz
igény be, te hát aján la tos már ott hon gya ko -
rol ni, mi e lôtt a va don ba, a hegy re vagy a pusz tá ra me rész -
kedsz!
Ha nincs irány tûd, ak kor a Nap se gít sé gé vel könnyen rá jö -
hetsz, mer re van észak, ke let, dél vagy nyu gat!
Per sze nem árt, ha ezt a kis ver set meg ta nu lod úgy, hogy
észak fe lé néz ve állsz:

Elôt tem van észak,
há tam mö gött dél,
bal ra a nap nyug szik,
jobb ra a nap kél.

ÉSZAK

KELETNYUGAT

DÉL
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Nógrádi Gábor

A hó fogságában
Mondatok a regénybôl:

„A nagyinál még egy rendes tévé
sincs, csak az a kis képernyős –
foly tatta Kriszti. − És ha odame-
gyek folyton ugráltat… Meg lefor-
rázza a tyúk tollát, ami büdös… És
hideg van a szobában…

*
Ádám néha beszélgetett Krisz ti ná -
val, ha nem kellett segíteni az apjának a boltban, vagy az áru-
beszerzésben. Még lovagolni is megtanította.

*
Kriszti nem akart a nagymamájával veszekedni. Valahogy ki
kell bírni ezt az estét meg az éjszakát. Holnap, világosban már
kimehet egy kicsit játszani Bundással.

*
Az öregasszony ismét szokatlan gyengeséget érzett. Mintha
megszédült volna. Egyik kezével felborította a tálat, a másik-
kal elkapta az asztal szélét… Kriszti a nagymamájához futott.
Ügyetlenül átfogta a nagyi derekát, és óvatosan a legköze-
lebbi székhez támogatta. – Nincs semmi baj − mondta az
öregasszony. – Csak elfáradtam egy kicsit. 

*
Kriszti szülei már elhagyták a Balaton nyugati szélét, amikor
egy rendőr megállította a kocsijukat. 
– Nem lehet továbbmenni − mondta a rendőr. − A hótor-
laszok miatt járhatatlan az út.
– A kislányunk és az édesanyám egy behavazott tanyán re-
kedtek − mondta az apa. − És az anyám rosszul van.”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei

A BÉKE ÉS A NYUGALOM
BIRODALMA

A kirándulás öröm. Öröm, mert mozgás és élmény. Néha
még egy jó kis izgalom is, hogy látunk-e ôzikét, vagy meg-
gyullad-e a tûz a bogrács alatt. Esetleg visszatalálunk-e a ki-
jelölt útra vagy életünk végéig a dzsungelben kóválygunk, és
mi leszünk az új Maugli.
A természet nyugalmat áraszt, gyönyörû látványt nyújt, és
csak a madárdal töri meg a csendet. Ha megállsz az erdôben
vagy a mezôn, és behunyod a szemed, körülbelül azt hallod,
amit születésed elôtt hallhattál. Halk zúgás, apró neszek: a lé-
tezés zajai. Ilyenkor, ha lehet, ne bömböltesd teljes hange-
rôvel a legújabb zenédet! Lehet, hogy te élveznéd, de az erdô
állatai vagy a közelben tartózkodó emberek biztosan nem
örülnek neki. Ha mindenképpen zenét akarsz hallgatni, tedd
azt fülhallgatóval, mint a jármûveken szoktad!



Ha csak pici sebrôl van szó, finoman mosd le szappanos,
meleg vizes gézzel vagy tiszta ruhadarabbal, hogy ne marad-
jon piszkos vagy homokos! 
Ha van nálad elsôsegély doboz, fertôtlenítsd Betadinnal.
Aztán enyhén szorítsd el a sebet száraz, bolyhoktól mentes
anyaggal, hogy elálljon a vérzés, majd ragaszd le sebtapasz-
szal!
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NEM MINDIG ÚSZOD MEG 
ÉP BÔRREL, DE NYUGI!

Ép bôrrel csak az éjszakai alvást lehet megúszni otthon az
ágyikódban. De néha azt sem. Bejöhet egy szúnyog az abla-
kon és téged választ vacsorára. Vagy a kistesód bemászik
este a takaród alá, mert fél a sötétben, és hajnalban lelök a
saját ágyadról. 
Vagy a blöki felugrik rád reggel, hogy vidáman belenyaljon az
arcodba, és a válladon támaszkodik meg éles körmeivel.

A kirándulást vagy turistautat sem mindig úszod meg kisebb-
nagyobb karcolás, sérülés, sebek, vagy hólyagok nélkül. Ha-
csak nem búvárruhában mégy föl a Bakonyba. Ráadásul a
sérülések és horzsolások könnyedén elfertôzôdhetnek,
ezért fontos, hogy a sebet mindig tisztán és szárazon tartsd!

Nem.
Egy rózsabokorral.

Jézus Mária!
Egy medvével találkoztál?
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A szálka szúrása is nagyon fájdalmas lehet, és el is fertôzôd-
het, ha nem távolítod el gyorsan! 
A megsebzett bôrrészt alaposan mosd le meleg, szappanos
vízzel, de úgy, hogy a szálka ne csússzon mélyebbre! 
Aztán steril (kifôzött vagy legalább alkohollal fertôtlenített)
szemöldökcsipesszel fogd meg, amilyen mélyen csak tudod!
Ezután nyugodtan, határozottan és ugyanolyan szögben húzd
ki a szálkát, mint ahogyan belement! 
Ha sikerült, akkor finoman nyomkodd meg a seb körüli te-
rületet, hogy buggyanjon ki egy kis vér! (Ha kis olvasóm a
vér szótól elájult, mint én gyerekkoromban, akkor valaki kis
pofonokkal térítse magához,
vagy hideg vízzel mossa meg az
arcát!) 
A vércseppel együtt a még
benn maradt piszok is kijön. 
Végül mosd le ismét a szúrás
helyét tiszta vizzel, töröld meg,
és ragassz rá vízálló sebtapaszt!
A vágásokra és horzsolásokra
is érdemes sebtapaszt tenni. Ha
valamelyikük komolyabb vagy
nagyobb felületet érint, jó lesz
be is kötni a sérülést!
Ha a vágás mély, nagy, vagy na-
gyon vérzik, azonnali orvosi el-
látásra van szükség, mert lehet,
hogy össze kell varrni!
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Hol a hólyag? Ki a hólyag? 

Akinek már volt a sarkán hólyag, az tudja, mennyire fájhat. És
nem csak fáj, de a járást is megnehezítheti. 
Ha útnak indulsz, viselj kényelmes túrabakancsot. Olyat, ami
nem kezdi ki a sarkadat. És húzz fel legalább a bakancsod szá-
ráig érô vastag pamutzoknit!

Ha mégis hólyag keletke-
zik a lábadon, mosd meg
meleg, szappanos vízzel,
majd öblítsd le! Ezután
alkohollal vagy valamilyen
sebfertôtlenítôvel töröl-
gesd le, és óvatosan
szúrd ki egy fertôtlení-
tett tûvel, hogy a kelet-
kezett folyadék el távoz-
hasson belôle. 

Ezután ismét fertôtlenítsd. 
Napközben tegyél rá sebtapaszt vagy kötszert! 
Éjszakára hagyd szabadon, hadd szárítsa a levegô!

Ha nem a sarkadon van a hólyag, hanem te magad vagy hó-
lyag, mert a legutóbbi divatcipôben, vagy magas sarkú szan-
dálban mégy túrázni, hogy a többiek megpukkadjanak az
irigységtôl, végül te fogsz megpukkadni a dühtôl, meg a fáj-
dalomtól.
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Csíp, harap, és nem a Rózsi! Mi az?

Amint azt már az eddig leírtakból is sejtheted, a természet
tele van meglepetésekkel. Néha csak otthon veszed észre,
hogy gyanús sebek vannak rajtad itt-ott, amit nem szaladgá-
lás vagy játék közben Rózsika vagy Lacika okozott. Néhány
csípés vagy harapás csak pici nyomot hagy, de ennek elle-
nére nagyon veszélyes is lehet. Ez azonban ne tartson vissza
a kirándulástól! Nem félni kell, hanem vigyázni! (Emlékszel?
„Jobb félni, mint megijedni!”) Az ember nem élhet szkafan-
derben, mint az ûrhajósok. (Képzeld el, amint szkafander-
ben berohansz a vécébe! Mire leveszed, már nem kell
levenni.)

A fullánk nem támadófegyver, hanem védekezô

Sokan félnek a méhektôl és a darazsaktól. Félni lehet, de ne
ijedj meg!
A méhek és darazsak általá-
ban nem támadnak, kivéve,
ha dühösek. S mikor dühö-
sek? Ha feldühítjük ôket.
Ebben hasonlítanak ránk, a
tanárainkra, a szüleinkre, a
testvéreinkre, és egyáltalán:
minden emberre, aki kiereszti a fullánkját, ha dühös. És még
jobban kiereszti, ha  nem hagyják békén. Ha felmérgesítik.
Ha egy méh vagy darázs repked körülötted, fuss arrébb. Ne
próbáld elkergetni, mert ezzel csak jobban felingerled, és biz-
tosan megcsíp!  
Ha mégis megcsíp egy méh, azonnal távolítsd el a fullánkját:
körmöddel oldalirányban kezdd el dörzsölni a csípés helyét.
Ha ecetes borogatást teszel rá, hamarabb elmúlik a fájdalom.
Ne ijedj meg, de elárulom: a rovarcsípés számtalan allergiás
tünet elôidézôje lehet. Fôleg, ha sok fullánk okozza. Te már
azonban tudod, hogy ha nem ingereljük a darazsakat, a mé-
heket, akkor nem támadnak. 
Soha ne szurkáld vagy piszkáld a csípést! Ha piszkálod, akkor
a fullánk még több mérget bocsájt ki magából!

„Készülj a bajra, akkor talán el tudod kerülni!”
– mondta a nyúlanyó a kis nyúlnak,

és a vadászidény kezdetén kitett egy táblát
a kuckójuk közelében:

FERTÔZÖTT TERÜLET!
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Hogyan kerülheted el a méh- vagy darázscsípést?

Ne közelítsd meg a darazsak élôhelyét és a méhkaptárakat!
(Ha mézre vágysz, menj a boltba!)
Ha mégis támadnak, takard be a fejedet, és szaladj biztonsá-
gos helyre! Ha nincs ilyen a közeledben, fuss át bokrokon,
magasabb növényeken, gyomokon, virágokon! 
Ne ugorj a méhek vagy a darazsak elôl a vízbe, mert ott fog-
nak várni rád, ahol lemerültél, míg fel nem jössz levegôért! 

A legtöbb rovarcsípés fájdalmas ugyan, de viszonylag ve-
szélytelen. Általában a bôr felsô hámrétegébe szúrva juttat-
ják be mérgüket, ez okozza az erôs viszketést és a csípés
helyének megdagadását.
Van azonban egy icipici, de méhnél és darázsnál veszélye-
sebb állatka, amelyrôl külön fejezetben kell beszélnünk. 

Kellemetlen vendég: a kullancs

A lexikon szerint a kullancs 
1. az az osztálytársunk (fiú vagy lány), aki állandóan a nya-
kunkon lóg, és nem bírjuk elzavarni, lerázni; 
2. az a rovar, amelynek csípése kellemetlen, és komoly be-
tegséget is okozhat. 
A kullancs tehát egyik legkisebb és leggonoszabb ellensé-
günk. A bôrünkre mászik, belénkvágja éles fejét, és jobban
szívja a vérünket, mint a tesónk, ha el akarja kérni a legked-
vesebb játékunkat. 
Egy rövidebb erdei séta, vagy kerti ugrándozás  után is aján-
latos alaposan megvizsgálni magad este, amikor fürdesz. A
kullancs különösen a meleg helyeket, vagyis a testhajlatokat
kedveli. Éppen olyan, mint egy regénybeli, vagy filmbeli vér-
szívó vámpír, csak mini.
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Erdôn, mezôn ajánlatos olyan ruhát viselni, amelyik a legke-
vésbé hagyja szabadon a nyakadat, karodat, lábadat. 
De azért ne ijedj meg nagyon: a kullancs csípése önmagában
nem veszélyes, csak, ha vírussal fertôzött.  
Minél rövidebb ideig van a kullancs a bôrben, annál kisebb a
fertôzés kockázata. A bôrbe fúródott kullancs eltávolítását
bízd felnôttre, ha lehet. Ha nincs a közelben felnôtt, akkor
rád vár „a sebészi feladat”.
Ha jót akarsz magadnak, semmi esetre se próbálkozz úgy-
nevezett házi módszerekkel, mint a kullancs lecsepegtetése
olajjal, vagy valamilyen oldószerrel. Ezzel többet ártasz,
mint használsz!  Ne használd a körmeidet se a kullancs
eltávolításához. Még akkor sem, ha elég nagynak
látszanak ahhoz, hogy nyakon csípd a kis vérszí-
vót. Ezzel ugyanis annyira szétnyomhatod az
oktalan állatot, hogy ijedtében még azt a
méreganyagot is beléd fecskendezi, amit
egyébként elfelejtett volna.
A kullancsok a téli hónapokban is
veszélyt jelenthetnek. 
Meleg, esôs téli napokon
megszakítják téli álmukat,
és áldozatra 
vadásznak.

Csak 7 °C alatti hômérsékleten
vagyunk tôlük biztonságban. Ilyen

hidegben minden, a pókok családjá-
hoz tartozó  rovar téli álmot alszik. 

A legjobban 17 és 23 °C közötti hômér-
sékleten érzik magukat, viszonylag magas,

80-85% páratartalom mellett. Télen általában
tölgyesek és bükkösök közelében keresnek me-

nedéket, mert ezeknek a fáknak a levelei lassan kor-
hadnak el, ezért viszonylag kellemesebb hômérsékletet

és páratartalmat biztosítanak. Így élnek át hosszabb idôt is
a talajban, tartós hidegben és talajfagyban. 
A kullancs eltávoításának helyes és biztos módja a kullancs-
eltávolító csipesz – kanálnak is mondják – használata. A bôr-
höz a lehetô legközelebb kell megragadni, és lassan kihúzni. 
Ha már kihúztad a kullancsot, a csípés helyét fertôtlenítô-
szerrel, pl. jóddal vagy alkohollal alaposan be kell kenni. 

Ha a téma részletesebben érdekel, a http://kullancs.lap.hu
weboldalon sok érdekeset olvashatsz.
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Ha jót akarsz, gondolj a rosszra!

Mit jelent ez a cím?

Ha el akarod kerülni a bajt, ne felejtsd el, milyen bajok
történhetnek!

Ha egészséget és hosszú életet akarsz, ismerd meg a
bale se ti veszélyeket!

Azt szokták mondani: jobb félni, mint megijedni.

(Félni azt jelenti, hogy tudjuk, milyen bajok, balesetek
következhetnek be, és természetes, hogy félünk tôlük.
De ismerjük ezeket és így megelôzhetjük. Megijedni,
akkor szoktunk, amikor a baj megtörténik. De akkor
már késô.)

Nem kell sok ész hozzá, hogy elhiggyük: 

– az ügyesebb, edzettebb, egészségesebb gyereket ke-
vesebb baleset érheti;

– ha egy birka megtámadja, gyorsabban el tud futni;

– ha egy lépcsôn megcsúszik, hamarabb visszanyeri az
egyensúlyát;

– ha egy buta iskolatárs verekedni akar, le tudja szorí-
tani a támadót az anyaföldre, míg a gyerek meg nem
tanulja a jó modort.
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A VI LÁG BA RÁT SÁ GOS, 
DE NEM VE SZÉLY TE LEN

So ha ne gon dold, hogy az er dô ben vagy a me zôn tett
sé ta min dig biz ton sá gos és csep pet sem ve szély te len!
Nézd meg, ho va lépsz, mer re jársz!

Mér ges kí gyók kal vagy orosz lá nok kal nem igen fogsz ta -
lál koz ni a Bükk ben vagy a Hor to bá gyon, de azért ne
nyar ga lássz eszet le nül.

Az ál la tok na gyon ér zé ke nyek a ki csi nye ik re és a te rü -
le tük re. Min de ná ron meg akar ják vé del mez ni azt. Ha
ve szélyt ész lel nek, biz to san tá mad nak! Még egy ara -
nyos nak tû nô édes kis boly hos bir ka is rád  ront hat, ha
ellenségnek gondol!

Kü lö nö sen vi gyázz, ha ku tyá val sé tálsz. Tartsd min dig
pó rá zon, ne hogy eli jessze az ál la to kat vagy kárt te gyen
a ter més ben!



Ha az edzettebb, egészségesebb gyerek 
– ugrál, játszik, hintázik, kisebb a veszélye, hogy felbukik, le-
esik, lába, keze, karja törik;
– ha influenzajárvány van, ô nem kapja meg a betegséget,
vagy gyorsan meggyógyul; (Ugyanez érvényes a többi beteg-
ségre is!)
– ha kirándul, jobban bírja a hosszú utat, az erôs napsütést,
a meredek hegyet, vagy a nagyvárosi mászkálást reggeltôl
estig.
– hosszabb ideig és ügyesebben tud focizni, biciklizni, úsz-
kálni, teniszezni vagy éppen sielni.

De hogyan lehetsz egyre ügyesebb, egyre erôsebb és egész-
ségesebb?
Mindenki tudja. Nem titok.
Sok sport, kirándulás, mozgásos játék, labdajáték, és egész-
séges étkezés!
Kevesebb gyorséttermi kaja, meg nyalánkság, mert attól ak-
kora lesz a hátsó feled, mint a mackómamának.
Kevesebb cukros üdítôital, mert attól olyan fogaid lesznek,
mint a rozsdás gereblyének.
Kevesebb csoki és kevesebb mindenféle ropogtatni való,
mert húsz éves korodra a pocakodtól nem fogod látni a
cipôd orrát.
A hosszú élet titka a sok mozgás, az egészséges étkezés és
a mosoly. Az a mosoly, ha te mosolyogsz, és az is, ha rád
mosolyognak.
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Nógrádi Gábor

A bátyám zseni

Mondatok a regénybôl:

„Miközben Gergô úgy vonszolta
maga után az öccsét, mint Róbert
Gida Micimackót a lépcsôn, Tom
csak arra gondolhatott, hogy bekö-
vetkezett, amit megjósolt: a test-
vére megôrült...

*
Lantos Eszter születésnapi bulija óta más se járt Tom fejében,
mint a szôke, kékszemû lány fehér pólóban, amin elöl a feli-
rat úgy hullámzott, mint gyenge szélben a Balaton.

*
Tanárnô, kérem, ha a Molina Gergely mégis feltalálta a tol-
mácsgépet, akkor nem lesz több angolóra?

*
Tom elsápadt a dühtôl. Ô jót akar! Egyszer az életben meg
akar ja óvni a bátyját a csalódástól, egy csalótól, és akkor ezt
kap ja?

*
A nagy szélhámosnak azon a napon, amikor egy kétmillió dol-
láros üzletet akart nyélbe ütni, nem volt egyetlen fillérje sem.

*
Don Alfredónak egyetlen atyai kérése volt: akárhol is tartóz-
kodik a csaló szélhámos, keressék meg, és hozzák el neki aján-
dékba egy kis fekete mûanyag zsákban piros szalaggal átkötve
a fejét.”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei



Minden kutyaharapásnál ellenôrizni kell a kutya oltási köny-
vét (ismerôs kutyánál is). Ha a kutya be van oltva veszettség
ellen, nyert ügyünk  van. Ha nincs, vagy  nem tudjuk azono-
sítani a kutyát, mert pl. elszaladt,  sajnos minket kell beol-
tani.

Természetesen másképpen kell viselkedni a rovarokkal, bo-
garakkal szemben, és másképpen, ha oroszlán, aligátor vagy
medve támad meg. A Mátrában és a Bakonyban azonban  el-
enyészôen kevés az efféle vadállatok száma. Egészen ponto-
san egy sincs belôlük

Ha tudni akarjuk, hogy milyen állatokkal találkozhatunk
utunk során, s milyen veszélyekre kell felkészülnünk, akkor
valamennyire értenünk kell a nyomolvasáshoz.

Az állatokról lábnyomaik és ürülékük segítségével sokat
megtudhatunk. Nyomai elárulják, hogy milyen állat és mely
irányba halad.
A nyomok mérete és mélysége utal az állat nagyságára is.
Az ürülék vagy az ételmaradékok arról is árulkodnak, hogy
az állat növény- vagy húsevô. Az ürülék puhaságáról meg-
mondhatod, mikor volt ott az állat. Minél keményebb, annál
régebben. 
Az állatürülék vizsgálata után jó alaposan moss kezet! 
Keress gyümölcs-dió-mogyoró vagy más ételmaradékokat,
esetleg valamilyen, oda nem illô dolgot! Ezek nyom ra ve zet -
het nek!
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ÁLLATI TANÁCSOK

Persze nem csak a bogarak, meg a rovarok lehetnek kelle-
metlen vendégek az életünkben. Az emlôsök éles fogazattal
rendelkeznek, amely fertôzô kórokozókat hordozhat. Ezért
szoktak veszettség elleni védôoltást adni annak, akit egy is-
meretlen kutya megharap.
Minden macska- vagy kutyaharapást legalább öt percig öb-
 líts, hogy ne maradjon rajta az állat nyála! Kösd be steril, de
legalábbis nagyon tiszta, nem bolyholódó anyaggal! Soha ne
köss csomót a kötszerre, ez akadályozhatja a vér áramlását!
Inkább vágd fel csíkokra a sebtapaszt, ragaszd velük a köt-
szert a bôrödre, így rögzítsd, hogy ne mozduljon el! (Ha a
kistestvéred harap meg, mert haragszik vagy kajának néz,
akkor a fertôtlenítés elmaradhat. Nagyon kicsi a va ló szí nû -
sége, hogy a kistesód meg van veszve, bár te természetesen
ezt mondod a szüleidnek.) 
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Az állatoktól származó zajok is sokat segíthetnek: a hang el-
árulja, milyen állatról van szó, és fôleg, hogy merre található!
Nincs annál rosszabb, mint ha ebédhez készülôdve hirtelen
egy vaddisznó jelenik meg, bár meg se hívtad a partira.

– A nagytermetû  állatok mély, míg a kicsik sekély, lapos nyo-
mokat hagynak!
– Ha eldöntötted, melyik utat választod, és ugyanott akarsz
majd visszafelé jönni, hagyj magad után jelöléseket olyan he-
lyeken, ahol azok nem veszhetnek el, nem sérülhetnek meg
és biztosan a helyükön maradnak!
– Ha éhes állat elôl menekülsz, gázolj át bármilyen vízfelüle-
ten, hogy elveszítse a szagodat!

Ha nem akarsz nagyobb bajt magadnak: 
– mindenképpen kerüld el a friss zsákmányt védelmezô ál-
latokat (te is lángot okádsz, ha valaki kikezd a „szerelmeddel”)

– mindenképpen kerüld el a kölykeit védô nôstényeket (fi -
gyeld meg az emberanyákat, ha a gyereküket valaki szidja vagy
fenyegeti! Az oroszlánmama hozzájuk képest kiscica a faliké-
pen.)
– soha ne aludj abban a ruhában, amelyikben fôztél vagy
ettél! (Pláne, ha megint leetted magad, mint szoktad. Az állat –
mondjuk, egy kóbor kutya például – az inged szagáról azt hiheti,
hogy te is egy csirkepörkölt vagy nokedlivel.)
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– ne hagyj szabadon frissen készített  ételt! (Az állat nem
tudja, hogy nem hívtad meg ebédelni vagy vacsorára. Az illat
odacsábítja, és aztán magyarázkodhatsz neki a fa tetejérôl.)

– sátorban ne hagyj ételt, mert reggel észreveheted, hogy
tíz mezei egérrel vagy ezer hangyával durmoltál! 

– a szemetet is a tábortól messzebb gyûjtsd össze! (A te sze-
meted az állatoknak étel lehet. Nem biztos, hogy örülnél, ha
reggel két vaddisznó randizna a sátrad elôtt.)

Ha eldobott papírzacskót, üdítôs üveget vagy dobozt, fedet-
lenül hagyott tûzgyújtási helyet és egyéb emberi szemetet
találsz nyomolvasás közben, akkor tudhatod, hogy a Szabó
Lórika, vagy a Nagy Pancsika nevû neveletlen kis em lôs járt
és szemetelt arrafelé.

A legkedvesebbnek látszó állat viselkedését sem lehet kiszá-
mítani, ha nem te idomítottad. Az állat nem gondolatolvasó:
nem tudhatja, hogy te gonosz szándékkal vagy szeretettel
közeledsz hozzá.* Az édes kis cica, amikor megsimogatod,
úgy megkarmol, hogy leüvöltöd a tetôrôl a cserepet. 

A gombóc kis kutyus az orrodba harap, amikor éppen azt
mondod neki, hogy „ugyuli-bugyuli”. Az állat nem tudja, hogy
te csak jót akarsz neki. Az állat félti a területét, a kajáját, és
fél az idegenektôl. Ha közeledni akarsz hozzájuk, meg kell
tanulnod, hogyan nyúlhatsz hozzájuk veszélytelenül.
S most nézzünk egy állatot, amelyiktôl sokan félnek, s ame-
lyik Magyarországon is megtalálható a természet lágy, vagy
kevésbé lágy ölén!

* Ha kacagni akarsz, olvasd el a témáról: Karinthy Frigyes: Szeretem az ál-
latot címû humoros írását.  Megtalálod:  http://mek.oszk.hu/00700/00719
/00719.htm#21. A humoreszk egy nyulacskáról szól, amit az író szeretne
megsimogatni. Szegény nyuszi azonban nem tudja, hogy a nagy író semmi
mást nem akar, csak megsimogatni. Nem agyonütni, nem megsütni és 
meg enni, csak megsimogatni... 

„…Nem akarok semmit tôled, te fehér, ijedt kis nyúl, csak meg akarom simogatni
a fehér bundádat, hátrafelé és óvatosan, hogy jól essék neked… Ezt érzem, egé-
szen melegen és önzetlenül, felolvadva ebben a védô, önzetlen, odaadó szere-
tetben, és a kis fehér nyúl után nyúlok, hogy megsimogassam. A kis nyúl azonban,
ijedt kis dög, riadtan lelapul, és kifut a tenyerem alól, be a konyhaszekrény alá…”
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gokban sokkal több és többféle kígyó található esetleg.
Ezt utazás elôtt kiderítheted az internet segítségével.)
Ha valami csoda folytán mégis találkozol egy kígyó-
val, és megmar, ne próbáld kiszívni a mérget a seb-
bôl, mert az a nyálon keresztül könnyen a vér-
 áram ba juthat!
Inkább szorítsd le jól a sebet és ne mozdítsd a lá-
badat! Tegyél rá tapaszt és pólyával tekerd körbe a
környékét is! Ez lelassítja a méreg áramlását, így idôt
nyersz, amíg jön az orvosi segítség!

Az óriáskígyóktól pedig egy-
általán ne félj. Egyrészt,
mert csak az állatkertben
találkozhatsz velük, másrészt,
mert nem a mérgükkel támad-
nak. Szorítással végeznek a
zsákmányukkal, azaz ösz-
szeroppantják ôket. 
Nem mondom, hogy
ez kellemes, de ha
nem ôket akarod ölel-
getni, csak messzirôl figyeled a viselkedésüket,
akkor ilyen veszély nem fenyeget.

A kígyó csak akkor mérges, 
ha felmérgesíted

Sokan félnek a kígyóktól, pedig Magyarországon
sokkal több mérges ember él, mint kígyó. Mérges
kígyófajtából mindössze kettôt találunk: a keresz-
tes- és a rákosi viperát. De ezeket sem találjuk

meg, mert az élôhelyük elpusztult, összezsugoro-
dott. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk minden

siklóban veszélyes viperát látni. Ahogy szegény pó-
koktól is a frász töri ki a tudatlan gyerekeket.
A legjobb, ha egyetlen kígyónak látszó állatot sem
piszkálsz. Jobb a békesség! Ne tegyél semmiféle
döfô, piszkáló, hirtelen mozdulatot a hüllô irá-
nyába! És ne is lopakodj felé egy gyors fotó remé-
nyében!

A mozdulatlan kígyóról se gondold soha, hogy
nem él. Néhányuk csak akkor mozdul, ha az

áldozat már elég közel van és lecsaphat
rá! Persze, mint írtam, a mérges kígyók

annyira ritkák Magyarországon, hogy
még a kutatók se találják meg ôket.

(Természetesen más orszá-

Ki mérges?
Én?!
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A kígyóknál gyakrabban találkoz-
hatsz kirándulásaidon gyíkokkal,
szalamandrákkal. Mozdulatlanná
dermedve napoznak a napsütötte
helyeken. Ne bántsd ôket, mert
biztos, hogy ôk sosem bántanak. Védett állatok (lásd az 82.
oldalt!), mert egyre kevesebb van belôlük, hála a buta em-
bereknek, akik irtják ôket.
Mindenesetre akad egy-két tanács, ami jól jön, ha meg akarod
védeni magad a kígyóval szemben.
– Viselj vastag, magasan a boka felett záródó bôr bakancsot! 
– Ne ingereld a kígyót! Hátrálj lassan, legtöbbjük ezután el-
siklik. 
– Ellenôrizd a takarókat, csomagokat és a ruháidat, mielôtt
felveszed vagy használod ôket, mert búvóhelyként használ-
hatják!
– Csak a kijelölt ösvényen haladj! 
– Soha ne lépj vagy érints meg olyan helyet, amelyet nem
látsz be!
– Semmiképpen se próbáljuk meg a kígyót beszorítani vala-
hova, hogy megfogjuk vagy megijesszük. Éppen ellenkezôleg,
helyet kell biztosítani neki, hogy elmenekülhessen. Ha a kígyó
támadni készül, lassú mozgással hátráljunk, így biztosítva szá-
mára a menekülés lehetôségét.
– És végül: nem az a méreg, amit a viperától kaphatsz, ha nem
a váratlan dogaírás, ha nem készültél fel rá. Az ellen nincs
védôoltás.

Ha mégis megmar egy kígyó annak ellenére, hogy Ma gyar -
országon alig van belôlük, és nem is ingerelted, sôt!, akkor
– mozogj olyan keveset, amilyen keveset csak tudsz! 
(A mozdulatlanság lelassítja a méreg beáramlását a vérke-
ringésbe, ahonnan az elérheti az életfontosságú szerveket.)
Legfôképpen pedig ne mozgasd a megharapott végtagot! 
– És semmiképpen nem szabad kiszívni, kivágni, vagy lekötni
a sebet.
– Mosd ki a sebet szappannal és vízzel, hogy a méregnek leg-
alább egy részét eltávolítsd, és fedd le a sebet tiszta, száraz
kötszerrel!
– Ha fáj a csípés helye, vegyél be fájdalomcsillapítót!
– És természetesen hívd a mentôket, vagy menj a legköze-
lebbi kórház elsôsegélynyújtó részlegébe, amilyen gyorsan
csak lehet, hogy megkapd az ellenmérget!
(Mint már írtam, sok közeli vagy távoli országban, ahova nya-
ralni vagy turistaútra mégy, lehetnek mérges kígyók. S nem
is kevés! Úgyhogy nem nagy butaság, ha megjegyzed a taná-
csaimat.)

Ha a közeledben valaki csípés vagy harapás áldozata, ne adj
neki ételt, csak vizet. Azt is lassan, kortyonként igya! Amint
teheted, mutasd meg orvosnak a csípést vagy harapást!
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Védett állatok

Nem hagyhatjuk ki könyvünkbôl azokat a védett állatokat
sem, amelyekkel természetjárásod során esetleg találkozol.
Igen sokba kerülhet neked egy ilyen állat elfogása vagy el-
 pusz títása. 
A védett állat neve
Ekkora összegre büntethetnek, ha elfogod, esetleg elpusztítod az állatot
Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 50 000 Ft
Borz (Meles meles) 10 000 Ft
Daru (Grus grus) 50 000 Ft
Énekes rigó (Turdus philomelos) 2 000 Ft
Erdei pinty (Fringilla coelebs) 10 000 Ft
Fehér gólya (Ciconia ciconia) 100 000 Ft
Fekete rigó (Turdus merula) 2 000 Ft
Fülemüle (Luscinia megarchynchos) 10 000 Ft
Füsti fecske (Hirundo rustica) 2 000 Ft
Gyöngybagoly (Tyto alba) 100 000 Ft
Holló (Corvus corax) 50 000 Ft
Közönséges denevér (Myotis myotis) 10 000 Ft
Mókus (Sciurus vulgaris) 2 000 Ft
Nagyfülû denevér (Myotis bechsteini) 100 000 Ft
Sárgarigó (Oriolus oriolus) 10 000 Ft
Sün (Erinaceus concolor) 2 000 Ft
Szalamandra, foltos (Salamandra salamandra) 10 000 Ft
Túzok (Otis tarda) 500 000 Ft
Vakondok (Talpa europea) 2 000 Ft

Az állatok egy részét az országok és az okos emberek azért
védik, mert 1. nagyon kevés van belôlük, és nem akarjuk,
hogy kihaljanak; 2. hasznosak, és felborul a természet egyen-
súlya, ha eltûnnek.
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Mérgezô növények

Az erdôben egy sor olyan növény, bogyó található, amely el-
sôsorban gyermekek számára mérgezô. Sose felejtsd el: az
erdôben csak azt az ennivalót edd meg, amit a kirándulásra,
a turistaútra magaddal vittél!
Íme egy egészen rövid lista azokról a mérgezô növényekrôl,
amelyeket kiránduláskor, az év szinte bármelyik szakaszában
megtalálsz:

Rhododendron-fajok
mérgezô Ciklámen-fajok

mérgezô

Bolondító beléndek
nagyon mérgezô

Csattanó maszlag
nagyon mérgezô

Foltos kontyvirág
nagyon mérgezô
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Lila akác
mérgezô

Aranyesô
(sárga akác)

mérgezô

Valódi ecetfa
enyhén mérgezô

Fekete hunyor
nagyon mérgezô

Tiszafa
erôsen mérgezô

Buxus
gyengén mérgezô
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Nógrádi Gábor

Marci öröksége
Mondatok a regénybôl:

„Marci édesapja már több mint egy
éve Afrikába utazott, hogy ott gyó-
gyítsa az embereket, és társaival együtt
megakadályozzon egy világméretû jár-
ványt. Legalábbis Marci így tudta.

*
A negyedik szünetben Marci szakított
Anitával és Friderikával, akikkel eddig járt. Az ötödik szünet-
ben ezt elmondta Tündének, a hatodik óra után pedig hazakí-
sérte a lányt. Ez volt szerelmük rövid története.

*
Öljék meg ôket - mondta az asszony halkan, mintha csak azt ja-
vasolta volna, hogy mossák el a csészéket a konyhában. - Az
ügyvédet legelôször. Még azelôtt, hogy felvenné a kapcsolatot
az öcsémmel...

*
Nem! Nem! Nem! - nyávogta Cili. - Nem akarok kutya lenni!
Nem! Nem! Soha!

*
Tünde nemcsak szép volt, de okos is. Az osztályból egyedül ô
sejtette meg, hogy Marci édesapja nincs Afrikában.

*
Marci rémületében önkéntelenül hátraugrott, megbotlott, és
végigesett a járdán. A következô másodpercben csak annyit ész-
lelt, hogy valami hatalmas fekete tömeg elszáguld elôtte, és a
kutyát feldobja a levegôbe. A kocsi egy szempillantás múlva
eltûnt.”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei
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AKI MINDENRE SZÁMÍT, 
AZT NEM ÉRHETI 
KELLEMETLEN MEGLEPETÉS

Mióta ember él a föl-
dön, mindig gondolt
arra, hova menekül-
het, ha veszély kö-
zeledik. (Veszély, azaz
támadó ember vagy
állat, esetleg kellemet-
len idôjárás. Mert bi-
zony a természetben az
éghajlat olyan változa-
tos, mint az élet, és né-
hány gyerek, meg fel-
nôtt hangulata.)

Egyik pillanatban süt a
nap, a másikban dö -
rög az ég, villámlik és
zuhog.

Ha útnak indulunk,
mindenre számítani
kell. 

Aki ezt nem vállalja, ma rad jon otthon a mamája szok-
 nyája, vagy a papája nad rágja mellett, a jó kis meleg kuckóban. 

Tegyük fel, kint vagyunk az erdôben, vagy a pusztán, esetleg
éppen két település között bandukolunk a családdal, a bará-
tainkkal. 

Hirtelen feltámad a vihar, vagy fúj a szél, zuhogni kezd. Mit
csinálunk, ha nem tudunk elbújni egy barlangban vagy egy

nagy fa sûrû lombja alá. De még egy kis édes mézeska-
lácsház sincs a közelben boszorkánnyal vagy

anélkül. Ilyenkor menedéket kell épí-
tenünk magunknak, mert könnyen

agyonázhatunk, megfázha-
tunk és megbetegedhe-

tünk.

A menedéképítés-
hez keress egy
sík, enyhén buc-
kás területet vi-
szonylag eldu-
gott, rejtett he-
lyen! 

Kerüld a völgyes
vagy mély üreges

részeket, mert ezek
éjszaka nedvesek és na-

gyon hidegek! 

A dombtetôkre épített kuckók
pedig ki vannak téve a szél, a felhôszakadás és a hideg ve-
szélyeinek. 
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Soha ne építs menedéket olyan területre sem, amelyet köny-
nyen érhet egy hirtelen áradás, sár- vagy hó csu szamlás!
A legegyszerûbb, ha valamilyen sziklaüreget vagy gödröt ke-
resünk magunknak, és azt vastagon kibéleljük lombos ágak-
kal, száraz falevéllel. A kidôlt fák gyökerének helyébe is
bevackolhatja magát az ember, miközben a hatalmas gyö-
kérzet szélfogóként szolgál, s egyben kiváló természetes tá-
maszték egy primitív tetôzet számára.
A menedéknek széltôl, rovaroktól védettnek kell lennie és
olyan méretûnek, hogy az emberi test vagy éppen egy gyer-
tya is be tudja fûteni.

Természetesen jobb, ha már a túra elején felkészülsz arra,
hogy menedéket kell építened. És ha sátrat nem is viszel ma-
 gaddal, legalább egy nagyobb nejlondarabot bepakolhatsz, hi-
szen az kis helyen is elfér.
Mert ha nincs sátrad, az alábbi egyszerû kuckót te magad is
megépítheted!
Szükséged lesz:
– egy erôs nejlondarabra: 2x4 m
– hat nagy, súlyos kôre
– kisebb, kerek kövekre
– hat, hosszú kötéldarabra
– két ágra vagy karóra 
– zsebkésre.
Fektesd a nejlont a földre és kösd hozzá a hat kötéldarabot:
egyet-egyet minden sarkához, kettôt pedig a hosszabbik ol-
dalak közepéhez!
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(A csomón kívül, a nejlon sarkaiba csavarva legyenek kisebb
kövek.)

A nejlon nem mozdul el akkor, ha a kötelek szabad végeit
egy-egy súlyos kôhöz erôsíted! 
Zsebkéssel a karók egyik végét vésd ki, a másikat pedig vágd
hegyesre (így összeilleszthetôek)!
A nejlon minden oldalánál illessz össze egy-egy karót, a he-
gyes végeket pedig szúrd le a talajba! 
Úgy igazítsd a köveket, hogy a sátornak háromszög alakja le-
gyen.
Ne támassz semmit a kuckó oldalához, különben esôs idô-
ben befolyhat a víz a belsejébe.



LÉGY ORVOS, HA KELL!

Amint arról már eddig sok szó esett: akármilyen óvatos is
vagy, bármikor megtörténhet a baj!
Törés, csípés, harapás, vágás, szúrás, horzsolás.
A legtöbb kis sérülést gyorsan és hatásosan magad is ellát-
hatod. Feltéve, ha vannak elsôsegélynyújtó ismereteid. 
Mi legyen egy elsôsegélynyújtó csomagban – különösen, ha
hosszabb túrára indulsz:
Elsôsegélytáska gyerekeknek: 
1 db hûtô-borogatás 15 cm x 17 cm
1 csomag kötözôpólya 6 cm x 8 cm
1 guriga ragtapasz 10 cm x 6 cm
1 rugalmas pólya 4 cm x 4 m
2 steril nyomókötés 5 cm x 5 cm à 2 csomag
2 csomag gyerek sebtapasz
1 db mentôtakaró
fájdalomcsillapító, lázcsillapító, hasmenés elleni tabletta.
Nem árt, ha ezeken kívül fertôtlenítô hatású folyadék is van
nálad, pl. Betadine oldat. A gézlapokat zárt csomagolásban
gyártják, hogy steril, tiszta maradjon és ne kerüljön rá bak-
térium! Az alkoholos törrlôkendôk remek szolgálatot tesz-
nek, ha fertôtleníteni kell valamit, és nincs tiszta víz meg
szappan a közelben.
A rándulás is fájdalmas, de közel sincs olyan súlyos, mint
mondjuk egy csonttörés! Ha megrándult valamid (lábad,
kezed), engedj rá hideg vizet, hogy ne dagadjon fel! Aztán
kösd be nedves kendôvel, de úgy, hogy ne szorítsa el a vér-
keringést! Ha megrándult a lábad, polcold fel, és pihentesd!
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Persze a legjobb, ha a menedéképítést egy olyan felnôttôl ta-
nulod meg, aki túravezetô, még jobb, ha túlélô-túrákat vezet. 

De ha még kíváncsibb vagy arra, hogy egy menedéket ho-
gyan lehet megépíteni, akkor kattints ide: 
http://www.survival.hu/mambo/content/view/177/51/ 
(El sô sor ban én is innen, Makrai Tibortól tudom, amit tudok.)

Menedéket kell építeni akkor is, ha eltévedtünk, és hosszabb
idôbe kerül, amíg megtalálnak bennünket. Persze ilyenkor a
segélykérô jelek küldése létfontosságú. Már írtam arról, ho-
gyan küldj vészjelzést. De a legfontosabb jelzési módszert, a
Morze ABC használatát kihagytam. A Morze ABC pontok-
ból és vonalakból áll.

A segítségkérés három rövid felvillanás, majd három hosszú,
és újra három rövid. Tehát:  három pont, három vonal, és
ismét három pont.

Valahogy így: ...- - -...
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Samuel Morse (1791–1872) festômûvész volt.
(No, meg George Washington unokabátyja.) Ar-
cokat, portrékat rajzolt, aztán feltalálta a Morse
ABC-t. (Mindig mondom, hogy az emberek sok-
féle területen lehetnek zseniálisak, ha nem lusták.
Ne feledd! Te is ember vagy.)



OTTHON NEM ÉRHET SEMMI BAJ?

Gondolnád, hogy otthon több baleset érhet, mint kint a
természetben?
El tudod képzelni, hogy az édes otthon több veszélyt rejt,
mint erdô és mezô, hegy és völgy, tó és folyó?
„Naná! – mondod, ha gondolkodsz, és nem csak a hajad, a
szemed, a szád szépségének mutogatására használod a fe-
jedet. – Hiszen otthon többet vagyok, mint a természet
lágy vagy kemény ölén. Ezen kívül otthon, a kinti világnál
sokkal kisebb helyen, sokkal több horzsoló, sebzô, vágó,
ütô, szúró, tépô, mérgezô vagy éppen égetô veszély lesel-
kedik rám!”
Így igaz bölcs barátom! 
Hány mérges kígyóval, vérszívó kullanccsal, tüskés bokor-
ral, ôrülten száguldozó motorossal, vagy éppen vérengzô
oroszlánnal találkozol évente? Ha szerencséd van, talán egy-
gyel sem. De késsel, forró vízzel, mérgezô tisztítószerrel,
csúszós padlóval, sérült elektromos kütyüvel vagy veze-
tékkel akár többször is randevúzhatsz kis vagy nagy laká-
sotokban. 

Bizony kedves olvasóm: a világon mindenütt sokkal több
baleset történik a családi otthonokban, mint a szabad ég
alatt. 
Hogyan? Miért? És miképpen tudjuk elkerülni a bajt?

✧ 93 ✧✧ 92 ✧

Ha az ember elesik vagy
valami ráesik, elrepedhet,
eltörhet a csont.
Persze te nem gipszel-
hetsz be egy könyök vagy
kartörést, de rögzítheted
a törés helyét.
Esetleg egy sállal vagy
kendôvel felkötheted a
sérült kart! Tekerd az
anyagot vagy harisnyát a
csuklód köré és kösd
össze a végeit hátul, a
nyakadnál! Persze az al-
sókarodat megtámasztó háromszög alakú kendô használata
még jobb. 

– Mindig legyen nálad elsôsegélynyújtó-doboz! Legyen benne
háromszög alakú kendô, olló, sebtapasz, biztosítótû, gézla-
pok (a vágások és horzsolások tisztításához) és a fer tôt -
lenítéshez Betadine.
– Az elsôsegély-készletet mindig vízálló táskában és lég-
mentesen tárold, hogy tiszta maradjon! 
– Ha megrándul a bokád, ne húzd le a bakancsot, mert tö-
kéletes sínként tartja, támasztja a bokádat!

Magyarországon évente 300.000,
Németországban 1.000.000 háztartási baleset történik!



Jaj, ki ne felejtsem a háztartási kisgépeket! Mikrohullámú
sütô, mákdaráló, gyümölcscentrifuga, habverô, tojásfôzô és
a kenyérpirító! Mindegyik egy-egy gonosz vámpír, könyör-
telen ellenség, ha ügyetlenül érsz hozzá, vagy figyelmetlenül
nyúlsz bele. És mind barát, kedves segítô, ha okosan odafi-
gyelve használod. 

És akkor még nem beszéltem a
véletlenül padlóra ön-

tött levesrôl, zsír-
ról, italról, ame-
lyen bár ki meg-
csúszhat. Meg-

csúszhat és repül-
het. Repülhet, és
célba érhet az asztal
alatt, vagy a falon. 

És nem beszéltem a
különbözô (felirat

nélküli) üvegekben vagy
dobozokban található isme-

retlen italokról és porokról,
amely számodra akár méreg is lehet. 

(Egyszer, a három óra alatt megpucolt két kiló gesztenyébe
sót tettem cukor helyett, mert kedves családtagom elfelej-
tett szólni, hogy melyik dobozba tette a sót... Nem voltam
happy, azt sejtheted!)
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Konyha: mennyország és pokol

Naná, hogy mennyország! A finomságok kincseskamrája! 
A jó ízek, illatok, fincsi falatok és nyalánkságok tárháza. Or-
runk, szánk, nyelvünk, torkunk és hasikánk földöntúli gyö-
nyöreinek kifogyhatatlan helyszíne a konyha. 

De akkor miért nevezem pokolnak is?

Mert ott a kés meg a kenyérvágó, és a villa, amelyeket na-
ponta használhatsz. S amit naponta használsz. az naponta
szúrhat és vághat, ha nem vigyázol. Vagy ott van a tûzhely
a forró sütôlappal, sütôvel, vagy éppen a lánggal. Csak egy-
szer érj hozzá véletlenül a forrósághoz, miközben arra sé-
tálsz, vagy a tesóddal összekapva beletenyerelsz. Ezután
még akkor is csak nagyon óvatosan fogsz a sütôlap köze-
lébe menni, ha olyan hideg lesz, mint a mélyhûtô jege. 

S ezzel még közel sincs vége a konyhai veszélyeknek. 

Anya tojást fôz imádott gyermekének. Forr a víz. A gyerek
siet, enne, futna, mert jön hozzá Szandika vagy Bandika.
Kapja a lábost, lendíti a csaphoz, hogy a tojásokat lehûtse... 

Folytassam vagy kitalálod?

Bizony: Szandika vagy Bandika helyett esetleg a mentô jön,
vagy jobb esetben legalábbis az üvöltés, meg a hideg víz a le-
forrázott bôrre. No, meg a könnyek, hogy néhány napig se
Szandikát, se Bandikát nem fogod megérinteni. A labdát
vagy kerékpárt már nem is említem. 
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Rémségek kicsi fürdôszobája
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A szobádban sem vagy sebezhetetlen

Ez különösen akkor igaz, ha olyan rendetlen vagy, mint néha
én. Akkor ugyanis sohasem tudhatod, melyik játékodon
fogsz átesni, mint Zsuzsi az ugrókötélen. Melyik ceruzádon
fogsz görkorcsolyázni, hogy felmázolódj az ajtóra, mint
Tom macska, Jerry egyik cselvetése után. Sose tudhatod,
mikor ülsz ollóba, tûbe, szúrós tollba a saját hibádból. 
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Fürdôszobánk csupa öröm,
ha a fejem be nem töröm.
Úgy elcsúsztam a szappanon,
három hétig fájt a farom.

Tisztítószer, súrolókrém
csíp és mar, Katánál jobban.
Ha rád ömlik, mosd le gyorsan!



tathatsz a családi kincsek után, úgy mint: fényképek, nap-
lók, rézmozsarak, köcsögök, és háborús érdemrendek.

Egyszóval próbáld, gyakorold, tanuld meg a leg egy sze rûbb -
nek látszó cselekvést is.

Mit gondolsz egy karate-bajnok hányszor gyakorol egyetlen
mozdulatot, hogy a legjobb legyen? Egy topmodell hányszor

sétál el a tükör elôtt, hogy a mozgását
kedvesnek és kecsesnek lássa

majd a közönség? Egy vad-
nyugati hôs hány-

szor rántja ki a
pisztolyát és lô
célba, hogy gyor-
 sabb legyen az
ellenfelénél és el-
találja azt a pon-
tot, amit el akar
találni? Százszor?
Ezerszer? Nem.
Tíz ezer szer!

Húszszor, harminc-
szor te is kipróbál-
hatod, hogyan vedd

le a forró vizet a tûz  helyrôl, hogyan vágj egy szelet kenye-
ret, s hogyan húzd ki a hajszárítót a fürdôszobában, nehogy
vizes legyen! (Mert akkor megráz!). 

Ismétlés a tudás anyja. A figyelem meg az apja. Nem tudtad?
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Ép ésszel ép testben ép lélek

Azt akarod, hogy sohase érjen otthon baleset? 

Akkor mindössze azt a két alapszabályt kell betartanod,
amelyeket a jó sportolók, a szupermanusok, a vadnyugati
hôsök és a topmodellek is betartanak. 

Gyakorlás és figyelem. Gyakorlás és figyelem. Gyakorlás és
figyelem. Gyakorlás és... vagy ezt már írtam?

Mielôtt bármit használni kez-
desz: élesebb kést, sütôt, a
gázláng meggyújtását, kenyérpi-
rítót, a forró víz kiengedését a
csapból, vagy csak egy egyszerû
varrótût, villát, kapát vagy ásót,
elôször sokszor próbáld ki! (Ha
lehet, akkor egy felnôtt felügyelete
mellett.)

Hogyan szeletelek fel egy sajtot? Vágd fel tízszer
egymás után!

Hogyan nyitom ki kesztyûvel vagy konyharuhával a sütôt?
Csináld meg egyszer, kétszer, háromszor, tízszer.

Meggyújtjuk a gázlángot. Aztán eloltjuk. Meggyújtjuk, elolt-
juk, meggyújtjuk, eloltjuk stb. 

Szívesen mászkálsz a pincében és a padláson? Elôször járd
végig a titkos helyeket apával, anyával, vagy Papával, Ma-
mával. Aztán, ha már egy kicsit megismerted, egyedül is ku-
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A nap sü töt te test ré sze ket min den má so dik órá ban
kend be ve le!

Ha a ke ne ge tés el len ére le égsz, menj ár nyék ba, és te -
gy él a fáj dal mas bôr fe lü let re pu hí tó kré met! Ha ne tán
nincs kéz nél ilyes mi, de a há ti zsá kod ban ta lálsz tej fölt
vagy jog hur tot, nyu god tan rá ken he ted, mert meg nyug -
tat ja ronggyá égett bô rö det.

A nap tól nem kell fél ni, a nap sü tés re szük sé günk van,
de a túl zás ba vitt örö mök min dig meg bosszul ják ma gu -
kat. (Gon dolj ar ra a fi ú ra, aki meg et te az összes al más
sü tit a ven dé gek elôl, az tán há rom na pig hányt és éhe -
zett.) 

A túl zott na po zás sú lyos be teg sé ge ket is okoz hat.

A test túl me le ge dé se nap szú rást idéz het elô: a bôr ki -
pi rul, ki szá rad, és a szív is gyors ab ban ver.

A nap szú rás tü ne tei: szé dü lés, fel he vült test, fej fá jás.
Ha va la ki nek kö rü löt ted ilyen pa na szai van nak, fek tesd
ár nyék ba az il le tôt, és vesd le a ru há it! Lan gyos víz zel
tö röl gesd, amíg vissza áll a nor mál test hô mér sék le te!
(Ha ja va sol ha tom, Ró zsi ká nak ne add be, hogy nap szú -
rá sa van, és te majd meggyó gyí tod, mert olyan po fon -
nal tá voz hatsz, ami fel ér egy le égés sel.)

✧ 101 ✧✧ 100 ✧

NE ÉGJ LE!

A le égés nem csak azt je len ti, hogy el fo gyott a pén zed.
A nap sü tés okoz ta le égést ar ról is me red meg, hogy az
égô ér zés tôl üvöl tesz, mint a fá ba szo rult fé reg, és
ha bár mi hoz zá ér a le é gett bôr fe lü let hez, ak kor
úgy ér zed ma gad, mint csir ke comb a sü tô ben.

A le égés és a nap szú rás,
amint éle tünk so rán a
leg több baj, el ke  rül -
he tô, ha elég elô vi -
gyá za tos vagy.

Ne gondold azt,
hogyha a tenger-
ben vagy egy fo lyó -
ban pancsi kolsz, ak kor
a víz meg ment a tûzô
nap sugártól. Sôt!

Ne fe ledd: a nap dél elôtt ti zen -
egy és dél után há rom óra kö zött
tûz a leg job ban. Ezek ben az órák ban ne
menj ki, vagy ne feküdj ki a nap ra! Vagy ha még is ki -
mégy, min dig hasz nálj nap te jet!
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Nyá ron nap köz ben, de kü lö nö sen na po zás al kal má val sok
víz tá vo zik a test bôl. Ezt pó tol ni kell. Igyál meg leg alább hat-
nyolc po hár vi zet vagy gyü mölcs lét na pon ta! 

Tes tünk 60-70 szá za lé ka víz! Éle lem nél -
kül több hé tig ki bír ja az em ber, de víz
nél kül csak né hány na pig. Há rom li ter
fo lya dé kot kell fo gyasz ta nunk na pon ta. 

Nagy baj le het, ha nem iszunk. Az
agy kü lö nö sen ér zé ke nyen re a gál
a folya dék hi ány ra: kétszá za lé kos
ki s zá r adás már húszszá za lé kos
tel  je sít mény csök ke nést je lent! 

Ez dur ván azt je len ti, hogy aki ke -
ve set iszik, az sok kal bu tább nak fog

lát sza ni, mint ami lyen egyéb ként. (És
most még ud va ri as vol tam!) 

A víz két per cig tar tó forr alá sá val el-
 pusz tul nak a bak té ri u mok. 

Gyógy szer tá ri for ga lom ban van nak
klo ridtab let ták, amelyek szin tén al kal -
masak a ha té kony víz tisz tí tás ra. 
A tisz tí tás idô tar ta ma har minc perc.

A VÍZ BEN IS BIZ TON SÁG BAN

Mint min den mást, az úszást is ta nul ni kell.

Nem ugor hatsz a víz be azt gon dol ván, hogy majd csak
fenn ma radsz, mint a labda és a parafa dugó.

Per sze nyu god tan el me rül hetsz a ha bok ban, ha már kis -
ko rod óta úszol.

De úsz ni meg ta nul ni bi zony sok idô és tü re lem gyü -
möl cse!

Eh hez kérd szü le id se gít sé gét, de a leg jobb, ha el mész a
leg kö ze leb bi uszo dá ba, és szak kép zett tan árok tól ta -
nulsz! Ôk azt is meg ta nít ják, mit csi nálj vész hely ze tek -
ben. Pél dá ul ho gyan ma radj a víz fel szí nén, ho gyan
ta ka ré kos kodj az erôddel, amíg nem ér ke zik se gít ség.
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SO HA NE ESS PÁ NIK BA! NYU GA LOM 
ÉS HI DEG VÉR A HOSSZÚ ÉLET TIT KA.

Ha be gör csölsz, és el vesz ted a fe jed, vi zet nyel hetsz,
és meg is ful lad hatsz! Lá bad dal hajtsd a vi zet (mint ha
pe dá loz nál), és las san lé le gezz!

Hívj se gít sé get: az egyik ke zed del in te gess, hogy ész re -
ve gye nek!

Ah hoz, hogy mély víz be me rülj, jó úszó nak kell len ned!
Még jobb nak, ha fo lyó ba, tó ba vagy eset leg ten ger be
me rész kedsz. Pél dá ul, ha a ten ger nyu godt nak lát szik
is, pil la na tok alatt vál toz hat: ha tal mas hul lá mok jö het -
nek, ame lyek messze ki so dor nak. (Aki ol vas ta az Édes
Mu nyi mu nyi! cí mû re gé nyem ele jét, az tud ja, mi rôl be -
szé lek.)

Bár egy uszo dá ban ke ve sebb vesz éllyel szá-
 mol ha tunk, itt is van nak bi zo nyos kor -
lá tok, ame lye ket be kell tar ta ni.

Hogy ha nem vagy ma ga biz tos úszó,
min dig fi gyel jen rád egy fel nôtt, és
ma radj a víz se ké lyebb ré szé ben!

A leg rosszabb, ami úszás 
köz ben ér het, 
ha be gör csöl va la-
 me lyik test ré szed!

Jaj, hogy tud az fáj ni!

Be gör csöl het a ka rod 
vagy a lá bad is, eset leg 
a nya kad, il let ve a kéz- 
és láb fe jed!
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• Evés után min dig leg alább egy órát várj, az tán in dulj úsz ni!
• Ha fi gyel mez te tô táb la vagy zász ló jel zi, hogy az úszás nem

biz ton sá gos, NE MENJ A VÍZ BE!
• Ha ter mé sze tes víz ben für desz, csak ak kor menj bel jebb a

mély  víz re fi gyel mez te tô bójá nál, ha te vagy az olim piai
úszó csa pat tag ja! De ak kor is csak fel nôtt kí sé ret tel.

„A bá tor sá got csak egy mil li mé ter vá laszt ja el a vak-
 me rô ség tôl. A vak me rô ség csak egy mil li mé ter re
van a hü lye ség tôl” – mond ta az egér ma ma a kis -
egér nek, aki fel akar ta kel te ni a macs kát, hogy meg -
kér dez ze: Hány óra?

A TER MÉ SZET SZÉP, 
TE SE LÉGY CSÚ NYA!

Ha er dôn-me zôn jársz, tartsd be a ter mé szet írat lan
sza bá lya it, hogy a szép sé ge it min den ki egy for mán él -
vez hes se!

Gon dolj a va don élô ál la tok ra, nö vé nyek re és a töb bi
ki rán du ló nyu gal má ra és biz ton sá gá ra!

Ha zárt te rü let re akarsz men ni, kérj en ged élyt, mi  elôtt
be l épsz!

És ne kó szálj el a biz tos út vo nal ról, mert ta lál koz hatsz
egy ud va ri at lan vad disz nó val vagy va dásszal! Eset leg a
far kas sal, mint Pi ros ka.



Ha egy nagy er dôn át nem ve zet ös vény, ak kor ne vágj
ne ki az út nak egye dül, mert eset leg ôsz öreg asszony
vagy öreg em ber le szel, mi re ki ke ve redsz a ren ge teg bôl.

Ez per sze me sé nek iz gal mas, de va ló ság nak ki csit ci ki,
amint azt a pél da mu tat ja:

Egy kis fiú így ment be És hat van év múl va
az er dô be. így jött ki.

AZÉRT EZT EL NE HIDD! 
Ez az író ma ga, aki az élet er de jét jár ta meg. S jár ja ma is.

Sö tét ben kinn a ter mé szet ben min dig vi lá gos szí nû, köny-
nyen ész re ve he tô ru hát vi selj! Kü lö nö sen ha olyan úton ha-
 ladsz, ahol jár mû vel is köz le ked nek.

A jel szó: láss és légy lát ha tó!

Az úton me ne ti ránnyal szem ben ha ladj! Így az ar ra ve ze tôk
biz to san meg lát nak majd, ahogy te is ôket. Ha fosz fo resz ká -
lós pánt, kar sza lag vagy fény vissza ve rô van ná lad, könnyen
ész re vesz nek!

✧ 108 ✧ ✧ 109 ✧

A növény is él, ne légy a gyilkosa!

So ha ne szedj sem mi fé le vi rá got vagy nö vényt, bár mi -
lyen pom pá za to sak is!

Le het, hogy vé det tek, mert pél dá ul ke vés van be lô lük,
és sú lyos ez re se ket fi zet hetsz bün te té sül, ha a me zô ôr
vagy va la ki más ki szúr.

Eset leg mér ge zôk le het nek a nö vé nyek, és mi re a me -
zô szé lé re érsz, há rom ke zed nô – a fe je den. (Ezt azért

el ne hidd, de az tény, hogy 
eset leg visz ket hetsz, prüsz -

köl hetsz vagy hány hatsz
hat na pon át.)

De ha a vi rá gok se nem
vé det tek, se nem mér -

ge zôk (lásd a 83-84.
ol dalt!), ak kor sincs
ér tel me le szed ni,
mert ha mar tönk -

re men nek, el-
 szá rad nak, el  -
fonnyad nak, és
el fo god dob ni
min det.
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Ér de kes ség ként áll jon itt egy lis ta ar ról, mennyit kell fi zet ni,
ha a vé dett nö vé nyek kö zül ezt vagy azt le té ped. A fel so rol -
tak nál sok kal több nö vény vé dett. Ne kik is, ne ked is a leg -
jobb, ha bé kén ha gyod ôket.

Bé ka li li om (Hot to nia pa lust ris) 5 000 Ft

Cik lá men (Cycla men pur pu ras cens) 5 000 Ft

Csi kó fark (Ep hed ra dis tach ya) 30 000 Ft

Er dé lyi hé rics (Ado nis X hybri da) 50 000 Ft

Er dé lyi úti fû (Plan ta go schwar zen ber gi a na) 5 000 Ft

Ho mo ki ár va lány haj (Sti pa boryst he ni ca) 5 000 Ft

Kap csos kor pa fû (Lyco po di um cla va tum) 10 000 Ft

Kí gyó nyelv (Op hi og los sum vul ga tum) 2 000 Ft

Ma gyar ki ke rics (Col chi cum hun ga ri cum) 30 000 Ft

Ma gyar nô szi rom (Iris aphyl la subsp. hun ga ri ca) 50 000 Ft

Ná di bog lár ka (Ra nun cu lus lin gua) 2 000 Ft

Na gye zer jó fû (Dic tam nus al bus) 5 000 Ft

Ré ti kard vi rág (Gla di o lus imb ri ca tus) 10 000 Ft

Sár ga ibo lya (Vi o la bif lo ra) 10 000 Ft

Sár ga li li om (He me ro cal lis li lio-asp ho de lus) 10 000 Ft

Strucc páf rány (Mat te uc cia strut hi op te ris) 10 000 Ft

Szi bé ri ai nô szi rom (Iris si bi ri ca) 10 000 Ft

Vö rös áfo nya (Vac ci ni um vi tis-ida ea) 10 000 Ft

Ek ko ra összeg re
A vé dett nö vény ne ve bün tet het nek,

ha le té ped

✧ 111 ✧

Nógrádi Gábor

Segítség, ember!
Részlet a Nyúl címû

monológból:
„Ez igaz? Már megint húsvét lesz?
Ugye, nem?

Mért kell minden évben húsvé-
tot tartani? Mért nem lehet csak
minden második vagy harmadik
évben? Vagy még ritkábban! Mond-
 juk, soha!

Már elôre félek. A húsvét feketével van a nyuszik naptá-
rába felírva.

Még hogy: „Nyuszi ül a fûben, fûben szundikálva...”! Ül a
fenét! El akar bújni a sok elkényeztetett kölyök elôl, akik már
márciusban azért rágják a mami meg a papi fülét, hogy nekik
nyuszikát vegyenek húsvétra!

Nagy ötlet! A csokinyuszi nem elég?
Mert mit csinál a bugyuta gyerek az ô kis tapsifülesével?

Gondozza? Ellátja? Nevelgeti? Persze! Mint a pattanásait! Ne-
kimegy, mint borjú az anyjának!

Én megmondom, mit csinálnak velünk a gyerekek! Nyo-
morgatnak! Én is hiába makogom a gazdámnak, Bécikének,
hogy: „Öreg! Térj magadhoz! Ne gyömöszölj! Nem én vagyok
Zsuzsika a szomszédból!” Ô csak fogdos, meg puszilgat, meg
cipel magával, mint a táskáját meg a nátháját. 

Aztán azt hiszi, hogy ha berak egy papírdobozba, a pa-
pundeklihez verdesem a füleimet az örömtôl. Még csodálko-
zik az a lágytojásagyú, hogy néhány nap múlva olyan büdös
leszek, mint ô, ha rájön a vízundor.”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei
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NE LE GYÜNK SZE ME TEK! 
GYÛJT SÜK A SZE ME TET!

Te sem örül nél, ha a szom széd át jön ne hoz zá tok, és a
nagy szo ba kö ze pé re bo rí ta ná a ku kát.

A ter mé szet az ál la tok és nö vé nyek lak he lye.

Ne dobd el a sze me tet sem az er dô ben, sem a me zôn,
sem az úton.

Min dig gyûjtsd össze és vidd ma gad dal, mi e lôtt el mész
egy ki rán du ló hely rôl!

A víz be se dob jál sem mi fé le ételt, pap írt, sze me tet!

Ne fe ledd: a szennyes vizû fo lyók, kis ta vak és a sze me -
tes me zô sé gek vesz élyez te tik a va don élô ál la tok, ha -
lak és nö vé nyek éle tét! És így a te éle te det is!

Kép zeld el, ha va la ki mér ge zô anya got önt egy tó ba,
majd utá na a sa ját gye re ke ép pen ab ban a tó ban für -
dik! (Meg tör tént. A gye rek kór ház ba ke rült, s csak ne-
 he zen men tet ték meg az éle tét.)

Szennye zed a fo lyót? Le het, hogy on nan fog ták ki a ha -
lat, amit meg eszel. Vagy az eszi meg, akit sze retsz.

Szennye zed a föl det, a me zôt? Le het, hogy on nan szed -
ték azt az ep ret, bur go nyát vagy hagy mát, amit a ma -
mád meg vesz a pi a con.

Ezt nem azért ír tam le, hogy me gi jedj, ha nem, hogy 
vigyázz a ter mé sze tre, és má so kat is fi gyel mez tess: a
ter mé sze tet köl csön kap tuk a jövôben születô em  be -
rek tôl, a te gyer me ke id tôl. Ép ség ben kell megôriz ni, ha
nem aka runk ne kik rosszat.
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TÛZ VAN! TÛZ VAN!

A tûz, amint azt már tudhatod, lehet barát, de lehet ellenség
is. Mint olyan sok minden a világon, amit jóra és rosszra, il-
letve jól és rosszul is használhatsz. (Gondolkozz! A tû, az
olló, egy bot, a kés, az autó, az evés, az ivás, a gyógyszer, az
atomenergia, és még ezer dolog használható jó és rossz
célra, használható jól és rosszul. A tudósoknak igazuk van:
nem ôk a hibásak, ha valamelyik találmányukat romboló,
káros célra használja valaki. Ha van kedvetek, írjátok le egy
külön papírra hogyan lehet az alábbi tárgyakat jól és rosszul,
illetve jó és rossz célokra használni. Gondolkodtató játék. 

Sok minden okozhat tüzet, és a lángok bizony olyan könnyen
elszabadulhatnak, mint a fékezhetetlen gyerekek az osztály-
kiránduláson. Ha a közeledben komolyabb tûz üt ki, azonnal
menekülj a közelébôl! 

Soha ne próbáld a tüzet megfékezni, mert komoly égési sé-
rüléseket szerezhetsz!
Hívd a tûzoltókat! Mondd el tisztán, jól hallhatóan a nevedet
és hogy hol láttad a tüzet! Addig ne tedd le a telefonkagylót,
amíg a tûzoltóság embere nem ad rá utasítást. Hátha még
kérdezni akar valami fontosat!

A legtöbb tûz a családi otthonokban keletkezik. Egy edény
túlmelegedhet a tûzhelyen. Vagy a tojásrántotta, palacsinta,
sülthús gyullad fel, mert sok olajat tettek a serpenyôbe, és
nagy lángon sütötték. Esetleg a háziasszony felejti ott a for-
ralni feltett tejet, mert átment a szomszédba pletyózni. 
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Sajnos, az is elôfordul felnôttek esetében, hogy felelôtlenül
eldobják a cigarettát. 

Mindegy, mi a tûz oka, ha észreveszed, mindenkit értesíts és
azonnal hagyjátok el a házat! Mondd el egy felnôttnek, hogy
melyik helyiségben láttad a tüzet és bízd rá a továb biakat!

Az egyetlen, ami ember nélkül is jelezheti a tüzet, a tûz -
riasztó hangja. Ez a készülék fôleg éjszaka nagyon hasznos,
amikor mindenki mélyen alszik! 

Ha abban a helyiségben vagy, ahol a tûz lángra kap, és hirte-
len, nagy füst támad, azonnal hasalj le és a füst alatt kússz ki
a helyiségbôl! Ismételgesd, talán nem felejted el: „Füst van!
Lehasal! Elkúszik!”

A gyakorlás (valaminek a többszöri
megismétlése) az egyetlen módszer,

hogy ha vészhelyzet van, 
megmentsd az életedet, vagy mások életét.

Kevés valamit csak a fejben tudni.
Sokszor megcsinálni, gyakorolni,

és vészhelyzetben
végrehajtani, amit tudsz, az már elég lehet

a vészhelyzet elhárításához.

✧ 117 ✧

A víz és az elektromosság egymás ellenségei. Ne olts vízzel
tüzet, ha elektromos hiba okozta!

Ha az égô épületben ragadsz, és nem tudsz kimenekülni, kö-
vesd a következô tanácsokat:

1. Minden ajtót csukj be, ami a tûz és közötted van! 

2. Ágynemûvel vagy ruhákkal tömd be a rést az ajtó alján! 

3. Hívd a tûzoltókat, add meg nekik a címet, hogy melyik
emeleten, és azon belül pontosan hol vagy! 

4. Nyitsd ki az ablakot és maradj a közelében, így friss leve-
gôhöz jutsz, és a tûzoltók is könnyebben észrevesznek! 

5. Ha nincs ablak, akkor tegyél az arcodra nedves kendôt,
hogy ne kerüljön füst a tüdôdbe! A fejedre pedig nedves tö-
rülközôt helyezz, hogy az esetleg rádhulló pernye vagy pa-
rázs ne pörköljön meg!

6. Feküdj a padlóra (a füst felfelé száll), és maradj ott, míg
megérkezik a segítség!

– Több ember szenvedett sérülést vagy halt meg füsttôl,
mint magától a tûztôl!
– Ha egy edény lángra lobban, egy felnôtt nedves ruhada-
rabbal elolthatja a tüzet!
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az elekt ro mos és táv be szé lô-ve ze té ke ket. Sôt a köny-
nyû épü le te ket össze is dönt he ti. (Nyu gi! Az isko lád
masszí van áll az alap ja in. Ne re mény kedj!)

Ha le het, ilyen kor ma rad junk ott hon, és csuk juk be az
aj tó kat, ab la ko kat. Ne áll junk ki szá radt fa vagy cse rép -
te tô alá sem! Ha csak nem mi va gyunk a Ter mi ná tor,
aki össze sze re li ma gát, ha szét megy. Az ud var ról, er-
 kély  rôl idô ben vigyünk be min dent, amit a vi har el so -
dor hat. A kis  hú gun kat meg a nagy ma mát se fe lejt sük
kint. Sôt! Még a ku tyát is hoz zuk be, ha szeretjük.

HA FEL TÁ MAD A SZÉL

Te gyük fel, hogy nem tudsz re pül ni, mint a sas. És va -
kond se vagy, akit a föld alatt nem igen ér de kel, hogy
fent dúl a vi har. Eb ben a kel le met len eset ben fel kell
ké szül nöd az erôs szél re, vi har ra, sôt az or kán ra is.

Az ilyen idô já rá si je len sé gek ugya no lyan vá rat la nul
csap hat nak le az úton já rók ra, aho gyan a ta ná rod, ami -
kor az osz tály nap ló ból a te ne ve det bö ki ki, bár a múlt
órán fe lel tél. Gáz! Az ef fé le ki szá mít ha tat lan hely zet re
az egyet len meg ol dás, ha az em ber fel ké szül rá. Már-
 mint a vi har ra. (No meg a ta nó rá ra is.)

Az erô sen vi ha ros szél ben órán ként 90–115 ki lo mé te -
res se bes sé gû ek a szél lö ké sek. Ha vé ko nyabb fiú vagy,
ak kor egy ilyen szél már hoz zá vág hat Ró zsi ká hoz. De
ne na gyon várd a szél vi hart. Le het, hogy Ró zsi ka he lyén
majd egy fa áll.

Ha órán ként 115 ki lo mé te res se bes ség nél erô sebb a
szél, ak kor or kán ról van szó. (Lásd táblázatunkat a 123.
oldalon.)

Ma gyar or szá gon az or kán rit ka, de azért nincs okunk
örül ni! Már az órán ként het ven ki lo mé te res szél vi har is
vesz élyes le het az em ber re és az ál lat ra. Az ilyen szél
le sza kít hat ja a te tôt, fá kat tör het ki, és meg ron gál hat ja
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Vi har, or kán, tor ná dó

Ha olyan sze ren csénk van, hogy ép pen fed él alatt, 
az az egy ház ban tar tóz ko dunk, mi kor fel tá mad a vi har,
ké szül jünk fel áram szü net re (ve gyük elô az elem lám -
pá kat, gyer tyá kat), és áram ta la nít suk az elekt ro mos be -
ren de zé se ket. Szá mí ta ni le het a mo bil- és ve ze té kes
te le fon há ló za tok je len tôs le ter helt sé gé re, üzem za va ra -
i ra. (A Nézz rám, Ma mi! cí mû re gény fe le er rôl szól.
Hó vi har, be te me tett ház, iz ga lom, fé le lem és egy kis -
lány lel ki e re je, bá tor sá ga.)

Mi vel rend kí vü li idô já rá si kö rül mé nyek kö zött az ál la -
tok vi sel ke dé se ki szá mít ha tat lan ná vá lik, akár meg is va -
dul hat nak, ezért ne ér jünk hoz zá juk. A há zi ál la to kat
zár juk be, fi gyel jünk job ban ijedt ked ven ce ink re. A leg -
ked ve sebb ku tya is tig ris sé vál hat a fé le lem tôl.

Könnyen elô for dul hat, hogy sza bad ég alatt ér min ket
a vi har, mert éppen kirándulunk.

Nyá ron olyan hir te len tá mad hat or kánere jû szél, hogy
pél dá ul a stran don a la zább fürd ôru há kat le is tép he ti.
Ezért a leg szebb na pos idô ben is fi gyel jünk! (Ne a la za
fürd ôru hák ra, De zsô, ha nem az idô já rás ra!)
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A vi har ki tö ré se kor is vi sel ked jünk nyu god tan, kö rül -
te kin tô en. Ha le het, ke res sünk vé dett, biz tos he lyet
(épü le tet, alul já rót, vagy kint a ter mé szet ben ár kot,
bar lan got).

Me ne kü lés köz ben ke rül jük a fá kat, épü le te ket, ne hogy
a le tört ágak, cse re pek, üveg szi lán kok meg sért se nek.
Véd jük sze mün ket a por tól, fe jün ket a szél so dor ta tár-
gy ak tól, ág ak tól. Ka pasz kod junk osz lop ba, ke rí tés be!
Iga zán erôs for gó szél ben kö töz zük oda ma gun kat va la -
mi rög zí tett tárgy hoz, hogy ne so dor jon el az erôs szél.
Tart suk, véd jük erô sen a kis gye re ke ket. Ne sza kad junk
el tár sa ink tól!

Jó hír: a tor ná dót kö rül be lül 32 km tá vol ság ról le het
hal la ni, így leg alább nyersz egy kis idôt a me ne kü lés re!
Még jobb hír: Ma gyar or szá gon na gyon rit kán tá mad
tor ná dósze rû for gó szél. És az is csak áp ri lis–au gusz tus
kö zött. Igaz, ha fel tá mad, ak kor a kö zép pont já ban má-
 sod per cen ként 100 mé te res se bes ség gel (órán ként 360
ki lo mé ter rel!) szá guld. Gyors ab ban, mint egy szu per
au tó ver seny zô a cél egye nes ben! Az év szá zad leg pusz -
tí tóbb ha zai for gó sze lei Bi án (1924), a Hor to bá gyon
(1955) és Na gya tá don (1972) még em ber éle tet is kö -
ve tel tek.
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A szél, a vi har erôs sé gét táb lá zat ba fog lal tuk:

Se bes ség
Meg ne ve zés Mi tör té nik?km/óra

Gyen gébb fa tör zse ket 
5–54 Vi ha ros szél meg haj lít, ki sebb gallya kat 

le tör

55–65 Vi har Erô sebb fá kat meg haj lít,
na gyobb gallya kat le tör

66–77 Erôs vi har Gyen gébb fá kat ki tör, 
a te tô cse re pet le hord ja

Na gyobb fá kat ket té tör,
78–90 Szél vész épü le tek te tô ze té ben 

nagy kárt okoz

91–104 Pusz tí tó Te tôt tép le, 
szél vész ké ményt dönt le

Épü le te ket rom bol,
104– Or kán er dô ket ta rol le, 

em ber élet ben kárt tesz

Élet men tô cso mag vihar ese tén 
a házunkhoz közeli búvóhelyen:

el sô se gélynyúj tó do boz; elem mel mû kö dô zseb lám pa;
rá dió és plusz ele mek; me leg, víz ál ló ru hák és há ló zsák;
14 li ter víz (egy em ber na pi szük ség le te); kon zer vek és
kon zerv nyi tó; zár ha tó vö dör és WC-pap ír. (Ne vi hogj!
eze ket pár óra el tel té vel még a le ge dzet tebb me ne kü -
lôk is kény te le nek hasz nál ni!)
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Ha jön a vihar
• a sza bad ban vég zett tûz vesz élyes te vé keny sé get

azon nal ab ba kell hagy ni, a tü zet el ol ta ni;
• csó na káz ni, für dôz ni élet ve szélyes!
• Kö vesd és tartsd be a he lyi tévé vagy rá dió uta sí tá -

sa it és ta ná csa it!
• So ha ne hasz nálj nyílt lán got, in kább zseb lám pa le gyen

ná lad!
• Ne érintsd meg a lesz akadt villanyve ze té ke ket!
• Ke rüld az el árasz tott te rü le te ket!
• So ha ne ma radj au tó ban vagy mo bil épít mé nyek ben!

Ha lecsap a villám

Gyerekkoromban nagyon féltem a villámtól.
Mondjuk, mindentôl féltem, de a villámtól, a sötétségtôl, a
hétfô reggeltôl meg a héjáktól különösen. (Hogy a héjáktól
miért, arról ma már fogalmam sincs.)

Úgy tartja a mondás, hogy „a villám soha nem csap le kétszer
ugyanazon a helyen!” Ez csak annyira igaz, mint az, hogy Bözsi
néni nem hív ki felelni egymás utáni két órán. Kihív.
A mondás se igaz! Egyetlen hely sem lehet tökéletesen biz-
tonságos a villámcsapás ellen, és némelyik, mint például a
magasabb fekvésû területek még veszélyesebbek!
A nagy, körülzárt épületek mindenesetre sokkal biztonságo-
sabbak, mint a kisebb, szétszórtan elhelyezkedô házak. A vil-
lámcsapás veszélye azonban attól is függ, hogy milyen anyagot
használtak az építkezésnél, és van-e a házon villámhárító.
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Ha nem akarsz a villámmal közelebbi kapcsolatba kerülni, és
a szabadban kószálsz, akkor vihar közben ne legyen nálad
semmiféle fémtárgy! Ne üldögélj, álldogálj fémszerkezetek
(kerítések, hidak, villanyoszlopok), magas fák, hegycsúcsok,
illetve nagyobb vízfelületek (folyók, tavak) közelében! Tehát,
ha éppen vizen vagy, akkor sipirc a partra!

Ha mezôn vagy a szabadban ér az égzengés, ne ülj vizes fe-
lületre!
– Jó búvóhelyet biztosít pl. egy autó, ha az ablakok zárva van-
nak és nem érsz a fémrészekhez. 
– Megvéd egy barlang mélye is, ha legalább másfél méter
mély és száraz.

Én nem félek! Én se féltem,
amíg éltem!

Nógrádi Gábor

A mi Kinizsink

Garai Nándor, Zeréndvár hatal-
maskodó polgármestere fél az álla-
toktól, retteg a betegségektôl. Ha tal-
mát felhasználva a gyerekek kis ba-
rátait, minden házi- és hobbiálla-
tot – kutyát, macskát, rágcsálót, pa-
pagájt – össze akar gyûjtetni. 

A gyerekek féltik az állataikat, a szülôk félnek Garaitól.
Nem mernek vele szembeszállni gyávaságból, félelembôl. 

Ki segíthet rajtuk? 
Mátyás Attila, a kis nyolcadikos zseni, a számítógép és a

holográf összekapcsolásával feltámasztja Kinizsi Pált, Mátyás
király egykori vezérét, aki talán megvédheti ôket Garaitól. 

A Fekete Sereg vezére életre kel. Ez nem csak a gyerekek,
hanem a vad, középkori katona számára is nagy megrázkód-
tatást jelent. És nem csupán a az autók meg a modern digi-
tális készülékek döbbentik meg Kinizsit, hanem az emberek
viselkedése is.  Az ô vadulásait és hatalmas erejét pedig
Zeréndvár lakosai bámulják ijedten vagy csodálattal. 

De vajon, tud-e segíteni a nagy törökverô ma a gyereke-
ken és az állatokon?

A könyv nem csak humoros és izgalmas kalandokról
mesél, hanem a történelemrôl is olyan titkokat árul el, ame-
lyekrôl az iskolában nem is hallunk.

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei
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KEVÉSBÔL SOKAT

Egyszerû ételek készítése 
a kiránduláson

Tény, ami tény: a kirándulásra vihetünk magunkkal konzer-
vet is. Az ételkonzerv íze azonban meg sem közelítheti az
általunk készített ennivalóét. Nem beszélve a tartósítószer-
rôl, ami a konzervekben van. Na, meg konzerveket cipelni?...
Micsoda kirándulás az? Vigyél inkább olyan alapanyagokat,
amelyek nem romlanak meg nyáron sem: szalonna, hagyma,
füstölt húsféle, zöldség.
Nyílt láng fölött sokféle ételt készíthetünk. De egy egy sze -
rûbb tábori étel elkészítéséhez, hagyd a lángokat kialudni,
hogy csak az izzó parázs maradjon! 
Legjobb, ha nyársat használsz! A felaprózott szalonnát, hagy-
mát és egyebet szúrd fel a nyársakra, és tartsd a parázs fö-
lött, amíg át nem sül! Ízletes lakoma lesz belôle.

Néhány jótanács:
– A mogyoró- és dióféléknek nagy az energiatartalmuk és
könnyedén el is férnek zsebedben! De ne feledd: ha mogyo-
rót akarsz a kirándulásra vinni, semmiképpen se sósmogyo-
rót vegyél, mert utána a Dunát is kiinnád!
– Soha ne melegíts újra tûz fölött már megsütött húst!
– Gondosan csomagold be és tedd el a megmaradt ételt, kü-
lönben az állatok meglátogatják táborodat, amint arról már
írtam!

– Védekezhetsz úgy is, ha tíz-harminc centiméter vastag szi-
getelôrétegre guggolsz (száraz kô, ruhanemû, csomóba 
te kert kötél), a lábad ne érje a földet, és lehajtott fejjel szo-
rítsd a térdedet a mellkasodhoz. Húzd be kezedet-lábadat, 
amennyire csak tudod!
Ha a lakásban vagy, ne érints meg semmi olyasmit, ami fém-
bôl van és a lakáson kívüli folytatódik (pl. mosdó, zuhany,
fém ajtók és ablakkeretek)! 
Miért? Mert könnyen te is áramvezetôvé válhatsz és megüt
a mennykô!
Az utolsó dörgéssel általában elmúlik a villámcsapás veszélye
is. Ha azonban vihar van a környéken, légy óvatos! Vil lám
még esô nélkül, napsütésben, tiszta égboltnál is lecsaphat!

– Vihar esetén áramtalanítsd a számítógépet és minden
egyéb elektromos gépet!
– Hacsak teheted, maradj épületen belül! Ha autóban vagy,
húzd fel az ablakokat és ne érints meg semmit, ami fém!

Milyen messze van a vihar?
Ha villámot észlelsz, számold meg, hány másodperc múlva
hallod a dörgést és a kapott számot oszd el hárommal! A
végeredmény jelzi  hány kilométerre van tôled a vihar (a
hang másodpercenként 335 métert tesz meg)!
Ha a villám fénye és a dörgés közötti különbség kevesebb,
mint 30 másodperc, azonnal keress egy biztos helyet, ahol
meghúzódhatsz!
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Ahol sok a zöld növény, szintén lennie kell vízforrásnak. Víz
nélkül nem élnének meg.

A rovarrajokat és a hangyabolyokat is a víz mellett találjuk
többnyire. 

Általában a legelô állatok vagy a magvakkal táplálkozó ma-
darak is vízközelben maradnak: ôk pirkadatkor és alkonyat-
kor isznak. 

Vízhez hó vagy jég megolvasztásával is juthatunk. Tégy jó sok
havat vagy jeget a tûz közelében egy textildarabba, és az ol-
vadó vízcseppeket gyûjtsd egy edénybe!

A jégbôl feleannyi hômérsékleten kétszer annyi víz olvad,
mint a hóból!

De a jégbôl nyert vizet mindig forrald fel, mielôtt megiszod!
És soha ne olvassz tengervízbôl származó jeget!

Az a javaslatom, hogy a Balatonból se igyál. Most nem fogom
részletezni, hogy miért, de te biztosan sejted.

A koránkelôk akár reggeli harmatot is gyûjthetnek ivás cél-
jára. Egy tiszta ruhadarabot helyezz a fûre, és kis idô múlva
facsard ki belôle a vizet egy edénybe!

Hogyan védd testedet a kiszáradás ellen, ha kevés a vized, vagy
esetleg már nincs is?
– Pihenj és ne beszélj túl sokat! Ne a szádon, hanem az orrodon keresztül
lélegezz!
– Ne feküdj forró vagy felhevült felületre!
– Maradj árnyékban, próbáld hûvösben tartani testedet!
– Lehetôleg keveset egyél, mert szervezetünknek az emésztési folyama-
tokhoz is vízre van szüksége!

AZ ÉLETET JELENTÔ VÍZ 

Az ember három hétig is kibírja élelem nélkül (no, azért ki
ne próbáld!!), de víz nélkül csak három napig.

Tehát mindig tartalékold a vízkészleteidet, vigyázz, nehogy
elfogyjon, amíg friss vizet nem találsz!

Szervezetünknek naponta átlagosan két és fél liter vízre van
szüksége. (Otthon is! Nem tudom elégszer leírni: ha nem
iszol eleget, az agyad sokkal rosszabbul mûködik, és a sejt-
jeid tönkremehetnek!) Persze néha még két és fél liternél is
több víz kell: például ha hányingered, hasmenésed van, eset-
leg leégette bôrödet a Nap, vagy sokat tornáztál.

Ivóvízet sok helyen találhatsz a kirándulásod során, ha isme-
red a vizet jelzô jeleket!

Figyeld a madarak, méhek és legyek viselkedését, ôk elve-
zethetnek a vízhez! (A legtöbb légy nem merészkedik ki lenc-
 ven méternél messzebb a biztos vízforrástól.)

Gondolj az ebéd közben körülötted repkedô legyekre! Azok
biztosan nincsenek kilencven méterre a levesedtôl, míg le
nem csapod a pimaszokat, és ki nem dobod az ablakon.
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Iható víz

Nem elég csupán megtalálni a vizet forrásból, jégbôl, har-
matból, de össze is kell gyûjteni, majd tárolni és tisztán tar-
tani. Erre sokféle lehetôség van, viszont ezek mind sok idôt
igényelnek, ezért egy okos táborozó mindig vízcsap vagy for-
rás közelében ver sátrat!

Ihatatlan vízek forrásai: 
– bármilyen vízforrás, amely körül nincs zöld növényzet. (Hi-
szen éppen azért nincs, mert rossz a víz.)
– Elszínezôdött vízbôl se igyál.
– Minden víz ihatatlan, amelynek erôs bûze van, illetve hab
vagy buborék úszik a felszínén.

Ha végképp nem találsz friss fo-
lyóvizet, akkor fertôtlenítened
kell azt, amit összegyûjtesz!
– Egy éjen át hagyd állni a vi -
zet, hogy ami benne van, mind
leülepedjen! 
– Minden fél liter vízhez adj
egy fertôtlenítô tablettát! (Ha
nincs fertôtlenítô tablettád,
szûrd át a vizet egy tiszta zok-
nin, majd forrald két percig!)
– Fogyasztás elôtt hagyd állni
még egy órát!

Bogyóvadászat

A növények, gyümölcsök, bogyók igen sok proteint, szén-
hidrátot, vitamint és ásványokat tartalmaznak. Né há nyu k ban
közülük még zsír is van; rostok pedig mindegyikükben. Egyes
növények mérgezôk (83-84. oldal!), mindig csak olyat egyél
meg, amelyet ismersz és tudod is róla, hogy ehetô!

A só létfontosságú építôeleme szervezetünknek, naponta 10
grammnyit kell elfogyasztanunk belôle!

Soha ne egyél a következôkbôl (kivéve, ha ismered ôket):
– vörös növények és gumók, 
– ernyôs virágú vagy tejszerû nedvet tartalmazó növények,
– fehér és sárga bogyók – ezek mérgezôk
– és végül légy óvatos a vörös színû bogyókkal is; ezeknek
kb. fele mérgezô! 

A mérges gombáknak sincs rossz íze és a tünetek is majd
csak pár óra múlva jelentkeznek. Legjobb, ha minden gom-
bafélét jó messze elkerülsz!
A vízi vagy a nedves talajon élô növények általában ehetôk.
A fák belsô kérge fogyasztható nyersen, a külsô azonban
nem.
A gabonaféléket és más füveket felaprózhatjuk és vízzel ösz-
szekeverve megehetjük, ahogy a diót-mogyorót, akár nyer-
sen is.
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Nógrádi Gábor:  Petepite
PetePite az édesapja testében ébred fel reggel, míg a papa ti-
zenegy és fél éves kisfiúvá változik. Így kezdôdik a történet, és
a többit már mindenki el tudja képzelni. 

A Petepite 2000-be Az év gyerekkönyve lett, 2002-ben
nemzetközi IBBY díjat kapott, bekerül a NAGY KÖNY száz leg-
kedveltebb könyve közé, és már több nyelven megjelent kül-
földön.

Lehet, hogy jó a könyv?

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei

Nógrádi Gábor:  Az anyu én vagyok!

Emese észreveszi, hogy a macska felkergeti a kutyát a fára. Mi
a manó? A tudós nagyapa kicserélte a két állat lelkét? Persze
a történetben nem ez a legmeghökkentôbb ötlet. A Papa két
embert is csereberélni akar. Ki legyen az a két ember? Csak
nem Emese és a mamája? Beleegyeznek? És ha nem változnak
vissza, mi lesz?
Az író kedvenc (ta lán leghumorosabb) könyvébôl színpadi
komédia is született.

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei
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„JEGES” JÓTANÁCSOK

Mit gondolsz, melyik a legveszélyesebb
évszakunk? 

Tévedsz, nem a 
bizonyítványosztás ideje, hanem 
a tél. 

Szinte nem múlik el úgy ez az évszak, hogy ne értesüljünk
tragédiákról. 
Például a rossz helyen szánkózó gyerekek balesetérôl, akik
túl meredeken siklottak lefelé, fának ütköztek, esetleg ki-
 csúsz tak a járdára vagy az úttestre.

De hallhatunk olyan korcsolyázó vagy csúszkálós balesetek-
rôl is, amelyeket a kellôen meg nem vastagodott álló- és fo-
lyóvizek jégtakarójának beszakadása okoz.*
Úgyhogy mielôtt a folyó vagy a tó jegére lépünk, jegyezzünk
meg néhány fontos tanácsot.

* Egy ilyen baleset legizgalmasabb leírását Jókai Mór A kôszívû ember fiai
címû regényében találod, amikor Ödön beleesik egy lékbe, és a barátja az
élete kockáztatásával megmenti.

VIGYÁZZ! 
Kálnai Marci baleset-megelôzési versikéi*

(Kálnai Marci, Nyíregyházáról küldte be verseit két-három éve, 
a Vigyázz, hogy sose érjen baj! elsô kiadása idején)

Hajszárítót víz nem érhet!

Ha használtad, rögtön húzd ki!

Mert az áram megrúg téged!

S akkor véged!

Így egy ló sem tud megrúgni.

Ne ugrálj le székrôl, ágyról,
ahogy én is! Kezem eltört.
S levitte az asztal széle
ujjaimról az összes bôrt.

Bútorsarkok mind élesek,Nincsen acélból a fejed!

Búvár Béni vagy két ízbe’
majd’ belefulladt a vízbe!
Te már nagy vagy, de vedd észbe:
vigyázz húgodra, öcsédre.
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Befagyott állóvíz esetén

– A part közelében a jég rendszerint 
vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben 
törik,

– A meleg források vagy a vízbe vezetô csatornák 
különösen veszélyesek. Néha csak elvékonyítják a jeget, ami
felülrôl nem látható,

– Sûrû hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint hómentes he-
lyeken.

Fontos tanács azoknak, akik rosszul bírják a 3-4 fokos vizet
(tehát a fókák, a jegesmedvék és a rozmárok ne olvassák el
ezt a részt!):

– Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erô-
sen csökken, ha a vastagsága változatlan.

– Jégen történô haladáskor nyugodtan és egyenletesen lép-
kedjünk. Ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának ve szé-
lyét.

– Több személy haladása esetén, pihenéskor is tartsuk be a
szükséges távolságot.

– Ha a jégen sétálunk, akkor síbottal, vagy bottal állandóan
ellenôrizzük az elôttünk levô jég vastagságát és szilárdságát.
A legfontosabb tanács a jégen való biztonságos sétáláshoz: 

NE SÉTÁLJUNK RAJTA!
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Nógrádi Gábor

Galambnagymama

Részlet a Testvér eladó című
történetből:

„Bence egy napfényes májusi délu-
tán elhatározta, hogy eladja a kis-
testvérét.

*
Mióta Juditkámaranyom megszü-
letett, ő csak akkor Ben ci kém, ha kérnek tőle valamit. Kü-
lönben neve sincs, csak „gye re ide”, „menjoda” és „mit  csi nál -
tál  már me gint te bu ta kö lyök”-nek hívják. Bezzeg, amikor még
az Untyulipuntyuli se hol se volt, őt nevezték Ben ci kém ara -
nyomnak, és őt vitték ki az udvarra, és ő ehette meg az összes
banánt.

*
– Szervusz, Jóska néni! Mit csinálsz? – szólította meg Bence
az idős szomszédot, és odafordította elé a gyerekkocsit, hadd
lássa az öreg, milyen szép kislány ez a Ju dit kám ara nyom.

*
– Szívesen eladnám neked.
Jóska néni majdnem a kutyára ejtette az ásót, úgy felkapta a
fejét.
– Eladnád?
– Aha! Pénzért! Hogy ne legyél egyedül.
– Ééértem... Hát akkor te nagyon jó vagy – bólogatott az 
öreg –, ha így törődsz velem... Aztán, mondd csak, mennyit
kérsz érte?”

www.nogradi.hu
www.mora.hu/sorozat/nogradi-gabor-muvei

NE FO GADJ EL ÉDES SÉ GET 
IDE GEN TÔL!

Mit szól nál egy olyan vi lág hoz, ahol min den ki min den -
kit bi za lom mal meg szó lít hat na?

Ut cán, bu szon, plá zá ban vagy akár hol oda kö szön het -
nénk egy más nak, hogy „hel lo, hogy vagy? nem eszünk
meg egy fa gyit együtt?” Mint ha az il le tô a test vé rünk
vagy a nagy bá tyánk, nagy né nénk, de leg alább is egy ked -
ves is me rô sünk vol na. S me gen nénk a fa gyit, du mál nánk
egy sort, ke zet fog nánk, és men nénk to vább.

Mit szól nál egy olyan vi lág hoz, ahol úgy be szél get het -
nénk egy más sal, mint a leg jobb ro ko nok, ba rá tok?

Gon do lom, sze rin ted is jó len ne egy
ilyen vi lág ban él ni fé le lem nél -
kül, tel jes bi za lom mal.

De a mi vi lá gunk nem
ilyen.

Nem mint ha az em be rek 
több sé ge nem vol na meg bíz-
 ha tó, ked ves és se gí tô kész.



✧ 142 ✧ ✧ 143 ✧

Most le í rok egy – ta lán még a fel nôt tek szá má ra is –
meg le pô tényt: ha az éven te bûn cse lek mé nye ket el kö -
ve tôk szá mát néz zük, ak kor száz em ber bôl ki lenc -
vennyolc-ki lenc ven ki lenc tôl nem kell fél ni!

Nem kell fél ni, mert nem ve szi el a mo bi lun kat, a ke -
rék pá run kat, nem lop ja el szü le ink au tó ját, nem tör be
a hét vé gi ház ba, és nem osz to gat dro-
 got gye re kek nek.

Száz sze mély bôl mind össze egy-
ket tô az, aki vesz élyes le het a
szá munk ra.

Csak hogy nem tud juk, nem tud hat -
juk, ki az az egy-két hit vány em ber,
aki tôl fél ni kell.

Ezért is mé tel get jük a ré gi mon dást
még min dig:

„Ne fo gadj el édes sé get ide gen -
tôl!”

Ami annyit je lent, hogy bi zo nyos
rend sza bá lyo kat be kell tar ta nunk,
ha nem aka runk kel le met len, kár té -
kony em be rek kel kap cso lat ba ke rül ni.

Mire vigyázzunk, ha elindulunk?

Ha el in dulsz va la ho va, min dig mondd meg a szü le id nek
vagy a gon do zód nak, ta ná rod nak, a na gyi nak (at tól 
füg gô en, hon nan in dulsz, ott hon ról, az is ko lá ból vagy
ép pen a na gyi tól), hogy ho vá és me lyik úton mégy! Azt
is mondd meg, hogy ki hez tar tasz, ha lá to ga tó ba in-
 dulsz.

A leg jobb, ha le írod az il le tô ne vét, cí mét és te le fon -
szá mát.

Ezt nem azért ja -
vas lom, hogy a szü -
le id el len ôriz hes -
se nek, és öt per cen -
ként hí vo gas sa nak,
hogy ott vagy-e,
ha nem a biz ton sá -
go dért.
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A leg jobb, ha min den ki nyu godt: te is, meg a szü le id is.
Ha javasolhatom, ne legyints, hogy a könyöködön jön
ki az óvatosságra intô duma, mert ezt hallod folyton
otthon és a suliban. Valld be, te is aggódsz, ha a kutyád
elkószál vagy a szüleid nem jönnek haza idôben! (Én is
sokat ag gód tam a gye re ke im mi att. Igaz, volt is mi ért!
Ben ce fi am idôn ként szem be bi cik li zett a tro li busszal,
más kor pe dig ha za ho zat ta ma gát egy ide gen ka mi o -
nos sal az is ko lá ból. Mit mond jak? Ne él jé tek át!)

Mel les leg a szü le id is
meg ad hat ják ne ked az
el ér he tô sé gü ket, ha
el men nek va la ho va
és nincs mo bil juk.
Ár ta ni nem árt. Sôt!
Eset leg hasz nos le -
het.

Mire vigyázzunk, ha úton vagyunk?

Ha már út nak in dul tál, min dig légy éber és elô vi gyá za -
tos, bár mi lyen kö zel is vagy az ott ho nod hoz! Ta nulj a
kis Vuk tól, aki nek ma gá nak is meg kel lett ta nul nia, hogy
amint ki lép a ró ka lyuk ból, ezer fé le ve szély le sel ked het
rá. Nem da no lász hat, nem ug rál hat gond ta la nul, mert
oda pör köl nek ne ki a va dá szok, vagy meg ker ge tik az
ebek.

El ha gya tot tabb ré sze ken, pél dá ul er dô sé gek, par ko lók,
alul já rók kö ze lé ben ne vá  laszd a rö vi debb, el du gott
utat, még vi lá gos ban sem!

Min dig le gyen ná lad a mo bi -
lod, ha van mo bi lod. És
min dig le gyen fel tölt ve, le -
gyen be kap csol va. A mo bil
me mó ri á já ba táp láld be a
csa lád töb bi tag já nak te le fon -
szá mát is. Elô for dul hat, hogy
se gít ség re szo rulsz és a szü -
le i det ép pen nem tu dod el -
ér ni!
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Az ut cán ne na gyon hordj fel tû nô ék sze re ket, és
ne mu to gass túl ér té kes dol go kat! Pél dá ul elek t -
ro ni kus já té kot, mp3-lejátszót vagy te le font! 
A tol va jok pon to san ezek re pá lyáz nak!

A pénz tár cá dat ne a far zse bed ben tartsd! Tás ká -
dat ne hagyd nyit va, kü lön ben könnyû pré da le -
szel a zseb tol va jok nak! In kább rejtsd el tár cá dat
és zárd össze a tás ká dat! (Csa lád tag ja im nak szok-
 tam ja va sol ni, hogy egy rossz tár cát ke vés pénz -
zel te gye nek a tás ká ban fe lül re. Ha a zseb  tol vaj -
nak még is si ke rül a tás kád hoz fér kôz nie, lop ja el
azt!)

Az ut cán ne fel tü nôs ködj! So ha ne fi tog tasd az
erô det, ne vál lal kozz vesz élyes dol gok ra, csak
hogy el káp ráz tasd a töb bi e ket! Egy kel le met len
ide gen ki szúr hat, be léd köt het, és a töb bit a kép -
ze le ted re bí zom.

Ha el ha gya tot tabb ré szen kell át vág nod (er dôn,
me zôn, la kó te le pen), so ha ne menj egye dül. Min -
dig kérj meg egy fel nôt tet a csa lád ból, hogy kísér-
 jen el. Vagy ha osz tály tár sak kal, ba rá tok kal vagy,
ak kor együtt in dul ja tok.

Az is elô for dul hat, hogy egye dül vagy, és té ve dés bôl
rossz vo nat ra ül tél fel. Vagy te re lô ú ton köz le ke dik a
jár mû, ame lyen ülsz. A meg szo kott út vo na lat jól is me -
red, de most tel je sen el té ved tél, és fo gal mad sincs, ho -
gyan jut hat nál ha za!

Mi a te en dô? Ne ess pá nik ba, és ne kezdj el sír va, ha -
do nász va fel-alá jár kál ni! Ez nem fog se gí te ni! És so ha
ne menj oda ide ge nek hez azt re mél ve, hogy majd ôk
ha za visz nek!

Ne is kezdj el cél ta la nul kó szál ni
gon dol ván, hogy hát ha va la mi is-
 me rôs kör nyék re ke ve redsz!

Kérd meg a so fôrt, a vo nat ve ze tôt
vagy egy rend ôrt,
mu tas sa meg a
he lyes buszt
vagy vo na tot,
ami vel el jutsz
az ere de ti cé lod -
hoz! Ha van ná lad
mo bil te le fon, te -
le fo nálj ha za, és
mondd el, mi tör -
tént!
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Néha az áldozat is hibás

Ta lán ki csit fur csa lesz, amit mon dok, de na gyon gyak -
ran az is hi bás le het, aki bûn cse lek mény ál do za -
tá vá vá lik.

Ta lán le akar ta rö vi dí te ni az út ját, és is me ret len ös vé -
nyek, alul já rók, si ká to rok fe lé in dult.

Ta lán mu to gat ta az ut cán a ba rát já nak, hogy mi lyen sok
pén ze van.

Ta lán ijeszt get te a lá nyo kat, és így fel hív ta ma gá ra egy
rosszaka ra tú em ber fi gyel mét.

Ta lán rossz busz ra, vo nat ra ült, és amikor a jármû le -
 robbant és megállt, lesz állt a nyílt pá lyán, hogy ha za -
men jen.

Talán nem töltötte fel a mobilját idôben, és így nem tu-
dott telefonálni.

Talán rossz helyen tartotta a pénztárcáját, és ellopták.

Ha gon dol kodsz, és a fen ti ta ná cso kat is mét el ol va sod,
rá fogsz jön ni, hogy mi ért le het hi bás az ál do zat is.

✧ 149 ✧

Ha megszólít egy idegen

Amint azt már ír tam, száz fel nôtt bôl 98-99 a ba rá tod.
Még is kény te len va gyok azt ta ná csol ni, hogy ha meg -
szó lít egy ide gen, rö vid vá lasz után foly tasd az uta dat.

Ha az zal a szö veg gel jön, hogy a pa pád vagy a ma mád
küld te, ne hidd el! Te tud nád le ge lô ször, ha ôk ér ted
küld tek vol na va la kit.

Ha is me rôs vagy tá vo li ro kon ál lít meg, és ugya ner re hi-
 vat ko zik, ak kor is ér de mes fel hív ni a szü le i det va la mi
fal  szö veg gel. Pél dá ul, hogy
vegy él-e ezt vagy azt,
il let ve bár mi más  -
ról is be szél -
hetsz, ami ért fel
szok tad ôket
hív ni.
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Ha meg kér de zi egy idegen, mer re van egy ut ca vagy
egy bolt, egy cuk rász da, és te tu dod a vá laszt, mu tass a
meg fe le lô irány ba, és rö vi den vá la szolj. 

Ha be széd be akar ele gyed ni ve led, s ki de rül szá mod ra,
hogy a kér dé sét csak az is mer ke dés mi att tet te fel, hi-
 vat kozz si e tôs dol god ra, és in dulj to vább. 

Ha erô sza ko sab ban lép fel, rád szól, eset leg meg fog ja a
ka rodat, ak kor mondd ezt jó han go san: „Nem is me -
rem ma gát, ké rem, hagy jon bé kén!” Ezt a kö zel ben lé -
vô fel nôt tek meg hall ják, és az ide gen nem igen mer
to vább „nyo mul ni”.

Ha meg akarsz sza ba dul ni va la ki tôl, aki kö vet, vagy rád
akasz ko dik, mint egy pi ó ca, szólj az el sô fel nôtt nek,
vagy rend ôr nek, vagy biz ton sá gi ôr nek, ha a kö zel ben
van.

Számtalan mese szól a Piroska és a farkason kívül a fent
említett veszélyekrôl. Hófehérke, Jancsi és Juliska, meg
a többi boszorkányos mese. Nem véletlenül vá lasz -
tották a meseírók ezt a témát. Régebben nagy prob-
 léma volt a gyerekek megóvása a rosszakaratú
em berektôl. Ma már jóval kisebb ez a gond: biz ton sá -
go   sabbak az utak, és van mobiltelefon.

✧ 151 ✧

Ha megkínál egy idegen

Ide gen tôl so ha ne fo gadj el sem mit! Ak kor sem, ha az
egy ked ves, úgy mond szim pa ti kus né ni. (Saj ná lom, hogy
ezt kell ír nom, de ne fe lejt sük el: száz ból egy-két em -
ber vesz élyes. Mi at tuk va gyunk gya nak vó ak.)

Sem édes sé get vagy más „fi nom sá got”, sem üdí tôt, de
még egy ér té kes aján dé kot sem fo gad ha tunk el is me -
ret le nek tôl. Tu dom, ne héz meg áll ni, hogy az em ber ne
ve gyen a cso ki ból, ha meg kí nál ják, vagy ne fo gad jon el
egy CD-t, egy kon cert je gyet, eset leg egy nyak lán cot. 
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A me sék egy ré sze egyéb ként ugya no lyan ta ná csa dó
szö veg, mint az én kis fü ze tem, amint már írtam.

Csak ér de ke seb ben, ér zék le te seb ben, szó ra koz ta tób -
ban cso ma gol ta be ta ná csa it a me se író.

De az ide gen aján dék olyan le het, mint ami kor va la ki
be te szi a lá bát a rés nyi re nyi tott aj tó ba, és te nem tu -
dod be zár ni azt a be to la ko dó elôtt.

Mo so lyog va, ud va ri a san bár mit el uta sít hatsz s bár mi re
hi vat koz hatsz.

A ha zug ság, ha meg véd a ve szély tôl, nem szá mít olyan
nagyon nagyon nagy bûnnek. Bi zony ló dít né ha az em -
ber ke ve seb bért is.

Igaz, le het sé ges, hogy jó in du la tú a kí ná lás és fi nom a
sü ti, amit ad ni akar nak.

De mi nem lá tunk a má sik em ber fe jé be.

Hó fe hér ke sem tud ta, hogy gonosz mos to ha any ja kí -
nál ja meg mér ge zett al má val.

A be vá sár ló köz pont ban, plá zák ban, ahol biz to san
sze retsz mász kál ni, még job ban kell fi gyel ned. A
ki ra kat né ze ge tés, sé tá lás köz ben könnyen meg fi -
gyel het egy olyan em ber, aki nek rossz szán dé kai
van nak. A leg jobb, ha töb ben sé tál tok ilyen kor, és
nem sza kadsz el a ba rá ta id tól. Sze ren csé re ilyen
he lye ken sok az em ber, sok a biz ton sá gi ôr, és
bár me lyik bolt ba is be me hetsz, hogy az el adó tól
se gít sé get kérj. Ha szük sé ges, mondd el ne ki, mi
tör tént ve led, és kérd meg, hív ja fel szü le i det, tu-
 das sa ve lük, mer re vagy! Úgy hogy a plá zák ban
nem le het gond, ha egy ki csit ész nél vagy.
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Az em ber könnyen el csá bul, ha vá gya i nak tel je sü lé se
könnyû nek lát szik. Szí ve sen hi szünk a ked ves szó nak, 
az ada ko zó gesz tus nak. De az ide ge nek szán dé kát 
nem is mer het jük. És egy do log biz tos: ha az em ber 
nem lép a fo lyó je gé re, biz to san nem sza kad be alat ta.
Ha rá lép, ak kor két eset van…

Ha otthon vagyunk

Nem csak ak kor kell az is me ret le nek kel szem ben óva -
to san vi sel ked nünk, ha ép pen tá vol va gyunk a biz ton -
sá gos he lye ink tôl. Ott hon is ész nél kell len nie an nak,
aki nek van. Már mint esze.

Ki csi gye rek  ko rom -
ban gyak ran vol -
tam egye dül,
mert a szü le -
im mind ket -
ten dol goz -
tak, és én nem sze -
ret tem óvo dá ba jár ni.
Ak kor a szom szé dok 
vi gyáz tak rám.

Te bi zo nyá ra már na -
gyobb vagy, és kul -
csod is van a la  ká so -
tok hoz, ahol idôn -
ként egye dül ma -
radsz. 
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Ha baj ba, vész hely zet be ke rülsz, vagy nem kapsz
vá laszt fon tos kér dé se id re a kö rü löt ted élôk tôl,
se gít a KÉK VO NAL (min dennap 0–24 órá ig):

116-111
elôtag és körzetszám nélkül hívható bárhonnan

Magyarország területérôl. Mobilról is!
e-mil@kek-vonal.hu

Ha csen get nek, s jön a pos tás, a díj be sze dô, a villany -
óra  -le ol va só vagy bár ki más, és nem aka rod be en ged -
ni, ak kor nyu god tan ló dít hatsz annyit, hogy a szü le id
el men tek, és nincs kul csod. Ha pe dig erôs kö dik az il le -
tô, hogy ô pél dá ul te le fon sze re lô, vagy az apád ba rát ja,
ak kor hívd fel telefonon a szü le i det vagy a leg kö ze leb -
bi szom szé dot, hogy segítséget, ta ná csot kérj.

FONTOS!

• Ismétlem: a gya kor lás az egyet len mód szer, hogy ha
vész hely zet van, meg mentsd az éle te det vagy má sok
éle tét. Ke vés va la mit csak fej ben tud ni. Sok szor meg -
csi nál ni, gya ko rol ni amit tudsz, az már elég le het a
vész hely zet el há rí tá sá hoz.

• Az élet veszélyes üzem! De nem félni kell, hanem ha tá -
ro zottan cselekedni. Azt pró bál ta meg ta ní ta ni ez a fü -
zet, hogy egy-egy nehéz helyzetben mit kell tenni.

Fel jegy zé seid, öt le teid,
új ve szély hely ze tek, ta ná csok



Nógrádi Gábor
mûvei

www.nogradi.hu
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Gyerekrablás 
a Palánk utcában 
Lajcsika elrabolja
saját magát. Miért? 
(regény)

Segítség, 
ember!
Gondozz minket
okosan! 
(Állati humor)

Galamb-
nagymama
Mesék megvalósult
álmainkról, 
vágyainkról.

Hogyan 
neveljünk?
Minden és min-
denki nevelhetô?
(Vidám tanácsok)

Idenézek,
odanézek
Nagy képeskönyv 
a közlekedési 
jelekrôl. Az anyu 

én vagyok
– Nem akarok anyu
lenni! 
– Én se kislány!
(regény)

Hecseki és a
kedves betörôk
Sok kis Robin Hood 
meg egy nagymama. 
(regény)

A mi Kinizsink
Kinizsi Pál életre
kel, és talán gyôz
ma is.
(regény)

Petepite
– Nem akarok apu
lenni! 
– Én se gyerek!
(regény)

A tengeren is túl
Higgyétek el: anyu
mindig hazajön! 
(regény)

Gyerünk haza!
Két angol gyerek
kalandos menekü-
lése. 
(regény)

Az öcsém zseni
Mindenkinek elég
esze van, 
ha muszáj! 
(regény)

A bátyám zseni
Na, nehogy már 
elhiggye valaki! 
(regény)

A pénz nem 
a fákon nô!
Gazdag akarsz 
lenni te is? 
Bánj a pénzzel 
okosan!

A hó fogságában
Kislány vagyok, 
de helyén az
eszem! (regény)

Marci öröksége
Veszély, küzdelem,
szeretet, gyôzelem.
(regény)

A könyvek

kaphatóak a könyves-

boltokban vagy az

interneten

Marci visszavág
Izgalom, humor,
csodák és meglepe-
tések. 
(regény)
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Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely

A bölcs gyerek könyve

Aki vándorútra indul a mesékben, hamuba sült pogá-
csát kap szüleitôl a tarisznyájába. 

Vándorutadon te is elindultál már kedves ifjú olvasónk,
akár általános, akár középiskolába jársz. Még kedves
kezek segítenek, támogatnak az úton, de már bent sé-

 tálsz az Élet sûrû és ha-
talmas erdejében. 

Csodálatos ebben a ren-
getegben vándorolni, de
nem veszélytelen. 

Fogadj el tôlünk képze-
letbeli tarisznyádba né-
hány „hamuba sült” böl-
csességet, a hozzájuk tar-
tozó történetekkel, gon-
dolatokkal, amelyek ván-
dorlásod, azaz életed
során erôsebbé, sikere-
sebbé, de mindenekelôtt
boldogabbá tehetnek!

www.nogradi.hu


