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Nyaralások, kirándulások alkalmával az egyik
legkellemetlenebb zavaró tényező lehet az apró állatkák,
élősködők nemkívánatos jelenléte. Ezek a kis vérszívók
csípésükkel betegségeket terjeszthetnek és okozhatnak.

A kullancskullancs kétség nélkül Magyarország
legveszedelmesebb ízeltlábúja. A kullancs pókszabású,
vérszívó ízeltlábú, 1-4 mm nagyságú, sárgásbarna színű, és
vérszívás után 1 cm-re is megnőhet. A kullancs a bokrokban és
a fűszálakon található, kora tavasztól őszig (a növényeken
akár másfél méterig is felmászhat). A vért adó gazdára (állat-
ra, emberre) hang- és szaginger hatására „esik rá”. 
A kórokozók az állat tápcsatornájában élnek. 

Érdemes tudnunk egypár érdekességet, melyek alapján
a kullancs nem is mindig annyira veszélyes, mint
gondolnánk:
- önmagában, nem a kullancs a fertőző, hanem az
általa terjesztett kórokozók, tehát csak akkor fer-
tőz a kullancs, ha maga is fertőzött;
- a kullancs fénykerülő, a napfényben 2 óra alatt
elpusztul;
- minél hosszabb ideig van az emberi testben,
annál nagyobb a lehetősége a fertőzésnek;
- a kullancsok 1-6 évig élnek, ezalatt mindössze 3-szor szív-
nak vért.

Hazánkban a kullancsok leggyakrabban házi- és
vadállatokban élnek, növényeken, cserjéken, tölgyfákon.
Leggyakoribbak a nedves, hűs völgyekben, legelőkön,
erdőszélen. Májusban és szeptember elején van a legtöbb,
Nyáluk érzéstelenítő és véralvadásgátló hatású, viszonylag
gyakran fertőződtek a Lyme-kór, és ritkábban az agyvelőgyul-
ladás kórokozóival.

Az agyvelőgyulladásagyvelőgyulladás, mely a központi idegrendszer
súlyos megbetegedése, hosszan tartó kezelése után is maradhatnak
végleges károsodások. A csípés jellegzetes tünetei után általános,
influenzaszerű tünetek jönnek létre (köhögés, fáradtság, láz),
melyek pár nap alatt lezajlanak. Az esetek 
kb. 10%-nál erős fejfájás, tarkómerevség, magas láz, sugárhányás
alakulhat ki, mely azonnali kórházi kezelést igényel.

Fontos tudnunk, hogy ez a betegség védőoltásFontos tudnunk, hogy ez a betegség védőoltás--
sal megelőzhető. Az oltást már kora tavasszal kérnisal megelőzhető. Az oltást már kora tavasszal kérni
kell a háziorvosnál, és három részben kell beadni.kell a háziorvosnál, és három részben kell beadni.

A másik kórkép az ún. Lyme-kórLyme-kór (lájm), mely szin-
tén idegrendszeri bántalom, súlyos bénulásokkal jár és megle-

hetősen nehéz a gyógyítása. Jelentős különbség a kettő között,
hogy míg az agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető, addig
a Lyme-kór sajnos, nem. 

A CSÍPÉS TÜNETEI
A csípés, tünete alapján két formájú lehet: 
- a csípés után 1-2 napig pici, pirosas, esetleg, viszkető
bőrelváltozás;
- a másik súlyosabb, a körkörösen növekvő, nem fájdalmas,
nem viszkető bőrpír, melynek közepe elhalványul, széle kokár-
daszerűen éles. Ez a Lyme-kórt terjesztő borrelia fertőzés
egyik, kezdeti tünete.

A KULLANCS ELTÁVOLÍTÁSA
A kullancsot minél előbb el kell távolítani.

Kivételkor sose használjunk kenőcsöt, alkoholt,
vagy más, a kullancsot károsító anyagot.
A kullancs lágy részét ne nyomjuk meg, mert ezzel
kórokozókat préselünk a sebbe. Ezért a
(kullancs)csipesszel a kullancsot a feji részén, a
bőr közelében fogjuk meg és húzzuk ki.
A csípés helyét fertőtlenítsük.

MEGELŐZÉS
A betegségek elleni védekezés többféle módon is

történhet. A csípést megelőzni (rovarriasztó, SZUKU,
megfelelő öltözet), az állat táplálkozási idejét lerövidíteni
(hamar eltávolítani), és a védőoltással megelőzhető agy-
hártyagyulladás elleni oltást felvenni.

Az ajánlott viselet, a hosszúnadrág (zokniba tűrve)
megakadályozza, hogy az alacsony ágakon és fűszálak
fonákján várakozó élősdi a bőrbe juthasson. A rovarriasztók a
szabad bőrfelületre, ruhára fújva hatékonyan csökkentik a
rovarcsípések esélyét (szúnyogét is). A kirándulások során,
biciklizés, futás után tanácsos a bőr alapos átvizsgálása,
különös figyelemmel a hajlatokat (külső nemi szervek
környéke, hónalj), hajas fejbőr peremét, fül mögötti területet is
beleértve.
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Lengyel Tamás

Gondolatok egy élősködőről



A v i d r av i d r a (latin nevén Lutra Lutra)
hazánkban is megtalálható ragadozó emlős-
állat. Előfordul Európa, Ázsia országaiban
és Észak-Afrikában is .  A menyétfélék
családjához tartozik, a vizes élőhelyeket
kedveli, nádassal körülvett tavakban, lassú
folyók, patakok dús növényzetű árterein él.
Ezért egész teste a vízhez alkalmazkodott:
áramvonalas a teste, lábujjai úszóhártyásak
és  a farka hengeres ,  ez megkönnyíti
számára a vízban való haladást, ügyesen
úszik, percekig kibírja lélegzetvétel nélkül.
Orrát és fülét be tudja zárni, hogy ne men-
jen bele víz. 

Ha csak a feje látszik ki a vízből,
olyan, mint egy kicsi fóka. Testhossza a
hosszú farkával együtt egy méter körüli,
mozgása gyors, harapása erős, hajlékony
testalkatú, ezért ügyes vadász.  

A szárazföldön is  ügyesen mozog:
fára, sziklára mászik, ügyesen ás, és ha
kell, két lábra is tud állni.

Főként halakat, rákot, békát, madarak
tojását fogyasztja. 

Magányos állat, párzás után a hím
elhagyja a nőstényt, aki egyedül neveli a
kölyköket. 

Rejtőzködő életmódot folytat, nehéz
meglesni, olyan üregben lakik, amelynek a
bejárata a víz alatt található, és éjjel jár
vadászni. 

Sajnos, több haragosa is van: a horgá-
szok elől megfogja a lomha pontyot, és
többen irigylik tőle tömött bundáját. Ezért
még ma is  e lőfordul ,  hogy megfogják,
lelövik. 

Veszé ly t  j e l en t  számára  a  v izek
szennyezése ,  a  fo lyamok szabályozása és
a  vizes  é lőhelyek fe ltö ltése  i s .  

Ped ig  a  v id ra  f okozot tan  véde t t
ál lat ,  a  természetvédelem szigorúan védi .
Ahhoz,  hogy a  jövőben is  ta lá lkozhassunk
ezzel  a  kedves ,  játékos  kis  á l lattal ,  meg
ke l l  ő r iznünk  a  v ize ink  t e rmésze t e s
á l l apo tá t ,  hogy  a  v id rák  b iz tonságo s
otthont  ta lá lhassanak.

Zöld
mozaik

A vidraA vidra
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V. Zsuzsa
Felhasznált irodalom: Süni magazin, XX. Évf. 2005/2. szám: Lutra gyermekei 



Lázár Ervin: Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?

Mese

Egy szép, nyári napon nyitva maradt a hűtő ajtaja.
– Aha – mormogta odabent a Hideg –, most

itt az alkalom!
Féloldalasan kislisszant a

résen. Megállt a konyha közepén, ret-
tentő szemmel körülnézett.

– Most majd megmutatom
nektek! – sziszegte vészjóslóan.

Kihúzta magát, behajlított
karját vállmagasságba emelte, fitog-
tatta az izmait.
Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivalynak.

A Mozsár, a Konyhaszekrény, a Fületlen Bögre, az
Épfülű Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú Hokedli, a
Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?), a
Húsvágó Bárd, a Merőkanál, a Bojtos Butykos, a
Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék Fedő,
az Alumínium Fedő, a Burátlan
Lámpa, a Konyhaasztal és a Kettőbe
Vágott Paradicsom hökkenten nézett rá.

A Hideg tánclépésben végig-
lejtett a konyhán, majd ökölvívóállás-
ba helyezkedett.

Vészjósló hangon kérdezte:
– Melyikőtökkel kezdjem?
Körülnézett. Majd ezzel egyidőben azt mondta:
– Brrrr!
A konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt

gondolták: „Jaj, nehogy rajtam kezdje!“
Csak a Körömreszelőnek (mit keres egy köröm-

reszelő a konyhában?) jutott eszébe: „Mit akarhat ez kez-
deni?“

A Hideg meg újra azt mondta:
– Brrrr!
Egy kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán.

Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához
nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába
megroggyant.

– Majd én most... – kezdte volna újra, de csak
szánalmas suttogásra telt.

Megroggyant a másik lába is.
– Ó, jaj! – mondta a Hideg, s már patakokban

ömlött róla a víz.
Reszketett.
De azért még egyszer próbálkozott.

– Most megmutatom nektek... –
nyöszörögte s elcsúszott. Minden
ízében reszketve feküdt a konyha
kövén.

– Segítség! – mondta ekkor.
– Segítsetek! 

Gyorsan odafutott hozzá a
Mozsár, a Konyhaszekrény, a Fületlen Bögre, az Épfülű
Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú Hokedli, a
Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?),
a Húsvágó Bárd, a Merőkanál, a Bojtos Butykos, a

Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék
Fedő, az Alumínium Fedő, a
Burátlan Lámpa, a Konyhaasztal és
a Kettőbe Vágott Paradicsom.

Betámogatták az elalélt Hideget
a hűtőbe, és rácsukták az ajtót.

– Ez még azért majd megmutat-
ja nekünk, figyeljétek meg – mondta

a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a kony-
hában?). – Majd decemberben megmutatja.

A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány
decembert. A Mozsár egymaga százötvenet.

A Hideg meg gyógyulgatott a hűtőben.

Bánki Bia, 8 éves

Szabados Zsófi, 7 éves

Csősz Zsófia, 7 éves



Ügyeskedj!
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3. A következő szavak3. A következő szavak--
ban földrajzi neveketban földrajzi neveket

találsz elrejtve. találsz elrejtve. 
Melyek ezek?Melyek ezek?

BABAKONYHABABAKONYHA

FEGYŐR FEGYŐR 

BEGERJEDBEGERJED

KALAMAJKA KALAMAJKA 

1. Vajon melyik házban töltik a vakációjukat a nyaralók? 1. Vajon melyik házban töltik a vakációjukat a nyaralók? 
Vezesd őket oda! Színezd ki a házukat!Vezesd őket oda! Színezd ki a házukat!

2. Színezd ki a képet az utasításnak megfelelően!2. Színezd ki a képet az utasításnak megfelelően!

Összeállította: Zsuzsa



1. Végre itt a nyár...1. Végre itt a nyár...
– Jaj, már nagyon vártam a szünetet, és
hogy vége legyen az iskolának! Sőt, el is bal-
lagtam a nyolcadikból, ez egy kicsit furcsa,
de biztos hamar meg fogom szokni az új
iskolát, meg az új osztálytársakat is!
Remélem, lesz egy-két „jó fej“ közöttük.
Kíváncsi vagyok az új srácokra is. Most lett
vége a kapcsolatomnak. 1 évig jártunk. Ő
hagyott el, hát én meg úgy gondolom, nyitott
szemmel fogok járni!

2. Nyaralás...2. Nyaralás...
– Igen, de még hogy! Nemsokára megyünk a
Balatonra, már nagyon várom. Szüleimmel

és három barátnőmmel megyünk oda.
Remélem, szuper lesz! Csak az idő is legyen
jó. Augusztusban pedig Horvátországba
megyek a családdal. Még nem láttam a
tengert! Nagyon kíváncsi vagyok, milyen
lesz. Remélem, ott is sokat lehet bulizni.

3. Sokat jársz bulizni, szórakozni?3. Sokat jársz bulizni, szórakozni?
–  Szüleim „jó fejek“, elengednek minden
héten, ha menni szeretnék. Ezzel nincs
gond. Imádok táncolni! Most a buli az
életem, főleg, hogy itt a nyár. A házibulikat
is imádom, ilyenkor sokan összeverődünk.
De hát mikor „éljen“ az ember, ha nem most,
amikor fiatal?
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Zsani

Ági

Gyerekszemmel

Egészség-ábécé
– VAKÁCIÓÓÓ! –

A meleg napokat bizonyára szívesen töltitek vízparton. A nyári fürdőzéshez
biztonságot ad – és egyben jó sportolási lehetőség is –, ha megtanulsz úszni.

1. siklás 2.

3. 4.

• • Nevezd meg a képen látható úszási módokat!



LEGYÉL TE IS INDIÁN!LEGYÉL TE IS INDIÁN!

Előző hónap végén megtartottuk a „Legyél te is indián!” sorozatElőző hónap végén megtartottuk a „Legyél te is indián!” sorozat
programzáróját a Pót-Gyereknapon. Erről képes beszámolót majdprogramzáróját a Pót-Gyereknapon. Erről képes beszámolót majd

a következő hónapban olvashattok az újságban.a következő hónapban olvashattok az újságban.
Addig  i s  egy  k i s  r e j tvényt  é s  sz ínezést  kü ldünk  nektek  Addig  i s  egy  k i s  r e j tvényt  é s  sz ínezést  kü ldünk  nektek  

a  fo r ró  nyár i  napokra .a  fo r ró  nyár i  napokra .
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Karikázd be a többitől eltérő figurát!Karikázd be a többitől eltérő figurát!

Melyik indiánkenu lesz a győztes?Melyik indiánkenu lesz a győztes?
Számozd meg a csónakokat a célbaSzámozd meg a csónakokat a célba

érkezésük sorrendjében!érkezésük sorrendjében!

Színezd ki a képet!Színezd ki a képet!

Összeállította:
Zsuzsa



LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Filmklub: Filmklub: július 10., 24. (hétfőnként) 17.00-tól

Kirándulás: Kirándulás: részleteket lásd a hirdetőtáblán

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Filmklub: Filmklub: július 15., 29. (szombatonként) 15.00-tól

Kirándulás: Kirándulás: részleteket lásd a hirdetőtáblán

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Játszóterünk szabványosítás miatt (előre láthatólag) július 31-ig ZÁRVA TART. 

Ez idő alatt csak a játszóház látogathatóa játszóház látogatható.

Megértésüket köszönjük.

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Baba-mama klub: Baba-mama klub: július 5., 19. (szerdánként) 10.30-tól

Szoptatós baba-mama klub: Szoptatós baba-mama klub: július 18. (kedd) 9.30-tól

Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: július 6., 8., 15., 26., 15.00-tól

Szkanderbajnokság: Szkanderbajnokság: július 22. (szombat) 15.00-tól

Kommunikációs játékok:Kommunikációs játékok: július 12. (szerda) 16.00-tól

Játkos kísérletek hanggal:Játkos kísérletek hanggal: július 1. (szombat) 15.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: július 3., 10., 17., 24. (hétfõnként), 15.00-tól

Focibajnokság: Focibajnokság: július 22. (szombat) 14.00-tól

Teadélután kamaszokkal: Teadélután kamaszokkal: július 15., 26., 16.00-tól

Pingpongbajnokság: Pingpongbajnokság: július 29. (szombat) 15.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: július 3., 10., 17., 24., 31. (hétfõnként) 16.00-tól

Diafilmvetítés:Diafilmvetítés: július 5., 12., 29., 26. (szerdánként) 16.00-tól

Játékos teadélután: Játékos teadélután: július 14. (péntek) 16.00-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Remélem, örültök, hogy ebben a hónapban egy olyan tasakot lehet készíteni, amibe beletehetitek a nyáron gyűjtött kin-
cseiteket. (De ha mást szeretnétek benne tartani, úgy azt is lehet!) Színezzétek ki a képeket, vágjátok körbe a tasakot! A szag-
gatott vonal mentén hajtsátok össze a tartót és ragasszátok össze a pöttyözött részeknél! Ha szalagot fűztök a lyukkal jelölt
részbe, le is zárhatjátok a csomagotokat!

Jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M.1.




