
 

 
                                                                                
      Hétfő-Péntek: 10:00-17:00                                  06-1/410-00-01 

Kitört a VAKÁCIÓ!  

Bezárt az iskola kapuja, az óvoda is szünetet tart egy kis időre. Ilyenkor a 
hétköznapok átalakulnak, a tanév közben megszokott rend kicsit a feje tetejére 
áll, a gyerekek számára a pihenésé, a kikapcsolódásé a főszerep.  
A szülők - mivel a munkahelyek nyáron is működnek – igyekeznek megoldani 
gyermekük felügyeletét, a közösen eltöltött időt pedig tartalmassá tenni.  
Negyedévente megjelenő füzeteinkben olyan anyagokat szeretnénk összeállítani, 
melyek talán segíthetnek jobban megérteni élethelyzeteket, problémákat, 
melyekkel kapcsolatban együttműködnek velünk.  
Ez a szám leginkább a nyárról szól, azokról a családi kérdésekről, melyek nyáron 
felmerülhetnek szülőkben, gyerekekben.  

Olvassák/olvassátok örömmel, bátran elvihető, otthon is forgatható!  

Jó vakációt az egész családnak! 

Fiókások 

 

 



 
 

 

Kedves iskolások! 
Amikor kitör a nyár, azok számára, akik teljesítették a tanévet, iskolatáska, 

tankönyvek, a sarokba kerülnek egy két hónapra. Ez így van jól!  Pihenjetek, 
élvezzétek a nyarat! 
Azonban többféleképpen 
lehet pihenni. Ennek egyik 
formája az olvasás. A 
könyvek ismeretlen tájakra 
repítenek el, kalandokat, 
történeteket ismerhetsz 
meg általuk.  
Javasoljuk, hogy próbáld 
ki! Hogy melyik könyvet 
válaszd? Kérd szüleid, 
testvéreid, vagy a 
könyvtáros segítségét, 
meséd el mi az a téma, ami 
érdekel, amiről szívesen 
olvasnál.Ha van otthon neted, és szeretnél olvasni, akkor ajánljuk a következő 
oldalt is, ahol 128 mesét találsz, válogass kedvedre: 
http://www.meseljmindennap.hu/mesekereso  

 

 
 
1; Eötvös Könyvtár 
Eötvös u. 8. 
Tel.: 06-1-306-07-42 
email.: fszek1501@fszek.hu 
Nyitva tartás: 
2015.06.15 – 2015.07.26 
között: 
Hétfő:   13-19 
Kedd:   9-15 
Szerda:   13-19 
Csütörtök: 9-15 
Péntek:  9-15 
07.27.-08.16. között zárva! 

 
2; Zsókavári Rókavár 
Zsókavár u. 28. 
Tel.: 06-1-416-07-36 
email.: fszek1503@fszek.hu 
Nyitva tartás: 
Hétfő: 13-19 
Kedd: 10-16 
Szerda: 13-19 
Csütörtök: 10-16 
Péntek:  13-19 
Szombat: 9-14 

06.15 - 08.30 között szombatonként 
zárva, 08.03. – 08.23. között minden 
nap zárva

http://www.meseljmindennap.hu/mesekereso
mailto:fszek1501@fszek.hu
mailto:fszek1503@fszek.hu


 

 

 

Napsütés 
 Azt hiszem egyetérthettek velem abban, hogy ha a nyárról van szó, akkor 
mindenkinek a meleg jut eszébe először. Mi mással is járna ez a csodálatos 
évszak, ha nem a jó idővel?! Ez azonban óvatosságra is kell, hogy intsen minket, 
hiszen a nap sugarai károsak lehetnek, könnyen leéghetünk.  
Hogyan előzhetjük meg ezt? 

 délelőtt 11 óra és délután 3 óra 
között ne menjünk ki a napra! 

 Keressünk árnyékos helyet a 
játékhoz, szabadidős elfoglaltságunkhoz!  

 Védekezzünk naptejjel, még ha az 
árnyékban is tartózkodunk! Viseljünk 
kalapot, baseball sapkát vagy kendőt a 
fejünkön! 
A napszemüveg nem csak divatos, de 
hasznos is! 
Jó tanácsok a melegben: 

 nagyobb kendő vagy vékony sál 
bevizesítve a nyakunkban kellemesen hűsítő hatású lehet. 

 Nem szabad megfeledkeznünk a megfelelő folyadék bevitelről sem! 
Mindennap igyunk eleget! 

Mit tegyünk, ha nem tudtuk elkerülni a leégést? 

 napozás utáni készítmények, hűsítő gélek 

 tejföllel bekenjük magunkat, mintha krémet használnánk 

 a fekete tea is jótékony hatással van a leégett bőrfelületre, a tea 
elkészítése után meg kell várni, amíg teljesen kihűl az ital, majd 
vattapamacs segítségével, óvatosan átkenegethetjük vele a fájdalmas 
testfelületet. 

 Kellemesen hűsítő és bőrnyugtató hatása van az ecettel átitatott 
ruhadarabnak is. 

 Az aloe vera levével enyhíthetjük a fájdalmat a leégett felületen. 
Nagyon fontos, hogy amíg nem gyógyul, illetve nyugszik meg a leégett bőrünk, 
addig ne menjünk a napra újra. Minden esetben orvoshoz kell fordulni, ha a 
leégés különösen súlyos, vagyis, ha hólyagosodás, láz, fejfájás, hasmenés vagy 
hányinger jelentkezik! 

 



 

 

Strandolás 
A második dolog, ami mindig a szemünk előtt lebeg, ha a nyári szünidőre 
gondolunk, az a strandolás. A nyár egyik legjobb elfoglaltsága is rejt azonban 
veszélyeket. 
Nézzük a legalapvetőbb viselkedési formákat, amiket fontos betartanunk, 
ha strandra megyünk: 

 kenjük be magunkat naptejjel és válasszunk árnyékos helyet  

 vigyünk magunkkal jó sok folyadékot, hogy pótolhassuk az elveszett 
mennyiséget 

 viseljünk papucsot vagy szandált, nehogy valami megsértse a lábunkat 

 felhevült testtel ne menjünk be a vízbe, vizezzük be magunkat mielőtt 
belecsobbannák. 

 Nem szabad sérüléssel, sebesüléssel vízbe menni! 

 Ha még nem tudsz úszni, vagy nem vagy biztos az úszástudásodban, 
vegyél magadra karúszót vagy úszógumit! 

 Ne igyál a fürdővízből, mert hasmenést okozhat! 

 Ha lehet ugrálni a medencébe, figyelj oda saját magad és mások 
biztonságára is. 

 Ha kijöttél a vízből, és megszáradtál 
már, újra kend be magad naptejjel! 

 A strandolás végeztével, jó 
alaposan fürödj meg, hajadat mosd 
meg, hogy a fertőzéseket 
elkerüld! 

Játékok a strandon 

A homokvár építés az egyik 

legkreatívabb elfoglaltság a vízparton. 
Alapanyagok a víz, a homok és a kezed.  

A cseppvár a türelmen kívül nem igényel mást. Ha vizes kézzel megfogod az 

iszapot és elkezded csepegtetni a kezedet lefelé lógatva, akkor cseppkőhöz 
hasonlító építményt készíthetsz. 

A vizes-palack-csata deríthet igazán jókedvre. Vegyél néhány üres 1,5 literes 

pet palackot és töltsd meg vízzel. Az alját nyomva tartva, locsolhatod le 
ellenfeled. Ezt a legjobb csapatban játszani, víz mellett, hogy hamar újratölthess, 
ha kiürült a „tár”. Izgalmasabbá teheted, ha közben el is bújsz a közeledő ellenség 
elől. Szigorúan jó időben és felnőtt engedélyével lehet ezt a játékot játszani! 



 

 

A vizes macska nevű játék lényege, hogy egy labdát vagy frízbit dobál két 

játékos és a harmadik, aki középen áll, megpróbálja azt elkapni. Ha elkapja, az áll 
be helyette, aki dobta. Ezt a játékot szárazföldön is és focizva is lehet játszani! 

A halacska nevű játék vízben játszható, bármennyi játékossal. Az fontos, hogy 

mindig eggyel több felnőtt legyen, mint ahány gyerek játszik. Körben állunk és 
megfogjuk egymás kezét. Kiválasztunk egy embert, aki majd átsiklik az 
összekulcsolt kezek fölött, mint egy halacska. Ehhez nem kell más, mint nagy 
lendület és szoros kézfogás. Aki éppen siklik, annak a kezét csak akkor 
engedhetjük el, ha már áthaladt a kezek fölött. 

Végezetül, hogy az élmények megmaradjanak, készítsünk fotókat a 
strandolás alatt. A képkeretet, amibe majd a fotót tesszük, kidíszíthetjük a gyűjtött 
kavicsokkal, kagylóval, homokkal. Ha a képkeret szélét beragasztózzuk, az előbb 
felsoroltakat, rátehetjük, beleszórhatjuk. Nem csak az emlékezetünkben 
maradnak meg a vidám percek, hanem kézzel foghatóvá és letagadhatatlanná is 
válnak.  
 

Rovarcsípés   

Leginkább nyáron találkozunk az egyik 
legellenségesebb rovarral, a 

szúnyoggal. A csípése következtében 

viszketést érzünk a bőrfelületen, ami a 
szúnyog által kibocsájtott méreganyag 
miatt alakul ki. Ha megcsípett, érdemes 
bekenni egy erre a célra kapható géllel. A 
legjobb megoldás azonban a megelőzés. 
Már minden boltban kapható szúnyogriasztó spray, amivel az egész testünket 
befújva védelmet biztosítunk. Beszerezhető már füstülő és gyertya is, amely a 
kellemes nyári estéken beszélgetve meghitt hangulatot teremt, de a szúnyogokat 
elriasztja. A lakáson belüli használatra az elektromos készülék nyújthat 
biztonságot. A hagyományos módszereket tekintve, a szegfűszeggel tűzdelt 
citromkarika, a diófaleveléből, illetve a gesztenyefa leveléből készített főzet is 
elűzi a rovarokat. Állítólag, aki pedig sok fokhagymát fogyaszt, - ami nagyon 
egészséges is, mert immunrendszer erősítő hatása van - azt elkerülik a szúnyogok. 

Persze csak módjával, mert erős illata van!  

Elengedhetetlen, hogy a kullancsokra is odafigyeljünk. Hiszen súlyos 

betegségeket okozhat, ha nem vesszük észre jelenlétét. Ellenük úgy 
védekezhetünk, ha zárt ruházatot viselünk és bekenjük vagy befújjuk magunkat 
kullancsriasztó szerrel. Leginkább a kirándulások alkalmával találkozhatunk velük, 



 

 

ugyanis a fűben, bokrokban, fákon lapulnak meg. Ezért mindig vizsgáljuk át jó 
alaposan magunkat a nap végén. Ha nem sikerült elkerülnünk a kullanccsal való 
összeismerkedést, azonnal távolítsuk el magunkról, a következőket figyelembe 
véve:  

 Sohase használjunk kenőcsöt, alkoholt, vagy más, a kullancsot károsító 
anyagot! 

 A kullancs lágy részét megnyomva préseljük ki a bőrünkből és az 
eltávolítást követően fertőtlenítsük a sebet! 

 A legbiztonságosabb módszer az eltávolításra, az úgynevezett 
kullancseltávolító kanál, amit a gyógyszertárakban lehet megvásárolni. 
 

Otthoni móka 
Készíthetünk tündérkoszorút vagy kisebb méretben karkötőt, bokaláncot is 
virágokból. Egyszerű fonást alkalmazva csak arról kell gondoskodnunk, hogy 
legyen elég virág és pótoljuk a rövidülő fonatot. Így egyre vastagabbra bővül a 
befonandó szár. A végét összekötjük a maradék virágszállal.  

 

 
Ha tudunk, készítsünk 
fotókat a nyáron, 
ezeket albumba 
rendezhetjük. Nem csak 
a fotók, de az írások is 
kellemes pillanatokat 
szerezhetnek a 
későbbiek folyamán, ha 
azokat elővéve 

olvasgatjuk. 
Készíthetünk naplót, 



 

 

akár a család mindentagját bevonva családi naplót, amit folyamatosan 
bővíthetünk. Egy-egy sikeres vagy különleges nap végeztével leírhatjuk közös 
élményeinket, együtt töltött perceinket, gondolatainkat. 
 
A meleg nyári időben kellemes estéket tölthetünk az ég alatt a csillagokat figyelve. 
Eközben mesére is állhat a szánk, akár a nap eseményeit tovább szőve a 
gyerekekkel közös történeteket alkothatunk. 
Például, íme egy mese, melyet következő számunkban folytatunk…. 
 
 

 

Sebi a teknősbéka egy szép nyári napon kidugta fejét a homokból. Ahogy 
körülnézett, már csak azt látta, hogy testvérei a vízbe vetik magukat és vígan 
úsznak. Ő egyedül maradt a parton. Ahogy a tenger zúgását hallgatta, szíve egyre 
húzta, hogy ő is ússzon testvéreivel, de útja a forró homokban hosszúnak tűnt. 
Feje felett egy sirály vijjogott.   

- Hát te, szegény pára, lemaradtál? 

- A többiek itt hagytak, én meg félek egyedül elindulni. 

- Nincs mitől tartanod – mondta a sirály. – Szépen menj a vízhez, és az 

áramlás elvisz téged a 

többiek után. Csak a 

pelikántól kell félni. 

- Pelikán? – kérdezte 

Sebi. - Az micsoda? 

- Ő egy hatalmas 

madár, aki… néha 

leszáll a vízre és 

akadályozza a 

teknősök útját. 

Ahogy Sebi nézett rá kérdőn, 
nem volt szíve megmondani 
neki, hogy sajnos a pelikánnak 
ő a vacsorája… 

- Nagyon érdekes ám a tenger, találkozhatsz mindenféle állattal, az én 

kedvencem a delfin, mert olyan mókásak. 



 

 

Miközben Sirály úr még hosszan ecsetelte, hogy kikkel lehet találkozni, Sebi szép 
óvatosan elindult a tenger felé. 
Amikor lába vizet ért örömében felkiáltott.   

- Köszönöm Sirály úr, köszönöm, remélem, hamarosan utolérem a 

testvéreimet.  

- Sok sikert az úton!– kiáltotta Sirály úr.  

Sebi gyorsan haladt előre, de szemei hiába kutatták testvéreit, nem látta őket. 
Ahogy a nap lebukott úgy lett Sebi is egyre fáradtabb és szomorúbb. Egy kis 
homokbuckán megpihent. Hajnalban, amikor felébredt elgyönyörködött a 
napfelkeltében. Elcsodálkozott, hogy milyen ezüstösen csillog a víz, és a nap 
erejétől, hogy lesz hamarosan finom meleg. Új lelkesedéssel indult testvérei 
nyomába.  
Ahogy úszott egyszer csak valami furcsa hang ütötte meg a fülét. Kereste honnan 
jön a hang forrása, de nem látott senkit, gyorsan lebukott a víz alá, hátha onnan 
jön a hang. Hát ahogy lenézett, látta, hogy egy delfin a hínár közé gabalyodott.  

- Szia – szólította meg a delfint, én Sebi vagyok. 

- Szia, - szólalt meg a delfin, - én Fifi vagyok. Kérlek, segíts nekem. Nem 

tudok a felszínre úszni. Beakadtam valamibe. 

- Várj, elrágom a hínárt. 

Sebi, ahogy Fifinek igyekezett segíteni, rájött, hogy uszonya nem csak a hínárba 
gabalyodott bele, hanem fennakadt valami furcsa szerkezetben is, amit hiába 
igyekezett átharapni, nem tudta. 

- Van itt még valami – mondta – de nem tudom mi az, nagyon kemény. 

Ahogy Fifi lenézett, sírni kezdett. 

- Jaj, egy halászháló, vágja az uszonyomat, már sosem jutok haza. 

- Ne aggódj, segítek, nem hagylak itt. – próbálta Sebi vigasztalni. 

- De hogyan? A halászok hálója túl kemény, nem fog lejönni rólam. 

- Higgy benne, sikerülni fog. Én nem adom fel. 

Sebi elúszott, hozott egy fadarabot, először azzal próbálta meg lefeszegetni, de 
nem sikerült. Megint elúszott, akkor talált egy követ, de ezzel sem sikerült a hálót 
leszedni. Végül talált valami hegyes és éles koralt, amivel sikerült a hálót elvágni, 
így Fifi kiszabadulhatott. Alighogy a kötél engedett, Fifi már is felúszott a 
felszínre. Sebi követte. 

- Végre megint szabad vagyok – ujjongott Fifi. – Szabad vagyok. 

- Igen, látod, végül sikerült. Ha nem megy valami még nem szabad feladni, 

- mondta Sebi. – Én sem találtam meg első nap a testvéreimet, de nem 

adom fel. Tudom, hogy meg fogom őket találni. Próbálkozni kell. 



 

 

- Igazad van, - válaszolta Fifi – Köszönöm, hogy segítettél. Nélküled még 

most is fogságban lennék. Mivel segítettél, én is segítek neked megtalálni 

a testvéreidet. 

- Köszönöm, így legalább nem leszek olyan magányos, mert Te velem 

leszel. 

- Soha többé nem kell egyedül lenned, csak ha akarsz. Mostantól a barátod 

vagyok, és melletted leszek, amíg meg nem találjuk a testvéreidet.  

- A barátság nem csak ideig-óráig tart. – mondta Sebi elgondolkodva - 

Egész életedben a barátod leszek. 

- Mint ahogy én a tied. – válaszolta Fifi. 

Most már ketten indultak útnak Sebi testvéreit felkutatni. Este Fifi vitte tovább 
Sebit, amíg ő pihent. Reggel közösen gyönyörködtek a napfelkeltében, és 
mindkettejük szívét szeretet töltötte be, hogy élményeiket megoszthatták 
egymással. 

Folytatása következik…                                                           by FA 

 

 

Programok a nyárra 
 
Találtunk egy szuper honlapot, ahol nem csak nyáron, az év bármely szakában 
lehet böngészni a gyerekprogramok között: www.gyerekprogramajanlo.hu  
Mi most budapesti programokat kerestünk Nektek a nyárra, olyanokat ahol a 
helyszín viszonlyag nincs messze a XV. kerülettől, vagy könnyen megközelíthető, 
és amelyek ingyenesek! 

 
A József Attila lakótelepi nagyjátszótér minden szerdán 10órától 11 óráig 

ingyenes Játszó-szerda nevű programmal készül. Július 1-től augusztus 12-ig  

színvonalas gyermekszínházi előadások, kézműves foglalkozások várnak titeket! 
Helyszín: 1098 Budapest, Dési Huber utca 
Július 22-én Kalózok és Vízitündérek, július 29-én Egérparádé, avagy apróléptű 
cirkuszi próbálkozások, augusztus 5-én Cincognak az egerek, augusztus 12-én 
Maszmók a tengerentúlon c. előadások várnak Titeket! 
 
 

http://www.gyerekprogramajanlo.hu/


 

 

 
 
 

A Margitszigeti 

Szabadtéri Színpad 

szombatonként 10:30-tól 
ingyenes 
gyerekelőadásokkal készül! 
Ajánlott 3 éves kortól. Az 
előadások 40-50 percesek. 
Utána játék, bábozás, 
kézműveskedés, dal- és tánctanulás. 
 

A Szabad Tér Színház pedig, ami a Szabadtéri Színpad mellett,  a romoknál 

található, minden vasárnap 10:30tól reneszánsz délelőttöket szervez a 
gyerekeknek, mleyek szintén ingyenesek, 5 éves kortól ajánlottak. Koncertek, 
hangszerbemutatók, vásári bábjátékok, táncok, dalok várják a családokat. Az 
előadások itt is 40-50 percesek. 
 

A Pestújhelyi Közösségi Ház Páratlan Vakáció nevű programsorozata 

minden második hétköznapon kerül megrendezésre a 1158 Szűcs István u. 45. 
szám alatt. Póló szitázás, gyertyakészítés, homokkép készítés, üvegfestés, Öko-
játszóház, diafilm vetítés, kavics festés, papírmerítés is vár Titeket! 
 

 

Élménydús, szuper nyarat kívánunk mindenkinek! 

 

Fiókák  


