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Köszöntő 
 
Kedves Olvasó! 
 
Közeleg a nyár, és ismét egy programokban, élményekben gazdag nevelési évet zárunk le. A 
változatos csoportos programok mellet közös óvodai rendezvényeink is tartalmas szórakozást 
nyújtottak a gyermekeknek. A „madárovi” foglalkozás mellett az idén egzotikus állat-
bemutatót is szerveztünk, ahol Both Zoltán állatbefogó ismertette meg óvodásainkat afrikai 
sünnel, óriáskígyóval, és sárkánygyíkkal. Amellett, hogy a gyermekek közeli kapcsolatba 
kerültek az állatokkal, - a bátrabbak kézbe is vehették, megsimogathatták őket-, előadásában 
játékos formában felhívta a gyerekek figyelmét a környezetvédelemre, az állatok védelmére. 
 
Nagycsoportos óvodásainknak ismét megszerveztük a Parlament-látogatást, és második 
alkalommal a „Zöldellő „tábort is, amely ebben az évben már négy naposra terveztünk. Kis 
táborozóinkat a környezet megismerésében, a vizsgálódásban távcsövek és nagyítók is segítik.  
 

A felnőtteket is megszólító Egészségnap ismét számos 
ismeretterjesztő előadást, közös programot, játékot 
kínált a szülők, családok számára. A hagyományos 
családi gyermek- és sportnap programjai alapítványunk 
jóvoltából még tovább színesedtek: a lufihajtogatás, az 
arcfestésnek különösen nagy sikernek örvendett, a 
rendezvény végén az óvodát királylányok, tündérek, 
lufikarddal felfegyverzett harcosok hagyták el. 

Köszönjük a szülők által készített finomságokat, és a 
palánták örökbefogadását! A belőlük származó bevétel 
65.530 Ft, mely alapítványunk további terveinek 
megvalósulását segíti.   
 
Óvodánk ebben az évben is tovább szépült, 
korszerűsödött. Alapítványi támogatással, redőnyök 
felszerelésével sikerült megvalósítani a tornaszoba 
árnyékolását, napvitorlákkal a Maci csoport homokozójának 
napvédelmét, valamint a Csiga, Méhecske és Katica csoportok 
árnyékolását. A fejlesztésnek köszönhetően a Maci csoport 
udvarrészén árnyékos terasz került kialakításra.  
 

A fenntartó által kiirt „Madarak fák napja” pályázaton Süni 
csoportos óvodásaink közös alkotása 3. helyezést ért el. 
Gratulálunk Nekik! 
 
Minden kedves családnak kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánok! 
 

Kemerléné Suri Ildikó 
Intézményvezető  
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Fejlesztő oldalak 

 
A fejlődés mérföldkövei 

 
 
A gyermek fejlődése mindig az adott gyermek testi-lelki-szociális adottságainak függvénye. A 
fejlődésben vannak azonban bizonyos meghatározó, kikerülhetetlen periódusok, elérendő 
mérföldkövek, melyeken szükséges átlépni a következő fejlődési lépcső megtételéhez. 
Szerencsére manapság rengeteg könyv, internetes oldal segíti a szülőket gyermekük 
fejlődésének követésében. 
 
A teljesség igénye nélkül összeállítottam egy rövid kis listát, amely alapján a szülők ellenőrizni 
tudják gyermekük fejlődését. 
 
3 éves  
         

 építőkockákból tornyot épít  
 zsírkrétával firkál 
 próbálja elkapni/eldobni a labdát 
 váltott lábbal lépcsőzik 
 megérti az „én” jelentését 
 szobatiszta 
 3-5 szavas mondatokban beszél 
 rövid kérdéseket feltesz 
 más gyermekekkel játszik 

 
 
4 éves 
 

 segítség nélkül közlekedik a lépcsőn 
 a labdát biztosan elkapja, dobja 
 értelmezi az „azonos”, „különböző” jelentését 
 5-6 szavas mondatokban beszél 
 rövid történetet elmesél 
 ismeri a színeket 
 képes fantáziajátékot játszani 
 kis segítséggel önállóan öltözik-vetkőzik 

 
 
5 éves 
 

 egy lábon képes megállni, ugrálni 
 képes különböző formákat – embert – lerajzolni 
 önállóan öltözik, gombol, cipzárt húz 
 a jövő időt ismeri, használja 
 „hosszabb” történetet összefüggően elmesél 
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 10-ig számol mechanikusan 
 a szabályokat kezdi megismerni, és betartani 
 kezdi a realitást a fantáziától megkülönböztetni. 
 képes elmélyülten hosszabb ideig játszani 

 
 
6 éves 
 

 mozgása összerendezett 
 a játék és a feladat elkülönül 
 megfelelő feladat- és szabálytudata, felelősségtudata van 
 igénye van új ismeretek, készségek elsajátítására 
 képes a kitartó figyelemre (20 perc) 
 megfelelő emlékezeti teljesítmény 
 beszéde tartalmilag és formailag is életkorának megfelelő 
 szociális érettség, alkalmazkodás másokhoz 
 önállóság 

 
Nagyon fontos, hogy gyermekeink készségeinek fejlődésével mi is egyre jobban támogassuk 
önállóságukat, minél több dolgot tudjanak önállóan kivitelezni a hétköznapi tevékenységek 
során, erősítsük őket az óvodáskorra jellemző „Én is meg tudom csinálni” élmény örömében!  
 
Az óvodában igyekszünk olyan körülményeket teremteni, mely az önállóságra sarkallja 
gyermekeinket, javasoljuk ezt otthon is biztosítani, hogy az óvodában megtanult készségek  
belsővé váljanak.  
 

Nyuli Krisztina 
Fejlesztő pedagógus  
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A szülői beszédpélda 
 
 
Sokszor halljuk a kisebb, óvodás gyerekek büszke szülei szájából: A fiam már megtanult 
számolni! A kislányom megtanulta a R hangot mondani! A legtöbb esetben ez nem iskolai 
értelemben vett tanulási - tanítási folyamat, hanem spontán utánzással elsajátított dolog. A 
gyermek hallja a számokat, és óvodásként el tudja őket sorolni, egytől tízig, akár tovább is. A 
beszédfejlődés során sem kifejezetten tanulnak gyermekeink, hanem utánozzák a felnőttet. 
 
Érdekesség, hogy az egészen kicsi csecsemők, beszélni még nem tudó kisbabák, akik csak 
gőgicsélnek, a világ összes nyelvében megtalálható hangot produkálják, az afrikai 
csettintésektől az európai fül számára furcsán hangzó távol-keleti hangokig. Ahogy fejlődnek, 
ügyesednek, egyre jobban figyelnek közvetlen környezetük beszédére, és egyre inkább 
anyanyelvük hangkészletét kezdik el használni. Így alakul ki a magyar gyerekeknél is például az 
„A” hang, ami a magyar nyelvre jellemző - Illyés Gyula: Mariska hazát választ című gyönyörű 
novellájában olvashatunk erről. 
 
Fontos tehát, hogy a kisgyermeket körülvevő beszélő környezet milyen példát nyújt a 
beszédtanuláshoz. Logopédusok, védőnők sokszor hangsúlyozzák, hogy a pici gyerekhez ne 
beszéljük selypítve, gügyögve! Mindig igyekezzünk tisztán, helyesen ejteni a hangokat, 
inkább a beszédtempón lassítsunk, és kicsit emelt hangon, dallamosan szóljunk 
gyermekünkhöz. Amikor a kisgyermek már elkezd szavakat, mondatokat mondani, általában 
egyéves kora után, akkor pedig ne javítsuk ki az általa rosszul mondott hangokat! Természetes 
folyamat, hogy a nehezen kimondható R, S, K, TY hang kezdetben még J-L, SZ, T, T lesz 
(róka=jóka, sapka=szapta, kutya=tuta). Fölösleges, és nem is vezet igazán eredményre, ha 
ezeket hangsúlyosan javítjuk, helyesen próbáljuk megismételtetni a gyerekekkel. A nyelvtani 
rendszer fejlődése során is tapasztalhatunk hasonlót: a magyar nyelvben oly jellegzetes 
ragozási kivételek is ide tartoznak. Lovat helyett lót, pénzt helyett pénzet, majmot helyett 
majomot mond a kicsi. Ilyenkor is az a legjobb, ha a rosszul ragozott szót nem direkt javíttatjuk 
ki, („Úgy mondd, hogy lovat!”) hanem helyesen ismételjük meg: Igen, megsimogattad a lovat!  
 
Mit tehet a szülő a dallamos, szép beszédpélda nyújtásán kívül azért, hogy gyermeke az 
óvodáskor végére szépen, tisztán beszéljen, megfelelő szókinccsel, helyes nyelvtani 
rendszerrel? A legfontosabb, hogy tudja: nem a televízió, tablet, okostelefon nyújt beszélő 
környezetet, igazi példát a gyereknek, hanem a szülő! Jól esik időnként, ha a gyermek 
mesenézés közben nem bennünket zavar, de a túl sok idő, amit ezzel tölt, biztosan nem segíti, 
hanem visszavetheti a nyelvfejlődést. Hiába nézi a legjobb, legértékesebb mesét a telefonon, 
hiába választunk neki a tévében reklám nélküli rajzfilmet, ez nem helyettesíti az ÉLŐ beszédet! 
Ha mesenézés közben a gyereknek van lehetősége kérdezni, mert jelen vagyunk, de inkább mi 
magunk olvasunk mesét, vagy csak a képek alapján szabadon mesélünk, ha a 
tevékenységeinket mindig beszéddel kísérjük, ha napi tevékenységeinkbe befér a 
mondókázás, ha van IDŐ beszélgetni: ez a legtöbb, amit tehetünk. S természetesen azt is 
tudnunk kell, hogy a gyerek azt is utánozhatja, amikor azt hisszük, nem figyel: a csúnya 
szavakat, amik kicsúszhatnak a felnőttek száján, igazi jelentésük tudata nélkül is megtanulják 
és mondják… 
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Jó szívvel ajánlom még, hogy menjenek el együtt a könyvtárba! A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár fiókkönyvtáraiba a 18 év alatti gyerekeket ingyen be lehet íratni, és egyszerre nyolc 
könyvet lehet kölcsönözni. A gyerekkönyvek drágák, érdemes könyvtárból hazavinni, és egy-
két hónapig otthon nézegetni őket, így kiderül, mi az, ami igazán érdekli a gyermekünket. A 
gyerekkönyvtárosok készségesen segítenek, ajánlanak életkornak megfelelő könyvet, 
nézegetni valót.  
 
Gyermekükkel, az ő beszédfejlődésével kapcsolatos kérdéseikkel, vagy esetleg probléma 
észlelése esetén keressenek fel egy logopédust, aki szívesen válaszol, segít Önöknek. 
        
 

Elges Renáta 
Logopédus 

 
 
A cikkben említett novella elérhető itt: 
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ILLYES/illyes02118/illyes02146/illyes02146.html 
 
 
Könyvajánló: 
Berg Judit- Maszat sorozat 
Marék Veronika: Kipp-kopp sorozat, Boribon sorozat 
Rohzeut Suzanne Beryer: Böngészők (Tavasz, Nyár, Ősz, Téli, Éjszakai) 
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék 
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Mindennapjaink 

 
Látogatás a Magyar Rádiónál 

 
 
Igyekszünk minden évben különleges programokat szervezni óvodásainknak, így idén többek 
közt a Magyar Rádióhoz is ellátogattunk a nagycsoportosokkal, ahol egy igazán interaktív, 
gyermekközpontú hangszeres zenei bemutatót láthattunk és hallhattunk Lukácsházi Győző, a 
Magyar Rádió szerkesztője vezetésével. Már az épület nagyon elvarázsolt Minket, a zenekari 
terembe lépve pedig még a szavunk is elállt a különféle hangszerek látványától.  
Miután Győző „bácsi” befejezte nyitó szavait, kihívott egy gyereket – a Pillangó csoportból 
Nórikát –, hogy vezényelje a zenekart. A zenekar tagjai profi módon követték Nórikát, aki 
nagyon örült ennek. 
 

 
 
Ezután a különböző hangszer családok bemutatása következett, melyet különböző 
komolyzenei művek részleteivel valósítottak meg. Ezek között a részletek között olyanokat is 
felfedezhettek a gyerekek, melyeket akár otthon is hallhatnak, mint például a TV Maci 
főcímdala, aki pedig kitalálta, hogy melyiket hallottuk, azt a gyereket Győző „bácsi” csokival 
jutalmazta. Volt olyan gyerek, aki többet is kapott. 
 
A bemutató során megismerhettük a fúvósok családjából a trombitát, a fuvolát, a piccolót, a 
tubát és kürtöt, a vonósok közt megszólalt a hegedű, a brácsa, a nagy bőgő és a cselló. Ezeken 
kívül még hallottuk nagydobot és cintányért is. 
 
Az előadás végén két rövidebb művet is játszottak nekünk, Muszorgszkijtól a „Kiscsibék tánca 
a tojáshéjban”, valamint Strausstól „A mennydörgés és villámlás” című darabot.  
 
Bátran mondhatom, hogy ez az élmény nem csak a gyerekeknek, de nekünk, 
óvodapedagógusoknak is felejthetetlen volt. 
 

Törőcsikné Gózon Lili 
Pillangó csoport 
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Zöld oldalak 

 
A 2018-as év élőlényei 

 
 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) minden évben az internetes 
szavazás eredménye alapján választja meg az év madarát. Idén rendhagyó módon saját 
hatáskörben, egy jeles nap megünneplése céljából választotta meg az egyesület az év 
madarának a vándor sólymot. Ennek oka, hogy a vándorsólyom több évtizednyi szünet után 
1997-ben költött újra Magyarországon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
a 20 éves évfordulóra emlékezve szenteli a világ leggyorsabb madarának 2018-at. 
 

 
A vándorsólyom a világon mindenhol 
az erő, az ügyesség, a rátermettség 
szimbóluma volt, és az ma is. 
Címerekben és jelvényekben szerepel. 
Szimbolikus jelentőségén túl, nagyon 
is gyakorlati haszna volt a késő 
középkorig, amikor a héja mellett, a 
legelterjedtebben használt 
solymászmadár volt. 
 

A szédületes sebességéről széles körben ismert vándorsólyom az örvös galambnál 
termetesebb, 38-51 cm testhosszú, 89-113 cm-es szárnyfesztávolságú. A hímek mintegy 
egyharmaddal kisebbek a tojóknál, a nemek színezetében viszont nincs komoly eltérés. 
 
A vándorsólyom igazi világpolgár, a kontinensek közül egyedül az Antarktiszon nem fordul elő, 
illetve nincs még adata Új-Zélandról sem. Elterjedési területén foltszerűen hiányzik a sivatagi 
és esőerdei zónákból. Bárhol megtelepszik, ahol költésre alkalmas sziklafalakat, közepes és 
nagy testű madárfajok fán épült fészkeit találja. Az egyik leggyakoribb településen fészkelő 
ragadozómadárként világszerte költ nagyvárosok belső kerületeinek felhőkarcolóin, magas 
épületein is. 
 
A Magyar Haltani Társaság honlapján minden 
évben megrendezésre kerülő 
közönségszavazás eredményként 2018-ban a 
balin viselheti az év hala címet. A verseny 
győztese a három jelöltre beérkezett 5771 
szavazat 38%-át kapta, ezzel jelentősen 
megelőzve a második helyezett domolykót 
(33%) és a harmadik helyezett kövicsíkot 
(29%). 
 
A balin a zömmel békés fajokat magába foglaló pontyfélék családjába tartozik, mégis ragadozó 
faj. Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról lapított. Látása igen jó, érzékszervei fejlettek. 
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Pikkelyei aprók, az alsó úszók gyakran már a fiataloknál is rózsaszínűek, az idősebbeknél pedig 
kifejezetten vörhenyesek. Nagy növésű hal, jól fejlett példányainak hossza 50-60 cm, de 
kivételesen az egy métert is elérheti. A balin rendkívül érzékeny a szennyeződésekre és a 
környezetében bekövetkező változásokra, ennek ellenére szinte egész Európában 
megtalálható, hazánk területén őshonosnak tekintjük. Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, 
ahol a márnazónától egészen a torkolatig megtalálható. Magányosan vagy néhány fős 
csapatokban keresi táplálékát. 
 
Az év emlősét minden évben a Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső programjában 
választják meg. A természetvédelmi szakemberek, biológusok olyan állatfajt választanak ki, 
amelyikre fel szeretnék hívni a figyelmet, így érdemelte ki a megtisztelő kitüntetést 2018-ban 
az élőhelyük szűkülése miatt kihalás szélén álló földikutya. 

 
A földikutya hengeres testalkatú, magányosan élő, apró rágcsáló, mely a földalatti üregekből 
csak nagyon ritkán jön a felszínre. A sztyeppterületeket kedveli, a nedves, mocsaras 
élőhelyeket kerüli. Nincsenek fülkagylói, szemeit bőrhártya borítja, mely csak a fény és a sötét 
megkülönböztetésére alkalmas. Táplálékát növényi gyökerek alkotják. Magyarországon 
három faja fordul elő. 
 

A Magyar Természettudományi 
Múzeum internetes szavazásának 
eredménye alapján az év rovara az 
óriás szitakötő lett. A nappal 
repülő és sokszor feltűnő 
megjelenésű szitakötők a 
rovarvilág jól ismert képviselői. 
Nem kellemetlenkednek 
jelenlétükkel, mint a legyek, nem 
szívnak vért és nem is terjesztenek 
betegségeket, mint a szúnyogok, 
de még fullánkjuk sincs, mint a 
darazsaknak. Éppen ezért azon 
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kevés rovar közé tartoznak, melyek sem félelmet, sem ellenszenvet nem váltanak ki, sőt 
inkább csodálattal adózunk színpompás megjelenésük és repülési tudományuk előtt. 
Világszerte mintegy 6000 a ma ismert szitakötőfajok száma, zömük a trópusi területek lakója. 
Az Európában élő 143, illetve a közép-európai 84 faj így meglehetősen kevésnek számít. A 
hazánkban élő 64 szitakötőből 22 faj törvényes védelem alatt áll, közülük öt fokozottan védett. 
 
Az Országos Erdészeti 
Egyesület kuratóriuma - német 
mintát követve - 1996 óta 
minden évben megválasztja az 
év fáját, mely 2018-ban a 
virágos kőris lett. 
A virágos kőris Közép és Dél-
Európában őshonos 
kőrisfaféle, a legészakibb 
előfordulása Magyarország. A 
beporzó rovarokat csábító 
ezüstös krémfehér dús virágai 
illatosak, a vesszők végén 
nyílnak 10-15 cm-es bugákban, 
májusban. Törzse igen hamar 
elágazik, magassága a 
környezetétől függően 
változó, 6-20 méteres 
egyaránt lehet. Terebélyes, gömbölyded koronája laza, kérge sima, szürke színű, páratlanul 
szárnyalt, ép szélű levelei 5-9 levélkéből állnak. Jól tűri a szárazságot, a szennyezett városi 
levegőt. 
 

Katona Zsófia 
Zöld Team 
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Zöld jeles napok áprilisban-, májusban 
 
 
Egészségügyi világnap (Április 7.) 
 
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként 
megkezdte működését a Egészségügyi Világszervezet 
(WHO), amelynek célja a nemzetközi egészségügyi munka 
irányítása és összehangolása, továbbá tevékeny részvétel 
a környezet védelmében. 
 
Évente egy-egy fő egészségügyi problémára hívják fel a 
figyelmet. 2004-ben például a WHO egy speciális 
kampányt indított a közlekedési sérülések megelőzésére, a kerékpározás, a sétálás és a 
tömegközlekedés támogatására. 
 
A WHO adataiból megtudható, hogy az európai régióban a közúti balesetek jelentik a fő 
halálokot az 5-29 éves korcsoportban, mely 127 ezer halálesetet és 2,4 millió sérülést okoz. 
Természetesen emellett sok-sok aktuális ügy lehet évente, amiről érdemes szót ejteni, hiszen 
az EU felnőtt lakosságának 30%-a nem kellőképpen aktív. 
 
A sétálás, a kerékpározás és a tömegközlekedés előmozdítása megelőzhetne olyan 
egészségügyi problémát, mint az elhízás, a szívkoszorú betegségek, a magas vérnyomás. E 
napon az egészséges életmód mellett kell kiállni kampánnyal, megemlékezéssel, előadással, 
és minél inkább hangsúlyozni, hogy az egészségünk számos kérdése még a saját kezünkben 
van. 
 
 
 
Föld napja (Április 22.) 
 
1970. április 22-én egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi 
hallgató kezdeményezte, hogy a földi élet védelméről, mint 
valamennyiünk számára alapvető fontosságú ügyről emlékezzünk 
meg. Ez volt az első föld napja, és már ekkor több mint 25 millió 
amerikai állt a kezdeményezés mögé. 
 
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai látva az ökológiai válság 
jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők 
irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az 
ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok 
szennyezettségét – kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös 
felelősséget hangsúlyozzák. 
 
1990 óta szerte a világon milliók (2005-ben 600 millióra becsülték) csatlakoztak a 
megemlékezésekhez. Zöld szervezetek akciói, ifjúsági megmozdulások, előadások, iskolai 
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programok ezrei zajlanak e napon. Azóta a megemlékezést kezdeményező egykori diákból az 
alternatív energiaforrások nemzetközileg is elismert szakértője le., és megemlékezéshez szinte 
a világ minden tájáról mára ötezernél több szervezet csatlakozott. Az egész Földre kiterjed az 
általa elkezdett mozgalom, és a föld napja az egyik legismertebb zöld jeles nappá vált. 
 
 
 

Nemzetközi Vöröskereszt nap (Május 8.) 
 
1828. május 8-án született Henry Dunant svájci üzletember. 
1859-ben tanúja volt a solferinói ütközetnek. Látva a 
sebesültek tragikus pusztulását, létrehozott egy nemzetközi 
segélyszervezetet. 1863-ban Genfben megalapította a 
NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZTet. Magyarország 1881-ben 
csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz. 

 
 
Madarak és Fák Napja (május 10.) 
 
Hazánk törvényben is rögzített madárvédelme 1901-ben vette kezdetét, mert ekkor fogadták 
el a magyar madárvédelmi törvényt. Ebben az évben jelent meg a tudós „Madarak hasznáról 
és káráról” szóló munkája, melyet a miniszter adott ki. Az első „Madarak és fák napját” 1902-
ben Kőszegen tartották, a helyi Állatvédő Egyesület kezdeményezésére.  Herman Ottó már 
1900-ban javaslatot tett a jeles nap országos bevezetésére, de indítványa csak 1906 tavaszán 
került a miniszter asztalára. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 1906. április 
27-én hozott rendeletet, mely szerint minden hazai népiskolában iskolai ünnepélyt kell tartani 
a „Madarak és fák napján”.  A zöld mozgalmak erősödése ellenére, csak az 1987-es ka-
zincbarcikai konferencián fogalmazódott meg, hogy valamennyi általános iskolában újra 
évenként rendezzék meg - tanítás nélküli munkanap keretében - a Madarak és fák napját. A 
90-es évek elejétől a környezeti nevelésben élenjáró iskolák és pedagógusok munkájának 
köszönhetően, újra méltó szerepet kapott az iskolák többségében a Madarak és fák napja. 
Újabb törvény erősítette meg 1994-ben, a KTM miniszteri rendeletben május 10-ét jelölte meg 
a jeles nap dátumának. 
 
 
 
Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.) 
 
Az Európai nemzeti parkok napját először 1999. május 24-én ünnepelték szerte Európában. A 
napot az EUROPARC Szövetség javasolta, és kérte meg tagszervezeteit arra, hogy ezen a napon 
szervezzenek olyan programokat, amelyek népszerűsítik a természetvédelem célkitűzéseit, 
bemutatják az egyes nemzeti parkok és más védett területek szépségeit, felhívják a figyelmet 
szűkebb és tágabb környezetünk értékeinek megtartására. 
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Dohányzásmentes Világnap (Május 31.) 
 
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) 
kezdeményezésére 1988 óta május 31. a 
Dohányzásmentes Világnap. Az évről-évre 
megrendezésre kerülő programsorozat célja, hogy 
felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire. 
 
A dohányzás elleni küzdelem a WHO egyik 
legfontosabb feladata lett az utóbbi években. A világnap programjának központjában idén a 
dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása áll. Napjainkban tíz eladott 
dohánytermékből egy illegálisan kerül forgalomba, ez pedig nemcsak gazdasági, hanem 
egészségügyi következményekkel is jár. A kedvezőbb áru illegális termékek ugyanis a fiatalabb 
korosztály számára is könnyebben elérhetővé teszik a dohányáruk vásárlását, vagyis épp a 
dohányzás korlátozását célzó – a dohánytermékekre kiszabott magasabb adó, emelt árak – 
intézkedések ellen dolgoznak. 
 
A dohányzás világszerte évente 6 millió ember halálát okozza, közülük mintegy 600 ezren a 
passzív dohányzás áldozatai. A WHO becslése szerint hatékony szabályozás hiányában ez a 
szám tovább emelkedik majd, 2030-ra a halálesetek száma elérheti a 8 milliót. Dr. Potecz 
Györgyi tüdőgyógyásztól, a Tüdőközpont főorvosától megtudtuk, hogy az égő cigarettában 
közel 4000 vegyület keletkezik. A legismertebb a szénmonoxid, ami csökkenti az egyes 
szövetek oxigénellátottságát, így növelve az érelváltozások, a vérrögképződés, a szívinfarktus 
és stroke kockázatát. A dohányzás 43 rákkeltő anyagot tartalmaz, vagyis minden elszívott 
szállal nagymértékben növeljük a rákos sejtek megjelenésének veszélyét. 
 
A daganatos megbetegedések mellett a dohányzás a COPD, asztma, érelmeszesedés, 
cukorbetegség, immungyengeség és látászavarok kialakulásának kockázatát is növeli. A 
betegségek elkerülésén kívül esztétikai okokból is érdemesebb a füstmentes élet mellett 
dönteni, így elkerülhető a korai ráncosodás, a fogak besárgulása és a rossz lehelet. 
 
A nikotinfüggőséget kiváltó hatása erősebb, mint a kokainé, vagy a heroiné, így a leszokás 
eredményesebb lehet, ha szakorvosi felügyelet mellett, nem egyedül, hanem csoportban 
kezdünk hozzá, így a felmerülő nehézségeket is könnyebben kezelhetjük. 
 

Szepesi Zsuzsa 

Zöld Team 
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