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Jeles napok:  
 

Június 05. Környezetvédelmi  
Világnap 

Június 19. Apák napja 
Június 21. Nyári napforduló 

Június 26. Kábítószer-ellenes világnap 

Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apai szülői szerep fontos-

ságára hívja fel  a figyelmünket, és nélkülözhetetlen jelenlétükre világít rá.  Az apák napját a 20. század elején kezdték el 

ünnepelni az anyák napja párjaként., ilyenkor emlékeznek a nagyapákra és a többi férfi elődre is. Az apák napját világszer-

te számos országban, ám különböző időpontban ünneplik.  

 

Június 5. - Környezetvédelmi világnap 

1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban „Ember és bioszféra" címmel az ENSZ  

környezetvédelmi világkonferenciája. A Környezetvédelmi Világnap  

legfontosabb célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot és  

rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie környezetünk 

 megóvásáért. 

 

Június 21. - Nyári napforduló 

A nyári napforduló csillagászati kifejezés. 

A nyári napforduló alkalmával a leghosszabb a nappal és az északi féltekén elkezdődik a csillagászati nyár. Ehhez a nap-

hoz számos hagyomány fűződik, mindenekelőtt a Szent Iván-napi tűzünnep. Az „égi tűz" köszöntése nem korlátozódott 

Szent Iván napjára, a tűzugrás, tűztaposás és más „tüzes" népszokás minden napforduló körüli ünnepnek része volt. 

 

Június 2.- Kábítószer-ellenes világnap 

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg  

Világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós 

 előadásokat. Magyarországon 1997-óta tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.. 

Vigyázzanak magukra, vigyázzanak értékeikre!  
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Eljött a várva várt nyári szabadságolások ideje, megkezdődik a vakáció a  fiata-
loknak.  Sokan mennek nyaralni, kerékpározni, túrázni ebben az időszakban, és 
sokat időzünk majd az internet világában is. Ahhoz szeretnénk a továbbiakban 

segítséget nyújtani Önöknek, hogy miként tehetik gondtalanabbá pihenésüket. Fi-
gyeljenek magukra, figyeljenek másokra!  



 





Nem árt az óvatosság a strandon is… 

 

 Fontos, hogy használja az értékmegőrzőket – a fürdőlepedő hiába takar és fed, védeni 

nem véd! A cipő és a táska öltöztet, de telefonját, pénztárcáját nem óvja meg!  

 A legtöbb strand már rendelkezik karóra alakú beléptetővel, és ilyenkor ugyanez a 

szerkezet nyitja a szekrényt is. Ez a megoldás praktikus ugyan, de egyben veszélyes is 

lehet! A bajt megelőzendő soha ne vegye le a kezéről a készüléket, és a szíját se lazítsa 

meg! A tolvajok ugyanis pillanatok alatt ki pakolják a szekrényt  

a „talált” órával.  

 Ha megérkezik és  elfoglalja helyét , lehetőség szerint mindig maradjon valaki a 

csomagok mellett.  

 A strandra csak a legszükségesebb holmit vigye , nem kell az összes készpénzt, ékszert 

vagy elektronikai berendezést a fürdőhelyre vinni.  

 A zsúfolt parkolóban legyen körültekintő a csomagok ki -be pakolásakor. Ne hagyjon 

jól láthatóan értéket az autóban!  Az értékeken kívül a belső nyomással rendelkező 

palackokat (műszerfalápoló, illatosító, deo, szilikonspray) is érdemes a csomagtartóból 

kilakoltatni forróság esetén. A nyomás és hő összhangja könnyen robbanást 

eredményezhet! Nagy kárt nem biztos, hogy okoz, de utastérben kifejezetten 

kellemetlen élmény lehet.    

 Az értékeiről ne beszéljen hangosan, nem lehet tudni, hogy ki  látja meg önben a 

potenciális áldozatot.   

 Legtöbb helyen már van kártyás fizetési lehetőség. A kártyás fizetésnél törekedjen  a 

többfaktoros hitelesítésre (pl. biometrikus azonosítás) . A bankkártyát SOHA ne adja ki 

kezéből, jól rejtse el. Készpénzes fizet és esetén , ne számlálja nyíltan a pénzét, ne 

rendezze jól láthatóan a bankjegyeket. Annyi pénz legyen önnél, amennyire a 

vásárláshoz feltétlenül szüksége van.  

 Kevesen gondolnak rá, de a wifi -hálózat keresése  (ahol felerősödik a jel, ott van az 

okoseszköz) is felhívhatja a tolvajok figyelmét az értékekre (mobiltelefon)!  

 A fürdő/strand nyilvános wifi -hálózatán keresztül ne bonyolítson le vásárlást, vagy 

egyéb érzékeny adatokat tartalmazó tranzakciót, tevékenységet! Adatai könnyen 

idegen személyek birtokába kerülhetnek.  

 A képek azonnali posztolása helyett pihenjen, lazítson inkább! Élje meg a pillanatot, 

ne képpé tegye.  

 Gyermekeivel tisztázzák a fürdőzés szabályait. A kicsikben tudatosítani kell például, 

hogy ha a zsúfolt vízparton elkeverednek , kihez fordu ljanak segítségért, valamint 

felhevült testtel nem ugorjanak vízbe.  

 A bója az bója. A bója veszélyt , azaz mély vizet jelent.  A hirtelen mélyülő szabad víz 

vagy mesterséges tó pánikot kelthet . A pánik a legjobb úszó  esetében is gondot 

okozhat.  

 A vízi játékok esetében tartsa be Ön és gyermeke is a biztonsági előírásokat! A vízi 

bicikli, csúszda jó móka, de könnyen tragédia okozója is lehet!  

 A szabad vizek nem átlátszóak,  kristálytiszták, mint a medencék. A szülő nem lát le a 

medence aljára. Merü lésnél, a gyermekek  játékánál erre fokozottan figyeljen , a 

szabályokat beszéljék meg.    

 A vízben mindig figyeljünk egymásra. Akár úszásról, hajókázásról vagy labdás 

játékról van szó. A pánikba eső, fuldokló ember sokszor nem tud kiadni hangot, azaz 

kellő odafigyelés nélkül könnyen bekövetkezhet a tragédia.    

 Ha gyermekkel érkezik a strandra, gondoskodjon az állandó felügyeletről!  

 









 

                                     Állattartók figyelmébe! 
 
 
 
 
A legtöbb élőlény nehezen viseli a hirtelen jött meleget, a hőségtől ők is szenvednek, el is 
pusztulhatnak. Gondos gazdaként az állattartónak oda kell figyelnie néhány dologra: 
 

Hűvös hely 
Gondoskodjunk arról, hogy kedvencünk bármikor árnyékba, hűvös helyre tudjon vonulni, amikor szüksége 
van rá. 

 
Ivóvíz 

Nyáron az itató sose fogyjon ki, rendszeresen ellenőrizzük, benne friss ivóvíz legyen. Az itatót ne hagyjuk 
napon. 
 

Autó 
 

Kedvenceinket TILOS az autóban hagyni, még rövid időre se tegyük! Meleg időben az autóban hagyott 
kutya és más állat elpusztulhat, ezzel pedig állatkínzás bűncselekményét valósíthatjuk meg. Megtörténhet, 
és ne csodálkozzunk rajta, hogy ilyen esetben egy állampolgár betöri a szélvédőt, és  kimenekíti a bajban 
lévőt. Utazáskor használjunk klímát, szellőztetést.  
 

Sétáltatás 
A sétákat hűvösebb időpontokra ütemezzük be. Vigyük kutyusunkat kutyáknak kialakított kutyastrandokra, 
itt ők is felfrissülhetnek. Védekezzünk a kullancsok, legyek, szúnyogok ellen. Sokféle betegséget terjeszte-
nek, amelyekkel kutyáinkat megfertőzhetik. Kerüljük a bogáncsos, toklászos területeket. Erdei séta alkal-
mával hordjunk feltűnő színű ruhát, és ne engedjük el kedvencünket a pórázról.    

 
Hőguta 

A hőgutát meg lehet előzni, de ha mégis megtörtént a baj kedvencünknek orvosi ellátásra lesz szüksége, ám  
előtte le kell vinnünk a magas testhőmérsékletet hideg vizes borogatással, folyamatos vizezéssel amelyet 
lágyéki részen alkalmazzunk. A folyadékbevitelről mindenképp gondoskodnunk kell.  
 
 

A hőguta gyakran halálos, így a megelőzés jelentheti az igazi megoldást. 
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