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Kedves Szülo" k!
Bolba mesék című mesekönyv sorozatunk első része a víz témakörét járja 
körbe, amelyet 6-9 éves gyerekeknek és szüleiknek ajánlunk.

meggyőződésünk, hogy a legkomolyabb témákkal a lehető legkorábban 
kell elkezdeni foglalkozni. a gyerekek fogékonysága lenyűgöző. Ezt az élet-
kort kell megragadni arra, hogy érzékennyé és felelőssé tegyük őket. Ehhez 
szükséges azoknak az összefüggéseknek az ismerete, amelyek az ember 
viselkedése és a környezet állapota között fennállnak. a gyermekek kötő-
dése a természethez és a világegyetemhez aszerint alakul, ahogy a neve-
lési kereteik ezt meghatározzák. Ha nem kapnak korlátot, és a természet 
erőforrásait végtelen mennyiségben kiaknázhatónak tartják, a természet 
rohamos degradálódásához járulnak hozzá. Ha bizonyos összefüggések 
ismeretében képet kapnak arról, hogy hogyan lehet valamit jól és rosszul 
csinálni, akkor segítséget kapnak ahhoz, hogy a környezettel való harmó-
niát megtalálják. 

a könyvet öt részre tagoltuk. az első három részben a gyermekeket szólít-
juk meg komplex, az életkoruknak megfelelő formában: mesével, érdekes-
ségekkel, játékokkal. az utolsó két részt kifejezetten a szülők figyelmébe 
ajánljuk. Hisszük, hogy a gyerekeket a szülői példa formálja: amit otthon 
látnak, viszik magukkal. legyen ez jó példa, legyen a környezetvédelem és a 
természet szeretete a mindennapjaink szerves része, amelybe a jövő gene-
ráció „belenő”. a „Tudatmódosító Zöldségek” című részben egyszerű prak-
tikákat soroltunk fel, amellyel egy hétköznapi háztartásban is rengeteget 
tehetünk az élő környezet védelmében. az utolsó fejezetben vizes családi 
programokat gyűjtöttünk csokorba, hogy az együtt töltött értékes idő vidá-
man, a szabadban, sok nevetéssel teljen.
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gyurka egy este kedvenc játékának hódolt a fürdőkádban. megnyitotta a 
csapot, és figyelte, ahogy a vízsugár felkavarja a fürdővizet. Piros és kék 
műanyag hajócskáit a hullámokra helyezte, és már kezdődhetett is a ten-
geri csata. anya azonban hamar megjelent az ajtóban, és rászólt:

- gyurka! Zárd el most rögtön! ne pocsékold a vizet!

Ő ugyan engedelmeskedett, de elszomorodott és mérges is lett 
anyára egy kicsit, hiszen hogy is lehetne igazi tengeri csatásat ját-
szani hatalmas hullámok és örvénylő, viharos tenger nélkül?! Persze 
anya ezt nem érti!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
xavér, Csinszka, köszönöm, hogy vagytok nekem, mert ti nyitottátok fel a sze-
memet, hogy milyen iszonyatosan fontos is ez a téma: a gyerekeink, a jövőjük, 
a világ amelyben boldog felnőttként élhetnek. Egy téma, amiről sosem elég be-
szélni, amelyért nem lehet eleget tenni. Hálás vagyok mindazoknak, akik hittek 
ebben az álmomban, amit ennek a könyvnek a megjelenése jelent, a támogatá-
suk lendített tovább a nehézségeken. Hálás vagyok azoknak is, akik nem hittek 
benne, mert megerősítették bennem azt az makacs érzést, hogy csak azért is 
be kell bizonyítanom az ellenkezőjét. Hálás vagyok ralinak, Kiccsaládomnak, 
manitunak, inspiráló barátaimnak az ötletekért, a türelmetekért, a bátorítá-
sért. Hálás vagyok sheenek, aki nélkül nem kerülhetett volna nyomtatásba ez a 
könyv, de tényleg! Viri, Bogi, köszönöm, hogy a barátaim vagytok! 

Exner Nika

aki ismer, tudja mennyire foglalkoztat az állatvilág, a természet jelene,  jövője. 
Hiszem, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út egy jobb világ felé, tanítsuk 
őket meg törődni a természettel! ajánlom szeretettel a családom legkisebb 
tagjainak. Hálával, köszönettel tartozom szilos andrisnak, családomnak, bará-
taimnak, hogy támogatnak ezen az úton!

Imrei Boglárka

Köszönöm, nyika, hogy meghívtál erre a kalandra! Köszönöm a tudatos em-
bereknek, hogy példát mutatnak, elgondolkodtatnak és tanulhatok tőlük, és 
köszönöm a nálam kevésbé tudatosaknak, hogy egyértelművé teszik: van még 
mit tenni.

Virág Annamária

sok szeretettel unokaöcsémnek Dominak és unokatestvéremnek milánnak. 
sose feledjétek, mekkora kincs a víz!

Binges Viki

AZ IGAZI KINCS
BOLBA MESÉJE

AZ ELSo” TÖRTÉNET
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Bolba bagoly villanyoltás után került elő újra, ahogy megígérte. Kényelembe 
helyezte magát gyurka puha párnája szélén. Ezüstösen csillogó tollai közül 
elővett egy tejút hosszú zöld sálat, kötőtűit és sohasem fogyó gombolyag-
ját. gyurka boldogan, suttogva köszöntötte, hiszen már jó ideje várta, hogy 
Bolba ismét meséljen kifogyhatatlan mesetárából. ahogy a kötőtűk ritmu-
sos táncba kezdtek, az öreg barát is nekilátott.

Dúlva-fúlva mászott ki a kádból, pizsamát húzott, azután éppen fogkrémet 
nyomott a fogkeféjére, amikor meglátta Boronkai Borzas Bolbát, a terebé-
lyes bagolyasszonyságot a mosdó szélén tollászkodni. a tükör előtt pipis-
kedett, szempilláit rebegtette, mint aki bálba készül. a madár hasán fény 
derengett, és ha az ember jól megnézte magának, egy vízcsepp rajzolódott 

ki tollazatán. Honnan jött a fény? Ki tudja azt... gyurka is csak annyit vélt 
biztosra, hogy az ott felvillanó kép mindig az ő legnagyobb bosszúságát 
mutatja egészen addig, míg ő maga meg nem nyugszik. Bolba együtt érző 
tekintetét gyurkára emelte:

- látom, kincsem, elrontották a kedved! megvárlak a párnád szélén, és me-
sélek egy régmúlt történetet, hátha megnyugtat és felvidít.

azzal suhintott egyet szárnyaival, és gyémántként csillanó szikrák közt 
köddé vált.
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Több sem kellett, hazaszalajtotta fiait lóránd, hogy hozzanak egy 
vödröt, amit azonmód telemertek, este pedig siettek haza a ház asz-
szonyához, hogy elmeséljék szerencséjüket, és megmutassák a dé-
zsányi aranyat, eljövendő gazdagságuk előhírnökét.

aznap este alig jött lóránd szemére álom. Forgolódott az ágyban és 
az öregemberen gondolkodott. Mit akart azzal mondani, hogy e csoda 
három napig tart? Mit jelent, hogy okosan cselekedjek, különben a kincs 
elvész? másnap, néhány óra alvás után, összehívta a családját, és el-
mondta mire jutott.

- Úgy gondolom, hogy még két napunk maradt, hogy az aranyon túl-
adjunk. Különben visszaváltozik vízzé. gazdagok úgy leszünk, ha ipar-
kodunk, kimerjük a tavat, aztán az arannyal a városban megcsináljuk 
a szerencsénket!

De már messziről látták, hogy a tó vize nem úgy csillog, mint máskor. 
odamentek, és földbe gyökerezett a lábuk az ámulattól. Bizony, a tó 
vize arannyá változott.

- apám! – kiáltotta a kisebbik fia. – Ez az öregember műve!

- Ej, tényleg! – kurjantotta a nagyobbik – a csoda, amelyik három 
napig tart!
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- asszonykám, gyermekeim! most aztán véget ért a szolga létünk,  
az ujjunkat sem kell mozdítanunk, örök fényűzésben élünk. semmi 
gond nem érhet minket!

a piacra érvén aztán gondolkodás nélkül elköltötte a kincset mind. 
Hazafelé a nyáj már a finomabbnál finomabb kelméket, ékszereket, 
egzotikus gyümölcsöket, fűszerezett húsokat, távoli országok cse-
megéit cipelte. a juhokat gulyák, ménesek sora és szolgák hada kísér-
te. lóránd a menet élén, egy gyönyörű paripán feszített, ékkövekkel 
teliszőtt hercegi ruhában. magát a király építészét bízta meg, hogy 
ácsok seregeivel már aznap nekilássanak egy olyan palota építésének, 
melynek hetedhét ország csodájára járhat. amikor a pompás kompá-
nia hazaérkezett, így kiáltott örömittasan a juhász a nyeregből:
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Miért kék a bolygó?
láttál már földgömböt? a földgömb egy kicsinyített mása a bolygónak, 
amin élünk. magyarország is szerepel rajta, ami a lakhelyünk. Keresd meg 
magyarországot a földgömbön! Csak egy kicsi pont.
 
nézd meg viszont, milyen rengeteg kék szín van a bolygón! a kék a 
vizet jelöli. Kékek a folyók, a tavak, a tengerek és az óceánok. Kép-
zeld, a Föld felszínén sokkal több a víz: tenger, folyó, tó és az óce-
án, mint a szárazföld: a hegyek, alföldek, dombok, erdők és sivata-
gok, vagy szigetek! Ezért hívjuk a Földet más néven Kék bolygónak.  
és most jön a meglepetés!

Ha az összes vizet, ami a Föld felszínén szétterül, és 
kékre színezi a földgömböt, egy óriási szivattyúval 

összegyűjtenénk, és feltöltenénk vele egy képzelet-
beli, bolygó nagyságú lufit, akkor a Földhöz képest 
egy nagyon kicsi gömböt kapnánk. itt látod meny-

nyivel kevesebb víz van a Földön, mint szárazföld.  

UhU ohó! 
a Földön, annak ellenére, hogy a felszínének nagy része kék, még sincs 
olyan sok víz! 

TUDOD-E? 
HALLOTTAD-E? 
LÁTTAD-E? 
ISMERED-E?

UTAZÁS A VÍZ KÖRÜL



38 39

Zuhany vagy fürdés?
Tudod-e, hogy melyikhez kell több víz: a fürdéshez vagy a zuhanyozáshoz?
Próbáld ki! Egy este, amikor zuhanyozol, mielőtt megnyitnád a vizet, dugd 
be a dugót a kádba. Ha befejezted a zuhanyzást, zárd el a csapot, és nézd 
meg meddig ér a víz. Ügyes voltál, ha kevesebb víz van a kádban, mint 
amikor vizet engedsz fürdéshez! Ha odafigyelsz, akár háromszor is lezuha-
nyozhatsz annyi vízzel, amennyit egy fürdéshez kiengednél.

éppen ezért, ha zuhany alatt mosakodsz, sokkal kevesebb vizet használsz 
el. és ez jó!

UhU, ohó!
az egészséghez és ápoltsághoz fontos a rendszeres és alapos tisztálkodás. 
De a vízpazarlás nem! Erre kitaláltunk neked és a családnak egy versenyt. 
Ha érdekel a móka, lapozz a játékokhoz!

Nálunk a csapból is víz folyik
mindenki tudja, hogy amikor megnyitjuk a csapot, mi történik. Elkezd foly-
ni belőle a víz. milyen könnyű dolgunk van, ha kezet akarunk mosni! Elég 
megnyitni a csapot, és már kész is! De régen, az én anyukám, és a te nagy-
mamád, vagy dédid gyerekkorában még nem volt minden házban víz. az 
emberek elsétáltak egy vödörrel a kúthoz, megtöltötték vízzel, majd haza-

vitték. azt használták a mosakodáshoz, a mosogatás-
hoz, főzéshez. gondold el, mennyivel kevesebb 

vizet használtak! és milyen nehéz volt nekik 
cipelni a vizet!

Ha nyitva hagyod a csapot fog-
mosás közben, egyetlen perc 
alatt több, mint 3 liter víz folyik 
el, azaz 16 pohárnyi, amennyivel 
16 ember tudna fogat mosni, 
és amennyi vizet egy gyerek 2 
nap alatt iszik meg. Ha 3 percig 
mosunk fogat, másfél osztálynyi 
gyerek tudna fogat mosni azzal 
a vízzel, amit elfolyatunk a nyitva 
hagyott csap mellett.

UhU, ohó!
nekünk is oda kell figyelnünk arra, hogy ne pazaroljuk a vizet. Például úgy, 
hogy elzárjuk a csapot fogmosás közben, vagy zuhanyozás közben, amíg 
a testünket szappanozzuk. az a szomorú helyzet, hogy a Föld vízhiányos 
területein, afrika és Dél-amerika egyes részein ma is több órát kell az em-
bereknek gyalogolniuk azért, hogy tiszta vizet hozzanak a családjuknak. Ez 
sok esetben a gyerekek feladata a családban.
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Vízlábnyom
Hallottál már a vízlábnyomról? azt mondja meg, hogy egy dolog elkészíté-
séhez mennyi vizet használnak. Ez lehet étel vagy ruha is, igazából bármi. 
minél kisebb egy adott dolog vízlábnyoma, annál kevesebb víz folyt el hiá-
ba. nagyon érdekes! Egyetlen hamburger vízlábnyoma körülbelül három-
ezer liter. Ez több mint egy ember egy havi fürdővize.

1 darab pamutpóló elkészítéséhez annyi vizet haszná-
lunk, amennyi egy tűzoltókocsiban van (2700 liter).

1 tábla csoki elkészítéséhez annyit, amennyi egy szép 
nagy hordóban van (172 liter).

1 sajtos pizzához legalább 10 kádnyi víz szükséges (1259 liter).

1 pohár tejhez vagy almaléhez pedig, szinte hihetetlen, de két 
kádnyi (255 és 230 liter).

UhU, ohó!
a boltban vásárolt dobozos gyümölcslének sokkal nagyobb a vízláb-
nyoma, mint a csapvíznek, ráadásul csak növeli a szomjúságot és még 
cukros is. Hagyd az ünnepnapokra! igyál tiszta vizet, egyél friss gyü-
mölcsöket helyette!

Hová folyik a víz a csapból?
mi történik azzal a vízzel, ami lefolyik a csapban, amikor kezet mosunk, 
fürdünk, vagy amikor anyu kimossa a ruhákat a mosógépben?

a lefolyóból földalatti csatornarendszeren keresztül jut el a tisztítóte-
lepig. ott először megtisztítják a szeméttől és piszoktól, majd a ho-
moktól és a zsírtól, végül szemmel nem látható, víztisztító élőlények 
segítségével színtelen és szagtalan tiszta víz lesz ismét, amit visszaen-
gednek a folyókba.

UhU, ohó!
nem elég arra figyelni, hogy mennyi vizet használunk. arra is ugyanúgy 
figyelni kell, hogy ne szennyezzük azt. Fontos, hogy mit öntünk a lefo-
lyóba, mert látod, hogy az a víz is visszakerül majd az élővizekbe. olajat 
például tilos a vécébe vagy a mosogatóba önteni! olyan szennyező anyag, 
ami a víz tisztításakor is sok gondot okoz, de ha élővízbe kerül, nem oldó-
dik fel benne, mint a limonádéban a cukor, hanem vékony rétegként a víz 
felszínén marad, megakadályozza az oxigénfelvételt, nem engedi át az él-
tető fényt és ráragad az élőlényekre. Flakonba gyűjtve még a szemetesbe 
sem szabad kidobni. Keressetek olyan benzinkutat, ahol külön gyűjtik, így 
bioüzemanyagot gyárthatnak belőle utána.



44 45

Mire képes a víz?

Csíráztassunk! Bár lehet, hogy az oviban már kipróbáltad, mégsem lehet 
megunni. 
Vizezz be egy tenyérnyi vattát, tedd egy kistálkába, szórj rá mago-
kat. lehet búza, árpa, zsálya, vagy csíráztatni való növénymag. Vi-
gyázz arra, hogy a vatta a magok alatt sose száradjon ki! Két nap 
múlva csodás megfigyelést tehetsz: a magok gyö keret és szá-
rat növesztenek. Ehhez semmi más nem kell nekik, mint az érté-
kes víz! Ha van fényképezőgéped, készíts egy képet akkor, ami kor  
a magokat a vizes vattára tetted, majd másnap is, és harmadnap is. 
Készíts a fejlődésről rajzos vagy fényképes naplót.

SZÓRAKOZTATÓ  
VIZES KALANDOK

A zuhany-rangadó

Kedves Kalandorunk! spóroljunk a vízzel, hiszen most már tudjuk, hogy 
a víz igazi kincs!

Ki spórolja meg a legtöbb vizet? Egy héten át otthon mindenki zuha-
nyozzon fürdés helyett. minden nap mérjétek le egy stopper segítségé-
vel, hogy ki mennyi időt tölt a zuhany alatt, és jegyezzétek le. az nyer, 
aki a legkevesebb vizet használja. De vigyázat! Csalni nem ér! nem me-
het a tisztaság rovására! a cél az, hogy a zuhanyozásnál kifolyó vizet a 
legügyesebben, a legtakarékosabban használjátok!

Egyedül is játszhatod, mérd a saját idődet naponta, és figyeld meg, me-
lyik nap spóroltad meg a legtöbb vizet. 

Előkészületek: egy táblázatra lesz szükséged, ami olyan mint ez, amit 
mi készítettünk. Ha többen vagytok, vagy te szeretnél készíteni egyet, 
akkor csak egy füzet, vagy papírlap és egy ceruza, vagy toll kell hozzá. 
Ha ezt a táblázatot szívesen használod, akkor csak egy ceruza kell, és 
indulhat a játék!

NEVEK Hétfo" kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
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Halacskák
rengetege

Ebben a tavacskában sokfelé úszkálnak a halak, ez a pár csak egyszer 
jelenik meg. Hol vannak? Ha van kedved, színezd ki a halacskákat!

Rajzolj nagy 
kócsagot!

Tudtad? a magyar természetvédelem címerállata a nagy kócsag. régies 
neve nemes kócsag. Vízpartokon él, elsősorban a Tisza-tó és a Kis-Balaton 
vidékén nádasokban és ártéri erdőkben figyelheted meg. gyönyörű, hatal-
mas, fehér madár. olyan nagy, mint egy 3-4 éves óvodás gyerek. rajzoltunk 
neked egyet. Próbáld meg lemásolni a mellette lévő rácsos keretbe! 
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Kedves Anyukák, Apukák!
rólatok sem feledkeztünk meg! Ez a rész kifejezetten nektek szól. sikeres 
környezeti nevelés nem létezhet a szülők bevonása nélkül.
olyan sokszor halljuk ugyanis, hogy hiába próbáljuk gyermekünket szóval 
nevelni, ha a tetteinkben az ellenkezőjét mutatjuk. igazán hiteles, a környe-
zetet szerető, tiszteletben tartó és óvó szülők akkor leszünk, ha magunk is 
odafigyelünk a minket körülvevő világra és példát mutatunk. Ha ezt látják 
otthon a gyerkőcök is, kérlelés nélkül, észrevétlenül szívják majd magukba 
a szükséges ismereteket, a helyes magatartást.
nem, nem szükséges azonnal fákhoz láncolnunk magunkat radikális ak-
tivistaként az amazonas mentén! sokkal hasznosabb, ha csupán a saját 
mikrokörnyezetünkben alkalmazunk egy-két egyszerű praktikát. Ha csak 
egy kicsit jobban odafigyelünk a mindennapi életünk részleteire.
Tekints a tiszta vízre kincsként! életünk nélkülözhetetlen eleme, bánjunk 
vele ennek megfelelően!

Vízfogyasztás
Figyelj arra, hogy te és gyermekeid megfelelő mennyiségű vizet igyatok. 
Ez felnőttek esetében napi két-három litert jelent. érdeklődj a védőnőnél, 
gyermekorvosnál, hogy gyermeked számára, adott életkorban a megfelelő 
mennyiség miként alakul. Hajlamos vagy megfeledkezni róla? nos, ne ag-
gódj, nem vagy egyedül! állíts az irodaasztalra egy kancsót, amit kétszer 
egy nap újratöltesz. Ha ez nem megy, figyelj arra, hogy minden étkezés 
előtt és után megigyál egy pohár vizet, és a gyerekek is így tegyenek. a tíz-
órai és az uzsi is étkezés! Keress okostelefonodra tölthető ivásemlékeztető 
applikációt, az angry Birds mellett ez is hasznos lehet!

TUDATMÓDOSÍTÓ
ZÖLDSÉGEK

Bolba anyó tanácsai szülo" knek, 
hogy a lurkók mellett 

a háztartás is játszva zöldüljön
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TAVASZ
A tavasz az újjászületésé, a rügyeké, az illatoké,  

a nap sütésé. Kiránduljunk amennyit csak lehet, mene-
küljünk a négy fal közül, fedezzük fel a gyerekekkel 
a természetet. Egy önálló kötetet megtölthetne Bolba  

a kínálkozó programokkal, de kiválasztott tízet,  
ami bombabiztos élmény lehet az egész családnak.

1.   Képzeld, a jeles környezetvédelmi napoknak igen hosszú a listája!  
mi most azokat válogattuk ki, amelyek általában a legjelentőseb-
bek, illetve a vízhez kapcsolódnak. Tavasszal több világnapot is tar-
tanak a környezetvédelem témakörben. Ezekről tájékozódjunk az 
interneten. a különböző témákat felkaroló szervezetek színes prog-
ramokkal szokták várni a családokat.

Március 14-én akciónapot tartanak a folyókért.
Március 22-én van a víz világnapja. 
Programokat a www.vizvilagnap.hu oldalon találtok.
Április 22. a Föld napja. Programokat, információt a www.fna.hu 
címen, azaz a Föld napja alapítvány honlapján is olvashattok.
Május 10-én, a Madarak és fák napján a magyar madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület és a Duna-ipoly nemzeti Park igazgató-
ság Budapesten, a Jókai-kertben vár programokkal titeket. 

BOLBA 
PROGRAMAJÁNLÓJA

Bolba anyó kiválogatta kedvenc vízközeli  
családi programjait kifogyhatatlan ötlettárából.  
Évszakok szerinti ajánló következik kicsiknek és  

nagyoknak, hogy az együtt töltött értékes ido" vidáman, 
a szabadban, sok nevetéssel teljen.
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Vízpazarlás
Fogmosás, borotválkozás közben zárd el a csapot! Használj fogmosó po-
harat, önts a mosdó aljába egy kevés vizet a borotva tisztításához! Kézmo-
sás alkalmával is zárd el a csapot, amíg szappanozod a kezedet! ne folyó 
vízben mosogass, hanem engedj vizet a mosogatóba!

Tegyetek esővíz gyűjtőt a kertbe, öntözzétek a növényeket az itt összegyűlt 
vízzel. Járj utána, milyen beruházás szükséges ahhoz, hogy a szürke vizet, 
ami a mosdóból, fürdőkádból származó szennyvíz, legalább részben újra-
hasznosíthassátok.

amikor csak teheted, ahelyett, hogy a kádban áztatnád magad, vegyél egy 
gyors zuhanyt. észrevétlenül telik az idő a zuhanyozás alatt! Hallgass rádi-
ót közben, legyen egy zeneszám a mosakodás ideje. a szappanozás idejére 
zárd el a vizet.

a mosógépet töltsd tele ruhával. Ha csak félig teli dobbal zakatol, akkor 
nem csak felesleges vizet, hanem több áramot és több tisztítószert is hasz-
nálsz, mint szükséges, és a pénztárcádnak is jobban fáj. Ugyanez a moso-
gatógépre is igaz, ha van otthon. Feketeöves ötletünk, hogy szabadulj meg 
ezektől a gépektől. Ha nem tudod nélkülözni őket, figyelj rá, hogy milyen 
energiahatékonyságú készüléket használsz.

Ellenőrizd, hogy csöpögnek-e a csapok, folyik-e a vécé. Ha igen, orvosold 
a helyzetet, ha szükséges, hívj szerelőt! Egyetlen csöpögő csap is 75 liter 
vizet pazarol el egy nap alatt.

a vízóra megfigyelésével hamarabb fény derülhet arra, hogy a vezetékek valahol 
szivárognak-e. Zárj el minden csapot és egyéb vízvevő helyet. Ha 15 percig nem 
mozdul a vízóra állása, biztosak lehetünk benne, hogy a vezetékek épek.

azonnal idekívánkozik a palackozott ásványvíz problémaköre. a vízivás 
fontos, de ne terheld a környezetünket feleslegesen azzal, hogy palacko-
zott vizet veszel és iszol! Ha teheted, csapvizet fogyassz, hiszen vizeinket 
azzal is szennyezzük, hogy rengeteg műanyag palackot termelünk és do-
bunk ki. Két jó megoldás a műanyag palackhegyek elkerülésére: szereltess 
be víztisztító berendezést; ha városban laktok, fogyasszatok ballonos vizet, 
ezt házhoz szállítják, és a kiürült ballont újratöltik. Babavíz helyett kiváló a 
forralt, majd visszahűtött szűrt csapvíz vagy ballonos víz is. Ha mégis pa-
lackozott vizet vásárolsz, legalább arra figyelj, hogy az üveg szelektív hulla-
dékgyűjtőbe kerüljön, kilapítva.

a folyadékfogyasztáshoz szervesen kapcsolódik az élelmiszerfogyasztás is. 
Ezzel kapcsolatban muszáj megemlítenünk, hogy a feldolgozott élelmisze-
rek ökológiai lábnyoma vetekszik egy jetiével.  a vízfelhasználás ökológiai 
lábnyoma a vízlábnyom. megmutatja a vízhasználat közvetett és közvetlen 
mértékét. Egy magyar ember naponta 2-5 liter vizet iszik meg, de átlagos 
fogyasztásával közvetetten kb. napi 2000 liter vizet használ el. Vásárlásaid 
során jusson eszedbe, hogy egy csésze kávéhoz 140, egy pohár almaléhez 
170, egyetlen darab papírhoz 10, egy hamburger előállításához 2400, 1 kg 
marhahúshoz pedig 13 000 liter vizet használnak fel. merülj el a témában, 
csökkentsd a család vízlábnyomát!

a víz témakörénél maradva, folytassuk a pazarlás visszaszorításával,  
fogadjuk el, hogy a tiszta víz mennyisége véges és rohamosan csökken.  
az ivóvíz mintegy 10-15 százalékát hasznosítjuk otthon (ivás, főzés, moso-
gatás stb.), a többit egyszerűen elpazaroljuk. mit tehetünk?
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von és a tó közvetlen környezetében, amely ma ter mé szet vé-
del mi terület. a tó körül rengeteg élmény várja a látogatókat. 
itt a Vár, az Esterházy-kastély, az angol park, az év Fája (2014),  
a Kálvária-domb és több strand, lehet szörfözni, vitorlázni, sé  ta-
hajókázni, biciklizni, túrázni, kocogni.

7.   Kirándulhatunk tengerszemekhez hazánkban is. Ezek általában kis ki-
terjedésű édesvizű tavak, melyek vize a gleccserek elolvadásából szár-
mazik, ezért a tó vize nagyon tiszta: megyer-hegyi tengerszem, apci 
tengerszem, jósvafői tengerszem.

8.   Csodás kirándulóhely a felsőtárkányi tó, melynek környéke szépen 
parkosított. Három tanösvény csomópontja található itt, a parton sza-
badtéri színpadot hoztak létre, és a tó közeléből indul a fel ső tárkányi 
erdei kisvasút.

9.   Kiránduljunk el Győrbe, a folyók városába. Honnan kapta becenevét?  
a város a mosoni-Duna, a rába és rábca torkolatánál fekszik, és ter-
málvizet is találtak itt. Bármerre sétálunk, elkerülhetetlen, hogy vala-
melyik romantikus partszakaszon találjuk magunkat.

10.  Kevés szülő akad, aki ne rajongana lali büféjéért, az Üvegtigrisért. 
mutassuk meg a gyerekeknek is, de ezúttal ne a filmen nevetgélve he-
verjünk otthon, hanem irány Budapesttől 25 km-re a pilisi garancsi-tó 
partja. Kiránduljunk a tó környéken, piknikezzünk, és azért vegyünk egy 
kávét abban a bizonyos vendéglátóipari egységben, garantáltan érde-
kes élményben lesz részünk!

2.   Biciklizzünk a gyerekekkel, lobogjon a hajunk a szélben! Tekerjük 
körbe a Tisza-tavat, a Velencei-tavat vagy járjuk be a Dunaka-
nyart két keréken. 

Tisza-tó: Tiszafüred - abádszalók - Kisköre - sarud - Poroszló -  
Tiszabábolna - Egyek - Tiszafüred útvonalon (60 km)
Dunakanyar: Budapest - szentendre - leányfalu - Dunabogdány - 
Visegrád - Dömös - Esztergom útvonalon (90 km)
Velencei-tó: gárdony - Pákozd - nadap - Kápolnásnyék - Pákozd út-
vonalon ( 50 km)

3.   májusban tokaji indulással a Tiszán partifecske hajózáson vehettek 
részt a magyar madártani Egyesület szervezésében. E hagyomány-
teremtő program 2010-ben indult azzal a céllal, hogy bemutassa a 
Felső-Tisza szakadásos partfalaiban található, Európa legnagyobb 
egybefüggő partifecske telepeit, melyek egyben az utolsó jelentős 
természetes fészkelő helyei a fajnak a kontinensen.

4.  magyarországon fantasztikus vízesésekhez látogathatunk el. Íme né-
hány példa, hátha van köztük olyan, ahol még nem jártatok: Fátyol-ví-
zesés a szalajka-völgyben, rám-szakadék, Dobogókő és Dömös kö-
zött, ilona-völgyi vízesés a mátrában.

5.  Lillafüredet külön kiemeljük, nem csak az előzőekhez kapcsolódóan 
gyönyörű vízesése miatt, hanem azért is, mert itt találjuk a csodála-
tos Hámori-tavat, amit érdemes körbesétálni vagy akár csónakkal 
meghódítani.

6. Ha már csónakázás, akkor eszünkbe jut a tatai Öreg-tó. az 
őszi -tavaszi madárvonulási időszakban több ezer madár, fő-
leg vadludak, de sirály, réce és egyéb vízimadár is pihen a ta-


