
FON TOS TUD NI VA LÓ
VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN

Fog lal koz ta tó fü zet 8–10 éve sek nek
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AJÁN LÁS
Ked ves Gye re kek!

Sok szor, so kat hall hat tok, ol vas hat tok, lát hat tok kü lön fé le ve szé lyek rõl, ve szély-
be ke rült em be rek rõl. A te le ví zió és a rá dió gyak ran tu dó sít tá vo li tá ja kon tör-
tént ka taszt ró fák ról. 
A baj azon ban né ha sok kal kö ze lebb van, mint gon dol nánk. A fü zet ben ta lál-
ha tó fel ada tok, a 12 tud ni va ló a la pok al ján, a cí mek, a be szé des ké pek se gí te-
nek el iga zod ni min den nap ja ink ve szé lyei kö zött. Ha el akad ta tok, kér jé tek egy 
fel nõtt se gít sé gét, vagy néz ze tek utá na a www.lakossag.katved.hu Nek tek szó ló 
ol da la in.
Ha meg tart já tok a jótanácsokat és se gí te tek tár sa i tok nak is eb ben, el mond hat-
já tok, hogy nagy lé pést tet te tek elõ re a ve szé lyek meg elõ zé se, sa ját ma ga tok és 
tár sa i tok biz ton sá ga ér de ké ben. 

Tisz telt Pe da gó gu sok, Szü lõk, Ér dek lõ dõ Fel nõt tek!

Ezt a fü ze tet mind azok nak ajánl juk, akik fe le lõs sé get érez nek a fi a ta lok ne ve lé sé ért, tud nak 
és akar nak ten ni a 8-10 éve sek biz ton ság kul tú rá já nak ki ala kí tá sá ért. A ve szély hely ze ti (tûz-
vé del mi és pol gá ri vé del mi) is me re tek szé les te rü le té rõl azo kat az ele me ket vá lasz tot tuk ki, 
ame lyek kel ez a kor osz tály a leg gyak rab ban ta lál koz hat a hét köz nap ok ban. 

Eze ket az is me re te ket a gye re kek ak tív, fel fe de zõ mó don, já té kos fel ada tok meg ol dá sá val 
sa já tít hat ják el. A fü zet ben fel dol go zott is me ret anyag, amely se gít he ti a fi a ta lo kat a fel ké szü-
lés ben, a pe da gó gu so kat a fel ké szí tés ben meg ta lál ha tó a www.lakossag.katved.hu hon la pon. 

A fü zet té mái beemel he tõk a ta ní tá si órák anya ga i ba, vagy a tan órán kí vü li te vé keny sé gek-
be is be épít he tõk, pl.: ver seny re va ló fel ké szí tés, sõt akár egy csa lá di be szél ge tés alap já ul is 
szol gál hat nak. 

A 12 jótanácshoz kö tött fel ada tok meg ol dá sa re mé nye ink sze rint egy részt fel kel ti az ér dek lõ-
dést a té ma iránt és to váb bi is me re tek meg szer zé sé re ösz tö nöz, más részt meg fe le lõ ala pot ad 
a leg fon to sabb tud ni- és ten ni va lók el sa já tí tá sá hoz.

Jó mun kát kí vá nunk:

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

KÖ SZÖ NET

Kö szö net tel tar to zunk mind azon mun ka tár sak nak, me gyei kol lé gák nak, akik öt le te ik kel, ta ná csa ik-
kal, vé le mé nyük kel, te võ le ges se gít sé gük kel hoz zá já rul tak a fü zet meg je len te té sé hez.

Kü lön kö szö net az E.ON Hun gá ria Cso port nak, az ügyért va ló el kö te le zett sé gük és tá mo ga tá suk tet te 
le he tõ vé a fü zet ki adá sát.  



BE VE ZE TÕ

Írd be a meg fe le lõ sza va kat a meg fe le lõ osz lop ba, és meg ka pod a
leg gyak rab ban elõ for du ló ka taszt ró fa hely ze tek jel lem zõ jét.

HÓ VI HAR ER DÕ TÛZ FÖLD REN GÉS
 FEL HÕ SZA KA DÁS  SZÉL VI HAR 
CUNAMI ÁR VÍZ BEL VÍZ VUL KÁN KI TÖ RÉS



KI CSO DA?   MI CSO DA?   MIT CSI NÁL?

Kösd ös  sze a se gí tõk ké pét az ál ta luk hasz nált
esz kö zök kel és a meg fe le lõ te le fon szám mal!



SE GÉLY HÍ VÁS

Írd be a hi ány zó szá mo kat: víz szin te sen
és füg gõ le ge sen se gély hí vó szá mok ká

egé szítsd ki a so ro kat!
Ha jól dol goz tál, a meg vas ta gí tott

ke re tek ben át ló san az egy sé ges
nem zet kö zi se gély hí vó szá mot ka pod! 

Se gít ség:



SE GÉLY HÍ VÁS

Sa tí rozd be az alul meg adott négy szö ge ket! 

B5, C4, D3, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, G5, H4, I3, J2,
J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, N3, N8, N9, O2, O7, O9, P2, P6, P9,

Q3, Q4, Q5, Q9
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SEGÉLYHÍVÁSKOR NYUGODTAN,
JÓL ÉRTHETŐEN, PONTOSAN VÁLASZOLJ

A FELTETT KÉRDÉSEKRE

SE GÉLY HÍ VÁS

Írd be a je lek nek meg fe le lõ be tû ket. Ha ös  sze ol va sod a so ro kat, 
meg tu dod, me lyek a leg fon to sabb dol gok, ami ket el kell

mon da nod, ha te le fo non jel zel tü zet! 

1



ÁR VÍZ

Hol ké szült a kép? Meg tu dod, ha a ho mok zsák ok
hár mas cso port ja i nak hi ány zó kö zép sõ tag ját a gát épí tés irá nyá ban 

be il lesz ted a táb lá zat ba.

TÉL
*

NYÁR

AL FA
*

GAM MA

KÉS
*

VIL LA

LE PE DÕ
*

TA KA RÓ

PI ROS
*

ZÖLD

JA NU ÁR
*

MÁR CI US

20
*
22

HÉT FÕ
*

SZER DA
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HA EL KELL HAGYNI AZ OTTHONODAT,
A RUHÁK, INNIVALÓ MELLETT

VIDD A KABALÁDAT IS!

ÁR VÍZ

Mi min dent cél sze rû be pa kol ni a cso mag ba,
ha el kell hagy ni az ott ho nun kat?

A sza vak le het nek víz szin te sen, füg gõ le ge sen és át ló san is!

OK MÁ NYOK, PÉNZ, BANK KÁR TYA, KON ZERV,

VÍZ, KEKSZ, TEA, CI PÕ, PU LÓ VER,

GYÓGY SZER, TISZ TÁL KO DÓ SZE REK,

TA KA RÓ, RÁ DIÓ, ELE MEK, KA BA LA

2



ME NE KÜ LÉS

A bal fel sõ kép hez ké pest
 a má sik há rom ké pen

2-2 kü lönbség van.

Ka ri kázd be, ha meg ta lál tad!

A

B

C
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SOHA NE HAGYD EL A CSOPORTODAT!
BÍZZ A FELNŐTT SEGÍTŐKBEN!

ME NE KÜ LÉS

A csil lag tól in dulj! Szedd ös  sze a tár gya kat! Mérd az idõt!
Ki tudsz jut ni fél perc alatt?

BA KANCS  7. BE TÛ
VÍZ    2. BE TÛ
CE RU ZÁK  2. BE TÛ
KEKSZ   4. BE TÛ
TAR TÓS TEJ 6. BE TÛ
KA BÁT   1. BE TÛ
MA CI   4. BE TÛ

A sza vak meg adott
be tû jét írd egy más után

a négy ze tek be! 

3
!



ME NE KÜ LÉS

Szí nezd pi ros ra a he lyes ma ga tar tást mu ta tó je le ket!
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HA FÜST VAN, KÚSSZ ÉS VÉDD AZ ARCOD!
HA TŰZ VAN, NE HASZNÁLD A LIFTET!

ME NE KÜ LÉS

Jól nézd meg a ké pet,
és mondd meg,
me lyik rész let

hi ány zik
a da ra bok kö zül!

4



A B C

1 2 3

TÛZ 

Hon nan ér ke zik a víz?
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NE FELEDD: MINDEN NAGY TŰZ
KIS TŰZZEL KEZDŐDIK!

TÛZ 

Mi van a ké pen?
Kösd ös  sze a pon to kat, azu tán szí nezd ki a ké pet!

5



ÜN NE PEK

Me lyik kép da rab
il lik a fa

hi ány zó ré szé be?

Ka ri kázd be
a szá mát!

1 2

3 4
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AZ ÜNNEPEKEN KÜLÖNÖSEN FIGYELJ
A GYERTYÁKRA, MÉCSESEKRE,

NE HASZNÁLD EGYEDÜL A GYUFÁT!

ÜN NE PEK

Kösd ös  sze a szá mo kat és
szí nezd ki a raj zot!

6



SE GÍTS MA GA DON!

Me lyik koc ka haj to gat ha tó eb bõl a pa lást ból?

1

2 3
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Ha meggyulladt a ruhád:
ÁLLJ! FEKÜDJ! GURULJ!

Ha veszélybe kerültél, adj jelzést, KIABÁLJ!

SE GÍTS MA GA DON!

Me lyik a ki a bá ló fiú iga zi ár nyé ka?

A

B

C
D

7



EL SÕ SE GÉLY

Jól fi gyeld meg a ké pe ket!
Me lyik bõl van csak ket tõ?
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HA MEGÉGETTED MAGAD, TARTSD A
SÉRÜLT TESTRÉSZT HIDEG VÍZ ALÁ

LEGALÁBB 10-15 PERCRE!8

EL SÕ SE GÉLY

Jól nézd meg a raj zo kat!
Meg ta lá lod az 5 kü lönb sé get? Ka ri kázd be!



ENER GIA

A fel so rolt tár gyak kö zül 13-at meg ta lál hatsz a ké pe ken.
Írd sor ba a kez dõ be tû jü ket a táb lá zat ba!

KA CSA, SZO BA NÖ VÉNY, TÛZ HELY, GYER TYA, AB LAK,
MOZ DONY, KAN DAL LÓ, HIN TA SZÉK, ASZ TAL, MA JOM,

RÁ DIÓ, TÁV CSÕ, ÉGÕK, KÉ PEK, HOR DÓ, ÓRA,
BA NÁN, MO SÓ GÉP, SÜ TÕ, LÉT RA, KÁD,

LO CSO LÓ CSÕ, ÚJ SÁG, OL VA SÓ LÁM PA, CI PÕ, TÁS KA,
DU GÓ, AU TÓ, GÖR KOR CSO LYA, JÁ TÉK, BUN DA

!
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A LEGTÖBB ENERGIÁT
ÚGY TAKARÍTHATOD MEG,

HA EGYSZERŰEN NEM PAZAROLSZ!9

ENER GIA

Fejtsd meg a ke reszt rejt vényt és ol vasd ös  sze a szí nes me zõ ket,
a mon da tot írd a pon to zott vo nal ra!

 1.  Év szak.
 2.  Itt sül a ke nyér.
 3.  Mi ci mac kó leg jobb ba rát ja.
 4.  Ez zel mû kö dik a tv, a rá dió, a szá mí tó gép.
 5.  In for má ci ós vi lág há ló.
 6.  Ter mé sze ti ka taszt ró fa.
 7.  Puzzle — ma gya rul.
 8.  Elekt ro mos be ren de zé sek csat la ko zó ját dug juk be le. 
 9.  Szín — a fe ke te ár nya la ta. 
10. Rend vé del mi szerv.
11. Ha zánk leg na gyobb áram szol gál ta tó ja.
12. Evõ esz köz.
13. Több ezer éve ki halt ál lat. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

...........................................................................!



EU RÓ PAI UNIÓ

A föld raj zi at la szod se gít sé gé vel
írd a tér kép re a tag or szág ok ne vét!
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HA BAJBAN VAGY,
VAGY VESZÉLYT ÉRZEL,

KÉRD EGY FELNŐTT SEGÍTSÉGÉT!10

VE SZÉLYT IS REJT HET!

 Il leszd a meg fe le lõ be tû ket a meg fe le lõ hely re!

Ha ös  sze ol va sod, meg tu dod, mi okoz hat ve szélyt
pél dá ul az ál lo má so kon, meg ál lók ban, re pü lõ te re ken.

4 8 11 1 10 2 3 6 6

5  9  3  7  1  10

M
  7

C
  5 A

  1

Y
  2

E
  4

H
  11

G
  10

T
  6

S
  9

O
   3

L
  8
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LÉGY ELŐRELÁTÓ, KÖRÜLTEKINTŐ,
SEGÍTŐKÉSZ ÉS ÓVATOS!11

Ol vasd ös  sze a be tû ket, és min dig tartsd szem elõtt!

1.
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !12

Egé szítsd ki a mon da to kat a kez dõ be tûk kel és írd a
hi á nyos sza vak elé! Ol vasd ös  sze, írd be a 12-es szám mö gé és

min dig tartsd szem elõtt!

_érdezz a ve szé lyek rõl!

_rdeklõdj a meg elõ zés le he tõ sé ge i rõl!

__erezz mi nél több is me re tet és
gya kor la tot!

_gyelj ma gad ra és tár sa id ra!

_égy óva tos, elõ re lá tó!

_avasold tár sa id nak a 
www.lakossag.katved.hu hon lap
nek tek szó ló ol da la it!

_igyelj a kör nye ze ted re!

_ngedd, hogy se gít se nek, ha baj ban vagy!

_égy se gí tõ kész!



Nyo mo zás

Nézz kö rül a la ká so tok ban! Ha ladj sor ban az ál lí tá so kon, te gyél pi pát a meg fe le lõ 
be tû alá: I � , ha igaz, N � , ha nem igaz a mon dat. 

Ak kor mond ha tod, hogy biz ton sá gos az ott ho no tok, ha min den pi pa a NEM osz lop-
ban van. Ha ta lál tál igaz ál lí tást, kérd szü le id se gít sé gét a hi bák ki ja ví tá sá hoz!

Gyer tya vagy mé cses van az ab lak nál, füg göny kö ze lé ben.

Ugyan ab ból a kon nek tor ból több, 3-4 elekt ro mos
be ren de zés is mû kö dik.

A kon nek tor ki áll a fal ból, lát ha tó ak a ve ze té kek vagy a
du gó sé rült ál la pot ban van.

A tûz hely kö ze lé ben füg göny,
vagy kony ha ru ha van.

Elõ szo kott for dul ni, hogy a kony há ban
ég ve ma rad a gáz láng, mi köz ben nincs raj ta étel.

A gyógy sze rek, tisz tí tó- és vegy sze rek
nin cse nek jól el zár va.

Ég he tõ anyag van a lám pa vagy hõ su gár zó kö ze lé ben.

A für dõ szo bá ban a haj szá rí tó zsi nór ja el ér a ká dig.

Van olyan aj tó, ami nem nyit ha tó
ki tel je sen az elé pa kolt bú to rok,
hol mik mi att.

A gyu fás do boz, éles tár gyak (kés, ol ló) nincs
elég ma ga san, egy kis gye rek kön  nyen el éri.

Nincs füst jel zõ a la kás ban.

Nincs meg be szélt csa lá di ta lál ko zó hely ve szély ese té re.

I N
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O
tt hon be sze rel tet te tek füst jel zõ

ké szü lé ket.

D
obj új ra!

R
észt vet tél az is ko lai biz ton sá gi na pon. 

D
obj új ra!

A
z ös  sze gyûj tött fém

 üdí tõs
do bo zo kat a szür ke sze lek tív
hul la dék gyûj tõ he lyett a zöld be
dob tad. 

K
i m

a radsz egy kör bõl!

B
e irat koz tál a szak kör be, hogy a 

„K
é szülj fel!” ver se nyen in dul hass. 

D
obj új ra!

A
 gyu fás do bozt egy m

a gas kony hai
polc ra tet ted, hogy a kis test vé red
ne ér hes se el. 

L
épj elõ re hár m

at!

A
z is ko lai könyv tár ban ké szül tél fel az 

ener gia for rás ok kal kap cso la tos
kis elõ adás od ra.

L
épj elõ re ket tõt!

É
sz re vet ted, hogy a fo lyo sói

lám
 pa bú ra el tö rött, és lóg egy

ve ze ték is, de nem
 szól tál

sen ki nek. 

K
i m

a radsz egy kör bõl!

A
m

i kor fel forrt a tea víz, le húz tad a
kan nát, de nem

 zár tad el a gázt.

L
épj vis  sza ha tot!

A
 fris sen ül te tett vi rá gok kö zött

lab dáz tál a töb bi ek kel.

L
épj vis  sza né gyet!

O
tt hon a vegy sze re ket és a tisz tí tó

sze re ket kulc  csal zárt szek rény ben
tart já tok. 

L
épj elõ re né gyet!

A
m

i kor az ár víz m
i att el kel lett

m
en ne tek ott hon ról, se gí tet tél

ös  sze pa kol ni, el tet ted a ka ba lá dat és
kis test vé red ked venc m

e se köny vét is. 

D
obj új ra!

A
z internet se gít sé gé vel utá na néz tél, 

hogy m
i az a cunam

i és a táj fun.

L
épj elõ re hár m

at!
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C
sa lá dod biz ton sá gos he lyen, a

sza bá lyok nak m
eg fe le lõ en épít ke zett. 

D
obj új ra!

A
z is ko lá ban ve szély hely ze ti tér ké pet

ké szí tet te tek.

L
épj elõ re ötöt!

A
z is ko lá ban gya ko rol tá tok a tûz ri a dót.

L
épj elõ re ötöt!

O
tt hon a te le fo no tok m

el lett ki van nak 
ír va a se gély hí vó szá m

ok és a
csa lád tag ok te le fon szá m

ai.

D
obj új ra!

N
em

 be szél té tek m
eg a csa lá do tok ban, 

hogy hol le gyen a ta lál ko zó hely, ha a 
la ká so tok ba nem

 tud tok vis  sza m
en ni.

L
épj vis  sza né gyet!

R
észt vet tél a la kó he lye den szer ve zett 

fa ül te tés ben.

L
épj elõ re né gyet!

E
gye dül vol tál ott hon, am

i kor el kel lett 
in dul nod az edzés re. K

i kap csol tad a 
szá m

í tó gé pet, el len õriz ted a tûz he lyet, 
le kap csol tad a vil la nyo kat.

L
épj elõ re ötöt!

A
 csa lá dod dal a pa tak par ton

m
os tá tok le az au tót.

L
épj vis  sza né gyet.

Á
r víz ide jén a ho m

ok zsák ok te te jén 
ug rál ta tok a tár sa id dal.

L
épj vis  sza ha tot!

L
e for ráz tad a kéz fe je det. H

e lye sen
ke zel ted az égé si sé rü lé sed: 10 per cig tar-
tot tad hi deg fo lyó víz alatt a csap nál.

L
épj elõ re hár m

at!

Ta ná ra i tok kal rend sze re sen
fog lal koz tok a ve szé lyek
m

eg elõ zõ sé nek le he tõ sé ge i vel.

L
épj elõ re né gyet!

Test vé red del ka rá csony kor
csil lag szó róz ta tok és gyer tyá kat
gyúj tot ta tok a fán ak kor, am

i kor
fel nõtt nem

 volt ott hon ve le tek.

L
épj vis  sza né gyet!
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M
e lyik or szág ban van hoz zánk

leg kö ze lebb m
û kö dõ vul kán?

O
lasz or szág.

M
it okoz hat nak az ipa ri üze m

ek a
kör nye ze tük ben?

L
e ve gõ-, víz- és ta laj szen  nye zést.

E
u ró pá ban m

i az ál ta lá nos
se gély hí vó szám

?

112

M
e lyik te le fon szá m

on hív ha tod
a se gí tõ szer ve ze te ket?

M
en tõk: 104;  T

ûz ol tó ság: 105;
R

end õr ség: 107.

M
ondj 3 pél dát, ho gyan

ta ka ré kos kod hatsz az ener gi á val!

E
ner gia ta ka ré kos be ren de zé sek,

ak ku m
u lá to rok hasz ná la ta, ki kap csol ni, 

am
it nem

 hasz ná lunk, m
eg ja ví ta ni a

csö pö gõ csa po kat, in kább tu sol ni, m
int 

kád ban fü röd ni, jól zá ró dó aj tó kat és 
ab la ko kat be sze rel tet ni stb.

M
i se gí ti a kör nye ze tünk ben ke let ke zõ 

fe les le ges anya gok új ra fel hasz ná lá sát? 

Sze lek tív hul la dék gyûj tés.

M
i lyen szí nû ek a sze lek tív

hul la dék gyûj tõ kon té ne rek?

Sár ga: m
û anyag; kék: pa pír;

zöld: szí nes üveg; fe hér: fe hér üveg;
szür ke: fém

; pi ros: ve szé lyes anyag.

M
ondj pél dát m

eg úju ló
ener gia for rás ra!

V
íz- szél-, nap-, bio ener gia.

H
o gyan cél sze rû m

e ne kül ni,
ha füst van egy he lyi ség ben?

N
égy kéz láb, gyor san ha lad va, le he tõ leg 

ned ves ken dõt a szánk elé tart va.

A
 ki je lölt tûz ra kó he lyen gyúj tott

tá bor tü zet m
i kor kell azon nal

el ol ta ni?

H
a fel tá m

adt a szél.

M
it nem

 sza bad víz zel ol ta ni?

E
lekt ro m

os be ren de zé sek, olaj, fes ték, 
ben zin tü zét

M
it kell kö vet ni a tûz ri a dó kor?

A
 m

e ne kü lé si ter vet.
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M
i véd het m

eg T
é ged föld ren gés

ide jén egy épü let ben? 

H
a egy erõs la pú asz tal alá ülsz,

vagy egy erõs aj tó ke ret be állsz.

M
it kell ten ni, ha m

eg gyul ladt
a ru hád?

Á
llj! F

e küdj! G
u rulj!

M
en  nyi ide ig kell fo lyó hi deg víz alá

tar ta ni a ki sebb égé si sé rü lést
szen ve dett test részt?

L
eg alább 10-15 per cig.

M
e lyik ro var okoz hat ka taszt ro fá lis 

m
é re tû ter m

ény pusz tí tást?

Sás ka.

M
i okoz hat ja a cunam

it, a ten ger
gi gan ti kus m

é re tû hul lá m
a it?

F
öld ren gés vagy ten ger alat ti

vul kán ki tö rés.

M
i kell az égés hez? 

É
g he tõ anyag, oxi gén, m

eg fe le lõ
hõ m

ér sék let a gyul la dás hoz.

M
i okoz hat er dõ tü zet?

V
il lám

 lás, el do bott ci ga ret ta csikk,
nem

 el ol tott vagy m
a gá ra ha gyott

tá bor tûz, gyúj to ga tás.

V
an nak-e vul ká nok M

a gyar or szá gon?

Igen, van nak, de m
ár nem

 m
û köd nek

pl.: M
át ra, B

a da csony,
Szent G

yörgy-hegy, stb.

M
i vé di a fo lyók kö ze lé ben épült

há za kat?

G
át.

S
o rolj fel négy dol got, am

it m
a gad dal 

vin nél, ha el kel le ne hagy ni az
ott ho no dat! 

P
l.: ivó víz, kon zerv, ru ha, ta ka ró, rá dió, 

zseb lám
 pa, ele m

ek, ira tok, ka ba la, stb.

M
it kell ten ni, ha gáz sza got ér zel? 

A
zon nal szel lõz tet ni, szól ni egy

fel nõtt nek, elekt ro m
os be ren de zést

nem
 sza bad hasz nál ni, m

ég az
aj tó csen gõt sem

!

M
ondj há rom

 pél dát a szél sõ sé ges
idõ já rás ra!

E
rõs fagy, óri á si hó esés, jég esõ,

szél vi har, fel hõ sza ka dás, hõ ség.
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KÉ SZÜLJ FEL!
(Ta nulj kön  nyen, gyor san a kü lön fé le ve szé lyek rõl

és azok meg elõ zé sé rõl!)

A TÁR SAS JÁ TÉK SZA BÁ LYAI:

Já té ko sok: 2—3—4 fõ
Kel lé kek:  1 do bó koc ka, já té ko son ként egy bá bu,
  24 kér dés kár tya, 24 meg le pe tés kár tya
A já ték a start vo nal ról in dul. A do bott szám nak meg fe le lõ en ha ladj a táb lán.
Az út vo na lon ta lálsz uta sí tá so kat, kér dés me zõ ket és meg le pe tés me zõ ket.
Kö vesd a fel irat ok és a meg le pe tés me zõk uta sí tá sa it. Ha kér dés me zõ re lép tél,
a mel let ted ülõ já té kos kér dez, és el len õr zi a vá laszt. Ak kor ha lad hatsz to vább,
ha jól vá la szol tál. A cél ba úgy ér hetsz, ha ép pen an  nyit dobsz, amen  nyi sza bad
me zõ van ad dig.

A fü zet ben ta lál ha tó ké pek forrásai:
Gra fi ka: Pálfalvi Luk ács, Novák Csabelita
Fo tó: OKF ÖKHF fo tó ar chí vum
E-ON Hun ga ry KFT ál tal az OKF szá má ra adott fel ké szí té si anya ga
Tár sas já ték: Riskland — ENSZ ISDR UNICEF — Educational kit:
http://www.eird.org/eng/riesgolandia/riesgolandia-ing.htm  

http://europa.hungary.org/ ---- Eu tér kép
http://www.halfirka.hu/system/files/images/labirintus.thumbnail.jpg --- la bi rin tus
http://deafpagan.com/2007/06/05/the-legend-of-the-rainbow/ szi vár vány 2
http://blogamia.blogter.hu/?post_id=182363 szi vár vány 1
http://www.virginiamountaineer.com/backissues/4-26-07/426_FIRE.jpg er dõ tûz
http://www.megam.ro/img/uploads/produse/tuzcsap.jpg tûz csap
http://www.tuzoltosagbp.hu/nagyauto.php?auto=mr4000 tûz ol tó gép jár mû
http://www.kohutesfia.hu/kepek/sugarcso.jpg su gár csõ
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://tuzolto.zenitkft.hu/bolt/http/photos/775/1.jpg&imgrefurl=http://
tuzolto.zenitkft.hu/bolt/http/termek.php%3Ft_id%3D775&h=222&w=405&sz=109&hl=hu&start=86&tbnid=vJ1gCXo6liExjM:
&tbnh=68&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dt%25C5%25B1zcsap%2B%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dh
u%26sa%3DN — fali tûzcsap
http://nagyitobolt.hu/tavcsovek.php?m=2&id=64 — nagyító

A 112 fontos tudnivaló c. füzetet kiadja: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
A kiadásért felelõs: Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója
Kiadványtervezés: Jádi Zsuzsanna tû. alezredes OKF
Szerkesztés, kivitelezés : Kurcsis László grafikusmûvész
Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda
ISBN: 978—963—87837—1—4
2008 
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 3 TERMÉSZETI

 4 MENTÕK — 104 — INJEKCIÓS TÛ, HALLGATÓ, GYÓGYSZER, HORDÁGY
  TÛZOLTÓSÁG — 105 — LÉTRA, BALTA, VÍZ, LAPÁT, TÛZCSAP/TÖMLÕ, KÖTÉL
  RENDÕRSÉG — 107 — NAGYÍTÓ, BILINCS, GUMIBOT

 5 HIÁNYZÓ SZÁMOK FENTRÕL, BALRÓL JOBBRA: 29, 30, 39, 27, 18

 6 112

 7 HOL VAN A TÛZ?
  MI ÉG? MI VAN VESZÉLYBEN? 
  EMBEREK VANNAK-E VESZÉLYBEN?
  MI A NEVED ÉS A TELEFONSZÁMOD?

 8 BUDAPEST

 9 PL.: TISZTÁLKODÓSZEREK — BALRÓL JOBBRA LEFELÉ ÁTLÓSAN STB.

 10 A: TANÍTÓ KÖPENYE, SZÕKE KISLÁNY RUHÁJA
  B: LEGHÁTSÓ FIÚ, MADÁR
  C: LEGELSÕ FIÚ INGE, HARMADIK FIÚ HAJA

 11 SIESS KI!

 12 MIND A NÉGY JELET BE KELL SZÍNEZNI.

 13 A KENDÕBÕL CSÖPÖGÕ VÍZ

 14 A — 2, B — 3, C — 1
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 25 ELHAGYOTT CSOMAG

 26 LÉGY ÓVATOS, KÖRÜLTEKINTÕ!

 27 KÉSZÜLJ FEL!


