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Egy kellemes, ráérős hétvégi napon sétálni
indultunk kedves ismerőseimmel. Úti célunkat egy
lakótelepen keresztül tudtuk megközelíteni. Sétánk
közben szomorú és sivár képet mutatott a beton-
rengetegben az elhanyagolt, szemetes parkok,
szürke, színtelen - nem ritkán megrongálódott - hin-
ták, mászókák, pingpongasztalok, letört, kidőlt
virágládák látványa.

Pontosan emlékszem, hogy a környék telje-
sen kihalt volt, rajtuk kívül csak néhány ember sétál-
tatta a kutyáját, mintha nem is lenne élet a
lakótelepen. Kivételt csak a büfék, játéktermek,
videotékák, kocsmák környéke jelentett…

�
Gondolom, mindannyiunk lelki szemei előtt

megelevenedhet hasonló emlékkép. Ilyen lenne a
mai rohanó élet által nyújtott közösségi élmény? Mi-
lyen más lehetőségek létezhetnek? Vajon képesek-e
a felnőttek követésre érdemes példát mutatni a gyer-
mekeknek?

�
Szerencsénkre más, igazi élmény is ért min-

ket a séta során, ezért is biztatok mindenkit a további
"levegőzésre"; a harmadik kerületben, a Huszti úton
gyönyörű játszótérre bukkantunk.
(A kerületben még további három máltai játszótér
szolgálja a gyerekek igényeit - lásd! 8.oldal. Már
belépés előtt is érezhető, hogy ezek a játszóterek
mások, mint az eddig megszokottak; körbe-
kerítettségükkel tisztaságot garantálnak, s a do-
hányzók a kapun kívüli kijelölt helyen hódolhatnak
szenvedélyüknek.) Bent öröm volt látni, hogy a gy-
erekek önfeledten játszottak a rendezett, barátságos
környezetben. Sorra nézegettük a természetes
anyagokból készült játszószereket, és persze amit
lehetett, ki is próbáltunk.

A kapuhoz legközelebb fekvő rész a
legkisebbeké, kedvükre hintázhatnak a méret-
arányos hintákban vagy homokozhatnak (azért
időnként a nagyobb gyerekek is szívesen építenek
homokvárakat!). A homokozótól balra egy mini autó
volánja csalogatja a kis utasokat, helyhez rögzítve
biztonságos fantáziautazást kínál. Akinek van kedve,
le is rajzolhatja úti élményeit az autó melletti zöld ra-
jztáblákra szép színes krétákkal.

A házzal szemben találhatjuk a kötélből
készült pókot, amelyen remekül lehet mászókázni és
fogócskázni. 

A játszótér bal (déli) oldalán a nagyobb hinták
vannak. A hinták és a pók mögötti területen áll a gy-
erekek által várnak nevezett építmény. A vár sokféle
ügyességi játékkal elégíti ki a nebulók 

mozgásszükségletét (pl. kidobó, várfutás-rekord).   
A nyugati oldalt egy domb határolja, amelyen

csúszdák találhatók, valamint egy kilátótorony, ahon-
nan remekül belátható az egész játszótér.

A fából készült palánkok pedig ideális
búvóhelynek bizonyulnak bújócskázásnál. Még
barátságosabbá teszik a teret a zöld fűszigetek és fák
csoportja.

�
A házba belépve láthatjuk azokat a polcokat,

melyeken megtalálhatóak a kinti játszáshoz szük-
séges játszószerek (különböző homokozóformák,
kismotorok) és a társasjátékok. (Természetesen le
lehet ülni a szemközti asztal köré beszélgetni, ját-
szani.) A polcokon minden korosztály találhat kedvére
való társasjátékot, amely a szabadidő kellemes
eltöltésén túl hasznosnak is bizonyul. A "Kérdezz-
felelek" társasjáték találó állításai például egy-egy tár-
gyról, növényről, állatról, elgondolkodásra késztetik
a játékost. A memóriakártyák pedig az emlékezetün-
ket dolgoztatják meg alaposan.

�
A játszóház ad otthont a kézműves

foglalkozásoknak, táncházaknak és egyéb ren-
dezvényeknek, amelyek a téli időszakban zajlanak
(pl. karácsonyi ünnepség, előszilveszterezés,
farsang). A belső tér kialakításánál ügyeltek arra,
hogy legyen a kicsiknek és a nagyobbaknak is egy -
egy külön sarok, játéktér.

Kint, a ház falán megtekintheted az aktuális
programokra hívogató plakátokat, illetve fényképeket,
melyek megpróbálják visszatükrözni egy-egy
kézműves foglalkozás, kirándulás hangulatát. Ezalatt
jóízű beszélgetéseknek lehetsz akaratlanul is fül-
tanúja: a kismamák megosztják egymással
élményeiket, örömeiket és gondjaikat. 

Záráshoz közeledvén láthatod, ahogy
közösen pakolják el a játékokat, a gyerekek pedig
lelkesen segítenek a takarításban. Azután
megérkezik az éjjeliőr, hogy vigyázzon a játszótér
értékeire, épségére.

�
Vigyázzunk együtt szép és otthonos ját-

szótereinkre, hogy minél több gyerek számára
lehessen örömforrás az itt együtt töltött idő!

Séta Óbudán,
avagy játsszunk másképp
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Időszakos programok
(A Huszti- és Kerék utcai játszóterek közös rendezésében)

máj. 27. (vasárnap) Gyereknap
jún.3. (pünkösdvasárnap)  Pünkösdi király választás (15 órakor)
jún. 16. (szombat) Kirándulás
jún. 17. (vasárnap) Métabajnokság (Huszti)
jún. 20. (szerda) Japán-nap (Huszti)
jún. 23. (szombat) Takarító-nap
jún. 24. (vasárnap) Pingpongbajnokság (Kerék)

Röplabdabajnokság (Kerék)
jún. 27. (szerda) Toldi-nap (Kerék)

...Huszti út

Állandó programok

Kézműves foglalkozások:

- minden hétfőn 16.30- 18.30-ig (iskolásoknak)
- minden kedden 16-17 óráig (óvodásoknak)
- minden kedden 16-18 óráig (iskolásoknak)

Családi kirándulás:

Havonta egy alkalommal, szombatonként egy egész napos
kikap- csolódás a szabadban.
Következő időpont: június 16. (szombat)
Bővebb információ és jelentkezés a máltai munkatársaknál.

Mesesarok:

Meseolvasás és diavetítés péntek délutánonként. 
A kedvenc meséddel pedig itt az újságunkban is találkozhatsz.

Programajánló
Hívogató

Gyertek velünk a szabadba!

Biztosan sokat tudtok már a családos
kirándulásainkról. Most végre folytatódnak!

Napjainkban a felgyorsult életvitel egyre
inkább eltávolítja az embert a természettől, mely-
ben egykor éltünk, és amellyel valaha együtt
tudtunk élni. Kirándulásaink ezt a távolságot
próbálják csökkenteni.

Szürke hétköznapjainkat feledve, a
munkát félretéve, a gondokat magunk mögött
hagyva eltölthetünk együtt havonként egy napot.
A kiránduláson túl, ez jó alkalom egymás megis-
merésére is.

Túráink alkalmával rácsodálkozhatunk,
milyen csodás kis hazánk, az otthonunk. Mennyi
titkot hordoz magában, mennyi szépséget rejt a
tavasz megújulása, a nyár tikkasztó hőségében az
erdő hűse, az őszi erdő színpompája és a tél hófe-
hér tisztasága.

Munkatársainkkal együtt megpróbáljuk
mindenki számára elérhetővé tenni ezeket az  al-
kalmakat.

Programjainkban szerepel a közelben
lévő kirándulóhelyek felkeresése: a Pilis és a budai
hegyek.

Négy-öt kilométeres gyalogtúrákról van
szó (tehát kicsinyek is részt vehetnek, akár három
éves kortól); mely után vár minket a szabadban
elköltött ebéd, a nyárson sütött finomságok vagy
egy bogrács gőzölgő tartalma.

A délután jó hangulatát biztosítja a gitár
hangja, a közös éneklés, majd a játékok, a méta,
melyben a szülők és a gyermekek együtt mérhetik
le erejüket és ügyességüket.

Sötétedés után pedig - búcsút mondva a
napnak - elpilledve, élményekkel gyarapodva
hazatérünk.

Következő kirándulásunk időpontja:
június 16. (szombat), melyre sok szeretettel
várunk minden érdeklődő és kirándulni vágyó
családot.

További információk és jelentkezés a
máltai munkatársaknál.

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba �A lapot írták:Ambrus Móni, Juhász Zsófi, Leleszné Borsi Gizella, Nagy Csilla,
Mészáros Márta, Schreiber Lívia � Tördelte:Farkas Péter �Lektorálta:Frankó András 
Felelős kiadó:Vecsei Miklós �A nyomdai munkákat a Folprint gyorsnyomda végezte

Levélcím:1033 Budapest III, Miklós u.32.
Telefon:3 - 888 - 760
Fax:3 - 684 - 283
E - mail:mmszbp@elender.hu
Website:www.kronos.hu/mmszbp

Pályázat!

Közelesik Pünkösd!

Pályázatot hirdetünk minden alkotni vágyó gye-
mek számára.Várunk olyan műveket, melyek
ttszőleges technikával és anyagból készülnek,
témájukban a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolód-
nak.

Leadási határidő: június 2. (szombat)

Köszönjük, hogy
játék, írószer,

kézműves anyag
adományaikkal
Önök, kedves
szülők is hoz-

zájárultak a ját-
szótér életéhez.
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únius

Lassan eljön Pünkösd kétnapos ünnepe 
- vasárnap és hétfő -, amikor a keresztények a
Szentlélek eljövetelét ünneplik, míg a régi ha-gy-
omány szerint ezek a napok a nyár kezdetét jelentik.
A pontos idõpontja a Húsvétot követő ötvenedik
nap. Innen kapta a nevét is a görög
PENTHEKOSZTOSZ " ötvenedik" szóból.

A Pünkösd a keresztény egyház egyik fő ün-
nepe. Isten ezen a napon küldte el az ő Szentlelkét
hozzánk. S általa, a Szentlélek eljövetele és jelenléte
által válhatunk mi is nagykorúvá. Templomainkban
e napon bérmálkoznak.

Régen a faluban ilyenkor még a mezei munka
mellett ráértek a lányok és a legények szórakozni. A
fiúk különböző ügyességi feladatokon keresztül
választottak maguk közül pünkösdi királyt. Volt pl.
versenyfutás, lóverseny bot-húzással, s aki a leg-
erősebbnek, legbátrabbnak és legügyesebbnek bi-
zonyult, egy évig - a következő év pünkösdjéig - a
legények vezetőjévé vált.

Ő lett a fiúk között a bíró, meghívták minden
lakodalomba, a kocsmában ingyen ehetett-ihatott. A
lányok körében is igen nagy népszerűségnek örven-
dett, csodálattal voltak iránta.

A leányok megirigyelvén a fiúk kiváltságait,
néhány faluban maguk is választottak pünkösdi
királynét; de legtöbbször csak kiskirálynét, aki akár
egy öt-hat éves kislány is lehetett.

A választások után kezdődött a táncmulat-
ság, ahol a tánc mellett énekeltek  ilyenkor. Biztos
van néhány olyan dal, amit ti is ismertek. 
Pl:

A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
én édesem, én kedvesem, szakíts egyet róla.
Egyet szakítottam, el is hervasztottam,
tejbe-vajba fürösztöttem, hóba szakasztottam.

Pünkösd napján bontották le a május elején
felállított - szalaggal díszített, régebben hajnalfának
nevezett - májusfát.

Mivel ilyenkor már sok virág nyílik ,s közöt-
tük ott van a minden piacon kapható gyönyörű
virágú pünkösdi rózsa, az ünnepre gondolva tegyetek
egy csokorral a vázába, s díszítsétek vele a szobát, s
ezáltal valamennyire a lelketeket is ezen a szép virá-
gos ünnepen.

Nevezetes dátumok: Szent Iván hava (június)

június  elsõ vasárnapja: Pedagógus nap
június 3- 4.: Pünkösd
június  5.: Környezetvédelmi világnap
június 16.: A megbékélés napja                      

(Nagy Imre emlékére)
június harmadik vasárnapja: Apák napja
június 21.: Szent Iván napja 
(nyári napforduló, ilyenkor leghosszabb a nappal)
június 23.: Olimpiai nap
június 24.: Keresztelő Szent János napja 
(Ezen a napon ünneplik a világosságot, a Napot, a
tüzet. Híres a szentiváni tűzgyújtás, tűzugrás.)
június 26.: A kábítószerfogyasztás elleni
küzdelem nemzetközi napja
június 29.: Szent Péter és Pál 
(a keresztény vértanúk emléknapja)

Kalendárium-4-



Élt egyszer egy gróf, aki nagyon megáhí-
totta a vadhúst, de bizony a vadásza meg-
betegedett, azt nem küldhette ki az erdőre.

Azt mondta hát a csalafinta kondásának: 
- Hallod-e, te kondás, ugorj ki az erdőre, lőjél
nekem valami vadat!
- Jó, megyek, megyek.
Kiment az erdőre a kondás. Ahogy kiért, nem-
sokára megpillantott két szép suta őzet, le is
puffantotta őket. Gondolta, nagyon jó lesz ez neki
otthon, haza is vitte magának.
Meg sem pihent, megint kiugrott az erdőre. Ott
járkált, ott járkált, de nem látott egyebet, csak egy
kis szarkát. No, azt megfogta, vitte a grófnak.
- No, te kondás, lőttél-e valamit? 
- Csak egy kis szarkát hozok, de azt is alig bírtam
megfogni, egy fél napig vadásztam rá.
- No, jó lesz ez is. Már régóta szerettem volna
megtudni, meddig él a szarka, majd most
kipróbálom. 
Kalitkát hozatott a gróf, beletette a kis szarkát.
Élt az udvarban egy ember, akit a gróf nem
szívelt, hát azt mondta neki:
- Ide figyelj, az lesz a gondod ezek után, hogy ezt
a szarkát friss vízzel, étellel ellásd, a kalitkáját
tisztogasd. Csak azt a szót ki ne mondd nekem,
hogy megdöglött a szarka, mert nyomban fe-
lakasztatlak.
Búslakodott az ember, de azért őrizte a szarkát, 

etette-itatta, tisztogatta
kalitkáját. Mindent megtett, csak hogy a szarka el
ne pusztuljon. 
Telt-múlt az idő, hát egyszer felfordult a szarka.
A szerencsétlen ember csak ült nagy bánatosan,
nem tudta, hogy menjen a grófhoz. Meglátta a
csalafinta kondás.
- Miért lógatod a fejed? 
- Nagy az én bánatom: megdöglött a szarka, és ha
kimondom ezt a szót a grófnak, a fejemet veszi.
- Ide figyelj: megér neked kétszáz forintot, ha el-
marad az akasztásod? 
- Meg bizony.
- No, adjál kétszáz forintot, és a hajad szála sem
görbül meg, elintézek helyetted mindent simán.
Kereskedett az ember a zsebében, odaadta a
kondásnak a pénzt.
Ment aztán a kondás a grófhoz hamarjában.
Mikor az ajtóhoz ért, bekopogott. 
- No, mi van, kondás?
- Baj van, tisztelt gróf úr, nem eszik a szarka.
- Nem?
- Se nem eszik, se nem iszik.
- Akkor mit csinál?
- Fekszik.
- Fekszik? Mozog talán, vagy röpköd? 
- Se nem mozog, se nem röpköd.
- Te szamár, hisz az akkor meg van dögölve!
- Hej, gróf úr, maga mondta ki, hogy döglött, hát
nem lesz akasztás!
- Hát nem, a szavamat megtartom. De most már
tudom, meddig él a szarka: míg meg nem hal.

Meddig él a szarka?

Mese
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… a sas-hal, melynek
hossza meghaladhatja a két
métert, és súlya a 200 kg-ot,

olyan hangokat hallat,
melyek a tehénbőgésre ha-

sonlítanak.

… a régi egyiptomiak
nagyon szerették és tisztelték a
kutyákat és a macskákat. Ha el-

pusztult egy macskájuk, bá-
natukban leborotválták a

szemöldöküket. Ha a kutyájuk
pusztult el, az egész testüket

leborotválták.

… a ló őse akkora volt, mint egy mai
róka. A lábán négy ujja volt. Ez az állat 50

millió évvel ezelőtt élt. A leszármazottai mind
nagyobbak lettek, és az ujjak a lábukon

megfogyatkoztak. A mai lovaknak már csak
egy ujjuk van.

… az első állatkertet Vu Vang
kínai császár létesítette, időszámítá-

sunk előtt 1150-ben. Ez az intézmény
az "Intelligencia parkja" nevet viselte,
és benne következetesen összeváloga-

tott emlősállatok, madarak és halak
voltak láthatók. 

… az Amerikában élõ disznóál-
lomány attól a nyolc disznótól szár-

mazik, melyet Kolombusz vitt oda a hajóján
a második útja alkalmával.

… nemcsak méhek
termelnek mézet. Dél-

Amerika melegebb

vidékein él egy darázs-
faj, amely a fára építi a

kasszerű fészkét, amelyben
néha 15 000 darázs is él. A

papírhoz hasonló lépjeikben

tárolják azt a nagyon,
mézszerű nektárt, amit nem

használnak fel az utódok
neveléséhez. A bennszülöttek

szerint, ezek nagyon szelíd
darazsak, és nem támadják

meg az embert, amikor elveszi
tőlük a mézet.

a
kolibrinek- a világ

legkisebb madarának,
amit légymadárnak is

neveznek - a szíve húsz-
szor olyan gyorsan ver, mint
az emberé. A kolibri szíve

1500-at dobban
percenként.

…a pingvinek
amikor vedlenek, köveket

nyelnek, mert olyan
könnyűvé válnak, hogy

másképpen nem tudnak a
víz alá merülni élelem

ért.

… a pók naponta
huszonhétszer annyi tá-
plálékot fogyaszt, mint
amennyi a saját súlya.

A
napi " kőadagjuk"

attól függ, hogy a tenger
felszíne mennyire

csendes vagy hullá-
mos.

… hogy  kellő
mennyiségű plank-

tonokhoz (vízben lebegő,
piciny, élő organizmusok)
jusson, a tengeri szivacs

napi 500 liter vizet szív be
és présel ki magából.
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Rejtvények

I.Egészítsd ki egy - egy nép nevével a szavakat úgy, hogy értelmes szókapcsolatok  (összetételek)  keletkezzenek!

.................szám                    .................ló

.................nátha                   .................csizma

.................dinnye                  .................tûz

.................kártya                  .................saláta

.................méz                      .................ülés

.................acél                      .................csavar

V. Hágcsón hágtam, lépcsõn
léptem, 

Aranygyûrûm elvesztettem, 
Hold letette, 
Nap felvette, 

Kebelébe eresztette . . . 

Mi ez?

II.Karikázd be a helyes választ! 
1.Miből áll az ózon?

a,  nitogrén b,  hidrogén c, oxigén

2. Ki volt az első nő, aki Nobel - díjat kapott?
a, Teréz anya c,   Jeanne d`Arc

b, Madame Curie

3. Mennyi idő kell a fénysugaraknak, míg a Napból a
Földre érnek?

a,  1 perc b,  3 perc c, 8 perc

4.Nagyjából hány tó van Finnországban?
a, ezer b,  10 ezer c, 35 ezer

5.Ki foglakozott először az ejtőernyő feltalálásának
problémájával?  

a, Leonardo Da Vinci c, Jedlik Ányos
b, Michelangelo                  

6.Körülbelül hány találmánya volt Edisonnak?
a, 500 b, 1000 c, 2500

7.Milyen állat a bölömbika?
a, emlős b, madár c, hal

8.Ki volt az első neves magyar költő, Mátyás király ko-
rtársa, aki még latinul verselt?

a,Berzsenyi Dániel c, Pázmány Péter
b, Janus Pannonius

9. Ki a Pál utcai fiúk egyetlen közlegénye?
a, Nemecsek b, Geréb c, Boka

10. Ki mondta: " ...és mégis mozog a Föld!"?
a, Kopernikusz c, Galilei

b, Newton

III.Mágikus négyzet:Mágikus négyzet:

Írj az üres négyzetekbe hat 30-Írj az üres négyzetekbe hat 30-
nál kisebb számot úgy, hogynál kisebb számot úgy, hogy

minden vízszintes és függőlegesminden vízszintes és függőleges
sorban a számok összege 54-54sorban a számok összege 54-54

legyen!legyen!

IV.EGY KIS SZÁMTAN:

ÍRJ A VONALAK HELYÉRE 1-TŐL 9-
IG SZÁMJEGYEKET ÚGY, HOGY EL

LEHESSEN VÉGEZNI A SZÁMTANI

MŰVELETET AZ EREDMÉNYNEK

MEGFELELŐEN!

_ 0 _ 1 _

- _ _ _ _ _ 

___________
1 5 5 5 5

VI. Melyik ló eszik parazsat?
�

Melyik alma való állatok alá?
�

ÚÚ tt oo nn   mm ee gg yy ee nn ,,   úú tt oo nn   hh aa ll aa dd ,,
HH oo ll   ll aa ss ss aa nn   mm ee gg yy ,,   
hh oo ll   mm ee gg   ss zz aa ll aa dd ,,   

FF üü ll ee   nn éé gg yy ,,   ss zz ee mm ee   nn éé gg yy ,,
KK öö rr mm ee   pp ee dd ii gg   hh uu ss zz oo nn nn éé gg yy

-7-Észkerék



Játszótereink

- Zemplén utca
�tel:244 - 16 - 67
Nyitva tartás: 10 - 19 óráig
Vakációban:    9 - 19 óráig

Állandó programok:
- szerda 16 órától kézműves foglalkozás
- kéthetente csütörtökön 17 órától filmklub

- Gyűrű utca
�tel:244 - 15 - 48
Nyitva tartás: 10 - 19 óráig
Vakációban:    9 - 19 óráig

Programok:
- gyereknapi vetélkedők, versenyek
- rajzpályázat
- a nyári szünetben kirándulások

- Kerék utca
240 - 38 - 45
Nyitva tartás: 10 - 19 óráig
Vakációban:    9 - 19 óráig

Állandó programok:
- a Huszti úti játszótérrel közös rendezésben

Időszakos programok:
- május 27. Gyereknap
- június 16. kirándulás (az egri vár másolatához a

Pilisbe)
- június 23. Takarító nap
- június 27. Toldi - nap (erőfitogtató)

- Huszti út
�tel:240 - 46 - 04
Nyitva tartás: 10 - 19 óráig
Vakációban:    9 - 19 óráig

A programokat lásd bővebben a 3.oldalon.

PályázatPályázat

Játssz velünk világkörüli utazást!

Ismerd meg a Föld országait!

Márciusban vetélkedőt indítottunk Világkörüli
utazás címmel. A játék többfordulós, bármelyik for-
dulóban beszállhatsz! A hónap elején kifüggesztett
kérdésekre keresd meg a helyes választ, bátran hívj
segítségül szülőt, könyvtárat, tanárt, barátot. A válas-
zokat egy, a neveddel ellátott borítékban add le az
irodában.

Minden hónapban más országra vonatkoz-
nak a kérdések, így utazunk a fantázia és a tu-
domány szárnyain.

Minden országnak lesz egy napja, amikor
játékokon és vetélkedőkön keresztül tovább is-
merkedhetsz az adott nép kultúrájával, szokásaival.
Ezen a napon lesz a vetélkedő eredményhirdetése
is!

Merre jártunk eddig?
Mielőtt útrakeltünk, megcsodáltuk saját

hazánkat, Magyarországot. A vetélkedőt Pető Szilvi
nyerte. A Magyar-napon, március 31-én nagyot ját-
szottunk. Fűztünk kokárdát gyöngyből, métáztunk,
megnéztük a Lúdas Matyit, sorversenyeztünk.
Zárásképpen zsíroskenyeret lakmároztunk makói
hagymával és kalocsai paprikával.

Áprilisban Nagy Britanniában jártunk. Szoros
küzdelemben Suhajda Zsófi nyerte a vetélkedőt. A
Brit-napot együtt rendeztük a Kerék utcai játszótér
első születésnapi bulijával, május 5-én. Óriási volt!
Talán azért sikerült olyan jól, mert néhány szülő is
segített a szervezésben. János volt a focibíró, Fiszter
Zoli pedig fényképezett. Volt még röpi és pingpong-
bajnokság, csoki- és tejfölevő verseny, sorverseny,
csuhézás, aszfaltrajzverseny. Mivel Brit-
nap volt, ötkor teáztunk. Ezután következett a nap
fénypontja, a pingpongasztalt formázó születésnapi
torta. Örülünk, hogy sokat eljöttek a Huszti úti "ját-
sziról" is.

Májusban Japánnal ismerkedünk, ez a
pályázat témája. GYERE, JÁTSSZ VELÜNK TE IS!

Leadási határidő június 15.Leadási határidő június 15.

I. 
arab...

spanyol...
görög...
francia...
török...
svéd...

II.
1.c; 2.b;
3.c; 4.c;

5.a;
6.c; 7.b;
8.b; 9.a;

10.c.

III. IV.

90213
-74658
15555

V.

A harmat.

VI.
A vasaló.

�
A szalma.

�
A lovas
ember.

Megfejtések
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