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A címlapot illusztrálta:
Járomi Dorottya, 10 éves



prilis - Tavasz hava, Szent György hava

Az útszél: csupa pitypang
A bokrok: csupa füttyhang

Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.

Megjött, feltámadt a tavasz, ahogy Tóth
Árpád verse is hirdeti. A mezők lassan fűbe
öltöznek, s virágba borulnak a kökénybokrok, a
körte-, mandula- és szilvafák. Kertjeinkben, s a
szobát díszítő vázáinkban ott virít a tulipán, a
nárcisz, a bazsarózsa és a jácint. Az országutak
mentén (amerre csak a szem ellát) fehér szirmú
százszorszépek és pitypangok (más néven gyermek-
láncfű) hallgatják a méhek zümmögését és a rigók,
cinkék énekét. Vándorló madaraink is szép lassan
megérkeznek (a kékbegy, a búbos banka, a fülemüle,
a nádirigó, a fecske), és máris hozzáfognak a
fészeképítéshez.

A hónap neve a rómaiak naptárából
származik, APERIT latinul azt jelenti: „kiny-
it, kivirágzik“.

Úgy tartják, „áprilisban hét tél, hét nyár...“,
ami arra utal, hogy igencsak szeszélyes hónap. A
napsütést hirtelen hózápor vagy esős, szeles idő
válthatja fel. De ez csak rövid ideig tart, hiszen
ebben a hónapban már a tavaszi időjárás az
uralkodó.

Április 1-je a tréfálkodások, a jókedvű be-
ugratások napja. Ugratták egymást a felnőttek is,
de elsősorban a gyermekeket tréfálták meg.
Elküldték őket például a boltba hegedűbillen-
tyűért vagy trombitahúrért. Topolyán a gazda a
szomszéd tanyára küldte a kiskanászt szúnyog-
zsírért. „Április bolondja, május szamara!“ - csú-
folták a beugratottat.

Április 24-e Sárkányölő Szent György ünnepe,
aki a lovagok, lovas katonák, vándorlegények, majd
később a cserkészek patrónusa volt. 

A legenda szerint legyőzi a sárkányt, és kiszabadít-
ja fogságából a királylányt.

A rómaiak e napon ünnepelték a
PALILIÁT, amely pásztorünnep volt. E hagyo-
mányból táplálkozik az állatok Szent György-napi
első kihajtása, melyhez számos hiedelem és szokás
fűződött. (Gonoszelhárító, termékenységvarázsló
célzattal a marhákat láncon, tojáson, a gazdasz-
szony kötényén stb. hajtották át. Fontos volt az a
vessző is, amellyel az állatokat először hajtották
ki a legelőre.)

A magyar néphit Szent György napját ron-
tásra, varázslásra alkalmas időnek tartotta.
Jellegzetes példája ennek a harmatszedés. (A har-
mat az ég áldása, a termékenység jelképe.) 
A kötényükkel szedték fel a hajnali harmatot,
miközben mondogatták: „Mind szedem.“

A néphit szerint a Szent György-nap előtt
fogott gyíkkal megelőzhető a torokgyík - ha
megérintik a torkukat vele.

Április 25-e Márk evangélista ünnepe.
Ehhez a naphoz kötődik a búzaszentelés szokása.
Palócföldön a feltámadt Krisztus szobrával megke-
rülték a templomot, majd kivonultak a búzaföldre,
ahol a pap megszentelte a vetést. Az imakönyvbe
tett búzaszál gonoszűző erővel bír.

Bár a tavaszi szünetnek már vége, azért
remélem, bőven lesz még lehetőségetek a szabadban
játszani.

Á
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mivel nem készítenek vackot, hanem a talajból
kaparják ki fekvőhelyüket. Az üregi nyúl mezei
rokonánál kisebb testméretekkel rendelkezik.
Testsúlya alig haladja meg a 2 kg-ot, testhossza pedig
a 45 cm-t. Míg a mezei nyúl súlya a 3-6 kg-ot is eléri,
testhossza a 70 cm-t. Színe barna, barnás-szürkés,
szürke, így jól alkalmazkodik a környezetéhez. Az
üregi nyúl is álta-lában barna, de fekete színváltozat-
ban is előfordul. 

A mezei nyúl ékessége a hosszú, fekete
végű tapsifül, míg rokonáé a rövid, fehér
pamacsos farok.

A nyulak hátsó lábai erősen meg-
nyúltak, ún. ugrólábak, melyekkel gyor-
san, erős ugrásokkal futnak. Az anyák a 2-4,
esetleg 6 kölyköt, nyúlfit szőrösen, nyitott
szemmel hozzák a világra. A kisnyulak 1 nap elteltév-
el futnak, és egy hét múlva az anyjuk már elválasztja
őket. Nem őrködnek a kicsik felett, de a szoptatáshoz
mindig visszatérnek.
FIGYELEM!!! Ha földön lapuló kisnyulat találunk,
ne simogassuk meg, mert idegen szagot érezvén az
anyja nem hajlandó többé szoptatni, így a nyúlfi
elpusztul!

Az „ifjú“ nyulak 3 hónapos korukra válnak
ivaréretté. A vadnyulakat nappal és éjszaka is megfi-
gyelhetjük a természetben, bár az üregi nyulak főleg
naplementekor és napkeltekor bújnak elő nagy föld-
alatti váraikból. A felnőtt nyulak magányosan élnek.
Saját kis területüket mindig megvédik, nem tűrik meg
maguk mellett saját fajtársaikat. Füvekkel, lágyszárú
növényekkel, termésekkel, fák hajtásával táplálkoz-
nak, ám ha nagyon éhesek, a fák kérgét is megrágják.

A nárcisz a legelterjedtebb, illatos, hagymás
virágaink közé tartozik. Szépen virulnak jól művelt,
lazább talajú kertekben és pompásan díszítik a
parkok kora tavaszi virágágyásait is. Fák között
megbújva, tisztásokon, füves helyeken is csodálatos
látványt nyújtanak. 

Napjainkra áttekinthetetlenül sok fajtája
alakult ki, így egy-egy új fajta bevezetése még a
nemesítőknek is komoly gondot okozhat. Igen elter-
jedtek és a természetben nagy változatosságot
mutatnak a csupros nárcisz származékai: a
nagy csupros virágú fajták. A kisebb csuprú
fajták a fehér nárcisszal való keresztezésből
származnak. Valamennyi fajta télálló, teljes
napfényt, ill. félárnyékot igényelnek. A nár-
cisz nemcsak kiültetve ékessége kerteknek,
parkoknak, hanem vázában is mutatós. Ha
vázában szeretnénk, hogy pompázzon, akkor a
legjobb, ha kora reggel, vagy az este folyamán vágjuk
le, mivel napközben - főleg nyári melegekben - hamar
elhervadnak.

prilis

Je les na pok:
Április 1.: Csillagászati Világnap
Április 7.: Egészségügyi Világnap
Április 8.: Emberszeretet Világnapja
Április 10.: Nemzeti Rákellenes Nap
Április 11.: Költészet Napja (József Attila szü-

letésének emlékére)
Április 12.: Űrhajózás Napja
Április 18.: Műemlékvédelmi Nap
Április 22.: A Föld Napja

A Magyar Ápolónők Napja
Április 23.: A Könyv Napja
Április 24.: A Magyar Rendőrség Napja
Április 27.: A Vakvezető Kutyák Napja
Április 28.: Testvérvárosok Világnapja
Április 30.: A Méhek Napja Magyarországon

Val lá si ün ne pek:
Április 1.: Húsvéthétfő
Április 7.: Isteni Irgalmasság vasárnapja
Április 24.: Szent György ünnepe
Április 25.: Szent Márk evangélista emléknapja
Április 28.: Húsvét Ötödik vasárnapja, Búzaszentelő
Április 29.: Sziénai Szent Katalin ünnepe

Á
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Kedves Olvasó!

Ebben a hónapban a nyulat - amely méltán
kicsik és nagyok kedvence -, és a nárciszt szeretnénk
bemutatni nektek.

A házinyulat bizonyára mindannyian isme-
ritek és szeretitek, ám vadon élő rokonaival a
városokban élő gyermekek nagy része ritkán
találkozik. Egy-egy kirándulás remek lehetőséget kí-
nál - hacsak távolról is -, hogy megfigyelhessük őket.

Európában, így hazánkban is a vadnyulak 2
fajtája terjedt el, a mezei és az üregi nyúl.

Mindenhol megtalálhatóak, ahol elég fű és
lágyszárú növényzet van, és a talaj is elég laza, Viki



Egyszer volt, hol nem volt, volt a vilá-
gon egy király, annak volt egy
gyönyörűséges szép lánya, aki soha el

nem mosolyodott, mindig szomorú volt,
senki se tudta megnevettetni. 

A király nagyon szomorkodott azon,
hogy az ő gyönyörű szép lánya úgy

búnak adta magát; kihirdette az országban,
hogy aki az ő lányát megnevetteti, annak
adja feleségül fele királyságával együtt. 

Élt abban az
időben egy pász-
tor, annak volt egy
kis aranyszőrű bá-
ránykája, ennek az
a tulajdonsága
volt, hogy aki hoz-
zányúlt, úgy
odaragadt, mintha
csak belőle lett
volna kinőve. 

Egyszer a
pásztor kihajtotta legelni; amint legelteti,
arra megy egy eladó lány. Megsimogatta a
bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor:

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű
báránykám szőröd szálán a nagy lány.

Hajtotta tovább a báránykát, arra ment
egy pap, ráütött botjával a lányra. - Ej, te

nagy bolond, mit töltöd itt az időt?
Mindjárt odaragadt.

Megint elkezdte a pásztor:
Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű
báránykám szőröd szálán a nagy
lány, nagy lány hátán pálca, pálca
végén a pap.

Azután arra ment egy asszony
egy sütőlapáttal a kezében.
Ráütött a sütőlapáttal a pap farára.
- Ugyan, tiszteletes uram, minek 

bántja azt a szegény lányt?! Ez is odaragadt.
Megint elkezdte a pásztor: - Hőj elő,

hőj elő, édes aranyszőrű báránykám szőröd
szálán a nagy lány, nagy lány hátán pálca,
pálca végén a pap, a pap farán a lapát a lapát
végén az asszony. 

Jött arra megint egy katona, vezetett
egy paripát; megfogta az asszony karját csin-
talanságból: mindjárt odaragadt. 

Megint elkezdte a pásztor: - Hőj elő,
hőj elő, édes
aranyszőrű bá-
ránykám szőröd
szálán a nagy lány,
nagy lány hátán
pálca, pálca végén
a pap, a pap farán
a lapát a lapát
végén az asszony,
asszony karján
katona, katona
kezében kan-
társzár, kan-

társzáron paripa. Amint így terelgette őket
előre, arra ment a király a szomorú lányával.

A királykisasszony amint ezt a
furcsaságot meglátta, olyan jóízűt nevetett,
hogy majd eldűlt bele. A király is, amint
meglátta, magához hívatta a pásztort, nekiad-
ta fele királyságát meg a szép lányát:
megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még
ma is élnek, ha meg nem haltak.

A szomorú királykisasszony

Gyugyi Rebeka, 8 éves

Mese
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I. Karikázd be a megfelelő választ!

HOGY HÍVJÁK A GÓLYÁK MEGÉRKEZÉSÉT JELZő NÖVÉNYT?
1. hírlap

2. lapulevél
x. gólyahír

MIÉRT RAKJÁK A GÓLYÁK FÉSZKÜKET MAGASRA?
1. Mert hosszú a lábuk, s így magasra is fel tudnak lépni.

2. Biztonságban szeretnék tudni fiókáikat, s a kémény is melegíti őket.
x. Szeretnek a magasból körbe nézni.

IGAZ- E, HOGY A FEKETE GÓLYÁKNAK FEKETE SZÍNű A TOJÁSUK IS?
1. Igen.

2. Néha igen, ha kéményre rakják és füstös lesz.
x. Nem.

MIÉRT HOSSZÚ A GÓLYÁK CSőRE?
1. Így jobban tudnak a vízben halászni, élelmet keresni.

2. Hogy` néznének ki rövid csőrrel?!
x. Mert a meseíró ilyennek írta le őket.

II. Milyen virágok nevei bújtak el a képekben?

III. Tudod-e, hogy` hívják ezeket a virágokat? Színezd is ki őket!

IV. Keresd meg a két virág közötti 5 különbséget!

Rejtvények

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Ta lán so kan cso dál koz nak, hogy mi ért áp ri lis -
ban be szé lünk az iskolakezdésről, de gyor san
meg is ma gya rá zom. Ugyan is áp ri lis vé gén

van az is ko lai be irat ko zás, s ezen írás té má ja eh hez
az ese mény hez szo ro san kap cso ló dik.

Bár tu dom, hogy mos tan ra már ki de rült a
nagy cso por tos óvo dá sok ról, hogy me het nek-e az is -
ko lá ba, vagy az óvo da és más szak em be rek ja vas la -
ta alap ján még vár ni uk kell egy évet, de hogy ho vá,
mi lyen is ko lá ba íras sák be őket, még nem le zárt kér -
dés.

Mielőtt erről be szé lünk, ejt sünk né hány
szót ar ról, ha gyer me künk még egy évig óvo dás
lesz, vagy ha kis lét szá mú fejlesztő osz tály ba kell
majd be írat ni.

Az előbbi eset ben egy éve lesz még gyer -
me künk nek ar ra, hogy éret teb ben (ér zel me i -
ben, gon dol ko dá sá ban, ma ga tar tá sá ban),
ta nu lá si ké pes sé gek te kin te té ben fej let -
teb ben kezd je meg ta nul má nya it. Nem
sza bad ezt ku darc ként fel fog ni (sem
ma gunk, sem gyer me künk részéről),
in kább egy lehetőségként ar ra, hogy
ez ál tal majd kön  nyeb ben, ke ve sebb
zökkenővel, ku darc cal megy majd a
be il lesz ke dés az is ko lá ba.

Az pe dig, ha fejlesztő osz tály ba
ke rül gyer me künk szin tén, az ő ér de ke it
szol gál ja. Sok kal több fi gye lem jut majd rá, nyu -
god tab ban tud majd ha lad ni a tan anyag ban, több idő
jut a gya kor lás ra, az egyé ni fej lesz tés re, s ko moly
lehetősége lesz a ta ní tó nak a sze mély re sza bott mun -
ká ra. S ha gyer me künk me het is ko lá ba, úgy gon do -
lom ak kor is na gyon át kell gon dol ni, hogy ho vá, mi -
lyen is ko lá ba já ras suk őt.

Ér de mes-e ki ra gad ni az óvo -
dai, la kó he lyi környezetéből.
Kell-e meg szo kott tár sa i tól tá vo li
hely re ke rül nie, utaz nia min den
reg gel és es te akár fél órá kat is (is -

me rek olyan első osz tá lyost, aki más fél órát uta zik
oda, s az tán es te vis  sza az is ko lá ból).

A gye rek nek na gyon fon to sak a szo ká sok,
meg nyug tat ják az ismerős há zak, em be rek. So kat je -
lent het szá muk ra, ha nem csu pa ide gen gye rek -
kel, ha nem a 2-3 éve meg szo kott ovis tár sak -
kal, ba rá tok kal gyűr he tik le az is ko la újsz-
erűségéből adó dó ne héz sé ge ket.

Gon dol junk be le, gyer me künk míg óvo dás a  kö zel -
be hord juk, rá ér be ér ni az óvo dá ba akár fél 9-ig is,
ott főként já ték kal, délelőtti levegőzéssel, dél utá ni
al vás sal, majd újabb sza bad já ték kal töl ti nap ját egy
ke vés irá nyí tott fog lal ko zás mel lett. Mi u tán ha za ér,
ott ho ni já ték, sza bad te vé keny ség kö vet ke zik.

S ho gyan vál to zik ez meg, ha a gyer mek is -
ko lás lesz?
Nyu god tan mond ha tom - gyö ke re sen.

Min den reg gel há rom ne gyed 8-ig
be kell ér nie az is ko lá ba. A gye re kek nek
leg alább 4 órát in ten zí ven fi gyel ni ük
kell, ta nul ni, mun kál kod ni, gon dol kod -
ni, s köz ben 4×10-15 per ces szü ne tek
van nak a ki kap cso ló dás ra. Ebéd után

van lehetőség egy ki csit hos  szabb
ide jű já ték ra (osz tály ban és a

levegőn), de dél után is van
ta nu lás, s ez zel vé ge is a nap nak az is ko -
lá ban.

De so kan vesz nek részt kö zü lük még
szak kö ri, tan fo lya mi fog lal ko zá so kon
dél után vagy es te. Mind ezek után es te
még gya ko rol ni, ol vas ni, szor gal mi

fel ada tot meg ol da ni kel le ne .
S hol ma rad az iga zi, sza bad já ték?

Az óvo dás ko rú gye rek na pi 9-10 órát ját -
szik, míg ez is ko lás ko rá ban 4-5 órá ra csök -

ken.
Köz ben pe dig GYEREKEKRŐL van szó,

akiktől el vár juk, hogy au gusz tus 31-én fe küd je nek
le, óvo dás ként  s éb red je nek ko moly, érett, kö te les -
ség tu dó, ta nul ni szerető, a já té kot hát tér be to ló gye -
rek ként. S ha már ez úgy is elég nagy te her a gyer me -
künk nek, ta lán nem fel tét le nül kell ne he zí te ni az éle -
tét a min den na pos uta zás sal, tár sa i tól, ba rá ta i tól va -
ló el sza kí tás sal, a meg nyug ta tó, is mert és meg szo -
kott dol gok hi á nyá val.

Ne fe lejt sük el azt sem, hogy ez az egész csa -
lád szá má ra plusz te her vál la lás, hi szen va la ki nek
min dig el kell vin nie, s majd ha za is kell hoz nia őt.

Szó val, ha le het ta ná csol nom, gon dol ják jól
át, hogy iga zán meg éri-e az az is ko la, ta ní tó né ni,  ta -
go zat, ígért lehetőségek a ko ráb bi ke lé se ket, s hogy

gyer me künk is elég érett-e ah hoz, hogy bír ja az
ez zel já ró több let ter he ket.
Mér le gel jék, gon dol ják át, s úgy men je nek el
áp ri lis vé gén a megfelelő is ko lá ba.

Iskolás lesz a gyerekünk

Zsuzsa

Iskolaválasztás
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Tavaszváró ünnep!

2002.április 27-én (szombaton) 10-14 óráig tavaszváró ünnepet rendez a
Gézengúz Alapítvány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával a fogy-

atékkal élő gyermekek integrációja céljából.
A program segíti a fogyatékkal élők elfogadását, és egészséges társaik tole-
ranciájának növekedését.
Helyszíneink: Lajos utcai és Huszti úti, valamint a Zemplén Győző utcai
„máltai játszóterek“.

Egésznapos, változatos, színes programokkal várunk mindenkit!

Lajos u.:
Zenés mesesarok: április 9., 23. (kedd) 16.30-17.30.
Kézműves foglalkozás: április 3.,17. (szerda) 16.30-17.30.
Gyermektorna: csütörtökönként 16.30-17.00.
Tavaszváró ünnep: április 27. (a Gézengúz Alapítvány közreműködésével)

Huszti út:
Baba-mama klub: hétfőnként 11.00-tól
Agyagozás: hétfőnként 16.00-tól
Kézműves foglalkozás: keddenként 16.00-tól 18.00-ig, szerdánként 10.00-tól 12.00-ig

és 16.00-tól 18.00-ig
Diavetítés: péntekenként 17.00-tól
Zenés mesesarok: április 4.,18. (csütörtök) 17.00-tól 18.00-ig
Családi-hétvége: április 27-28.

április 27.: Tavaszváró ünnep (a Gézengúz Alapítvány közreműk.)
április 28.: délután - „Lovagi torna“

Kerék u.:
A Családi-hétvége a Huszti úttal közös rendezésben

Zemplén u.:
Baba-mama klub: minden szerdán 10.30-tól
Kézműves foglalkozás: minden szerdán és szombaton 16.00-tól
A Filmklub, Táncház, Diavetítés időpontjait a hirdetőtáblán találhatjátok meg.
Tavaszváró játékos nap: április 6. (szombat)
Tavaszváró ünnep: április 27. - Tavaszváró ünnep (a Gézengúz Alapítvány közr.)

Gyűrű u.: Felújítás miatt ZÁRVA !

A programváltoztatás jogát fenntartjuk !

Információk

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba � Lektorálta: Frankó András � A lapot írták: Balázs Viktória, Juhász Zsófia,

Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Král Zsuzsa  � Tördelte: Farkas Péter �
Felelős kiadó: Győri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III, Miklós u.32.
Telefon: 388 - 87 - 60, 388 - 89 - 20
Fax: 368 - 42 - 83
E - mail: mmszbp1@elender.hu
Website: www.kronos.hu/mmszbp
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I. Párosítsd:

bátorság
bölcsesség
szépség
erő
szorgalom
kedvesség
gyorsaság
okosság
hűség

kutya
kölykök
bagoly
delfin
gepárd
elefánt
pillangó
méh
oroszlán

III. Címerkészítés

EGY IGAZI LOVAGNÁL A CÍMER SEM

MARADHAT EL, EZÉRT VÁLASSZ A FEL-
SOROLT TULAJDONSÁGOK KÖZÜL

EGYET, AMELYET MAGADÉNAK ÉRZEL,
ÉS KÉSZÍTSD EL HOZZÁ A CÍMERED!

IV. Ki vagy mi az Excalibur?

...........................

IV. Ki volt Artúr király jobbkeze?

Neked is kell ilyet készíteni

A király lánya
Hegyes szúrófegyver

...napja (május sportos szerdája)
Lovagot védő fém öltözet

Nyihogó állat

II. Fejezd be!
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