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Olvastam róla, hogy a nebraskai
egyetemen végeztek egy felmérést, melynek
során tizenötezer gyermeknek tették fel a
kérdést, hogy mire van nagyobb szükség:
televízióra vagy apára? A megkérdezettek
fele a televíziót választotta.

Ezen elgondolkodtam. Vajon így van
ez nálunk is? 

"Egy 1998-as felmérés szerint
Magyarországon, a 4-17 évesek csoportja
átlagosan 200 percet, azaz több mint
három órát szán tévénézésre egy nap.
A fiatalok 40%-a a tévét és a videót
jelöli meg információforrásként.
Példaképeik közt első helyen az
akciófilmek hősei állnak."

Látszik tehát, hogy a televízió a ma-
gyar gyerekek életében is jelentős szerepet
tölt be. Olyan nagy baj ez?

Hiszen tudjuk, hogy ha a hallott
anyaghoz képi információ is társul, sokkal

jobban megjegyezzük. Ily módon a tévé
ismereteket közvetít, hasznos
kiegészítője lehet a biológia vagy

kémia órának. A gyerekek figyelme
azonban nagyobb részt nem az
ismeretterjesztő, hanem a játékfilmek
felé fordul. 

Vajon mi az, ami napi három
órára a képernyő elé ragasztja őket?

A televízió történeteket mesél
nekik. Képet ad a világról, a felnőttekről, tár-
sas kapcsolataikról. Emberi helyzeteket ábrá-
zol, viselkedésformákat közvetít és nem utol-
só sorban, szórakoztat. Vagyis betölt egy
szerepet, amit régebben a mese, a dal, az 

elbeszélés töltött be. Ez eddig rendben is
volna, de nézzünk meg néhány mai mesét,
azaz filmet!

Vajon torzítatlan képet ad-e a tévé a
világról?

Bemutatom neked, kedves szülő,
azokat a hősöket, akikről a gyerekektől
legtöbbet hallok: A Pusztító (gondolom a
neve elég is), Ash, a pokemon harcos, Xéna,

a görög félistennő és egyben akcióhős,
valamint a hozzájuk hasonlók.

Ezekben a sorozatokban a párbeszéd és
a történet szerepe eltörpül az effektek

és bunyós jelenetek mellett. Biztos
vagyok benne, hogy nem ezt

szeretnéd a gyermekeddel a világból
megosztani. Akkor mit tegyél?

A szakértők azt mondják, válogas-
sunk. Nézzük meg előre a műsort, és csak a
tartalmasnak ígérkező programra kapcsoljuk
be a tévét. 

Most joggal mosolyogsz magadban,
hiszen jól tudod, hogy a magyar családok
nagy részében mindkét szülő dolgozik.
Hogyan is ellenőrizhetnéd
gyermekedet, amíg egyedül
van otthon. 

Maradt még egy
ötletem! Mesélj neki te,
kedves anyuka vagy apuka.
Ha te mesélsz neki, a te vilá-
godról, akkor talán nem is lesz
szüksége buta filmekre, vagy
legalábbis biztosan tudja majd,
hogy rád van a legnagyobb szüksége!

Mire van nagyobb szükség:
televízióra vagy apára?

Zsófi
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Rendszeres olvasóink szeptemberben már
láthattak képeket, és egy kis „ízelítőt“ is kap-

tak a kerület legújabb játszóteréről, a köznyelven
„Lajos utcai“-nak, hivatalosan „Árpád fejedelem
úti“-nak, egyesek szerint pedig Tímár utcainak
nevezett térről. Valóban,
augusztus 14-én megnyitotta
kapuit, és azóta is napról napra
várja a környéken, illetve a
messzebb lakó gyermekeket
egyaránt. 

A közelben lévő óvo-
da és a három általános isko-
la diákjain kívül  távolabbi
kerületek játszani vágyó gyermekei is fel-
keresnek minket.

Az új játszónak november óta állandó
stábja van: Eszter, Kati, Orsi, Viki. Mind a 6
budapesti, de a két másik óbudai játszótérrel
különösen is egységben dolgozunk. Együtt szer-
vezzük a nagyobb programokat, például a 

„Családi hétvégét“, a „Világkörüli utazást“ vagy
az újságot!

Saját programjainkat a helyi igények
alapján próbáltuk összeállítani, ezek még folya-
matosan bővülnek: keddenként délután zenés

mesesarok várja a gyermekeket
(a résztvevők életkorának
megfelelően), szerdánként kü-
lönböző kézműves foglalkozá-
sokat tartunk, csütörtökönként
pedig diavetítés fogadja a
betérőket. A napközis csopor-
toknak is próbálunk foglal-
kozásokat szervezni: hétfőn és

csütörtökön kora délután várjuk őket, előzetes
bejelentkezés alapján. Első nagyobb, önálló ren-
dezvényünk a december 5-i Mikulás-várás volt. 

60 lelkes kisebb és nagyobb gyermek
várta énekkel a Mikulást és krampuszait, majd
fogadta örömmel az ajándékokat.

Viki, Orsi, Kati, Eszter
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Bemutatkozunk

1999 júliusában nyitotta meg kapuit a ját-
szótér a Szatmár utcában. A helyszín választását

nagyban befolyásol-
ta, hogy a kerület-
ben van a Máltai
Szeretetszolgálat
családos hajléktalan
szállója. A játszó-
tér egyik célja,

hogy a szállón élő gyermekeknek
lehetőséget adjon a  felszabadult, kul-
turált körülmények közötti játékra.

A játszótér nyitott a kerületben élő csalá-
dok felé is. A szállón több állandó programot biz-
tosítunk a gyerekeknek. Ezek között szerepel
kézműves foglalkozás, ahol az óvodásoktól az
iskolásokig mindenki a maga képességeinek
megfelelően készíthet kedvesebbnél - kedvesebb
tárgyakat, játékokat... Iskolaidőben reggeliztetjük

a gyerekeket. Minden nap tanulószobát tartunk, itt
lehetőségük nyílik, hogy az iskolai házi feladatot
megcsinálják, és ha nehézségük támad, bátran
kérdezzenek, majd pedig együttes erővel megold-
juk a feladatot. Hetente tartunk hittant külön az
óvodásoknak és külön az iskolásoknak. A
gyerekek karácsonykor pásztorjátékot adnak elő.

Nyaranta tábort szervezünk, itt sokat ját-
szunk, kirándulunk, és megpróbálunk kiszakadni
a nagyváros zűrzavarából. Idén ősszel is voltunk
táborban, melyet a Danone támogatott. A prog-
ram célja az „Aktív szünidő“ volt.

Ezen kívül szervezünk kulturális prog-
ramokat, melynek keretében könyvtárat, Ország-
házat látogatunk.

Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek
boldog napokat, órákat, perceket szerezzünk, és
szeretetben, de kellő határozottsággal segítsünk a
szülőknek megalapozni a gyermekeik életét.

Szatmár utcai játszótér

Lajos utcai játszótér

Móni



anuár - Bol dog as  szony ha va, Télhó

Ad jon Is ten min den jót
ez új esz ten dő ben,

vi gye el mind a nem jót
ez új esz ten dő ben.

Mi től fé lünk, ment sen meg,
amit vá runk le gyen meg

ez új esz ten dõ ben.

Ez zel a kis kö szön tő vel át is lép tünk az új
év be. Ugye mi lyen ha mar el telt a de cem ber? Hi szen
nem rég járt itt a Mi ku lás, és szin te most éne kel tük a
„Menny ből az an gyalt“ a gyer tya fé nyes Szent es tén.

Az ad ven ti idő, re mé lem, mind an  nyi unk szá -
má ra meg mu tat ta, hogy mi az az irány, me lyik az az
út, ame lyen jár nunk kell. Így az új esz ten dő be kö szön -
té vel le he tősé get ka punk ar ra, hogy hi bá in kon ja vít va
jobb és ér té ke sebb em be rek ké vál has sunk. Bi zo nyá ra
mind an  nyi an te le vagy tok ter vek kel, ál mok kal, fo ga -
dal mak kal és fel ada tok kal er re az év re. Ma is el ter jedt
né zet, hogy ami lyen az év ele je, olyan lesz a foly ta tá -
sa is. Ezért az tán igye kez zünk, hogy ne csak ígé re tek
ma rad ja nak a ki tű zött cél ja ink ból.

Ja nu ár az év el ső hó nap ja, mely Janustól a ró -
ma i ak két ar cú is te né től kap ta ne vét, aki rõl azt tar tot -
ták, hogy egyik ar cá val a múlt ba te kin tett, má sik kal a
jö ven dőt üd vö zöl te.

A ré gi ma gyar ka len dá ri u mok „télhó“ né ven
em le ge tik ja nu árt, hi szen ez a tél kö ze pe, ilyen kor
van nak a leg hi de gebb na pok, s még min dig na gyon
hos  szú ak az éj sza kák. Ér de kes, hogy nem min dig ja -
nu ár el se jén kez dődött az év. A ré gi ma gya rok de -
cem ber 25-től szá mí tot ták az új évet. A ja nu ár el -
se jei év kez dés a Gergyely-naptár be ve ze té se óta
(1582) vált ál ta lá nos sá.

Ja nu ár el se jén új évi kö szön té sek kel, ház ról
ház ra já rás sal, kü lön fé le mon dó kák kal kez dődött az
év. Az ezen a na pon fo gyasz tás ra aján lott éte lek so ra
is ér de kes: disz nó hús (elõ túr ja a sze ren csét); len cse,
rizs és kö les (pénz bősé get hoz); ré tes (hogy hos  szú ra
nyúl jon az esz ten dő és so ká ig él je nek); ke nyér (hogy 

min dig le gyen a csa lád nak be lő le). De til tot tak is né hány
ételt pl.: a ba rom fi húst, mi vel el ka par ja a sze ren csét.

Ja nu ár 6-a Víz ke reszt ün ne pe. A nap ke le ti
böl csek (Gás pár, Meny hért és Bol di zsár) fel ke res ték
Jé zust, a gyer me ket, édes any ját, Má ri át, s le bo rul va
hó dol tak ne ki. Azu tán aján dé kot (ara nyat, töm jént és
mir hát) is ad tak ne ki. S víz ke reszt kor kez dődik a far -
sang, a vi dám ál ar cos bál ok ide je is. Víz ke reszt kor a
pa pok szen telt víz zel meg hin tik a há zak ele jét, hogy a
go nosz el ke rül je azt. A meg szen telt ház aj ta já ra pe dig
fel ír ják a há rom nap ke le ti ki rály ne vé nek kez d  őbe tű it.
A meg szen telt ház így véd ve van a baj tól, be teg ség től.
Ja nu ár 25-e a „Pál-for du lás - tél for du lás“ mond ja ró -
la a ré gi ka len dá ri um. 
„Pál for du lá sa ha tiszta,bőven te rem me ző, pusz ta“
- hir de ti egy bib li ai mon dó ka.

Kí vá nok nek tek nagy hócsatákat, szán kó zá -
so kat. Es tén ként kö zös já té ko kat a csa lád dal, és
per sze jó bi zo nyít ványt.

Je les na pok:
Ja nu ár 1.: Új év, A Bé ke Vi lág nap ja
Ja nu ár 6.:  Vízkereszt -  Farsangi időszak kezdete
Ja nu ár 17.: Antal napja (háziállatok védőszentje)
Ja nu ár 22.: Vince napja (szőlősgazdák védőszentje)
Ja nu ár 25.: „Pál-fordulás - tél-fordulás“ napja

Val lá si ün ne pek:
Ja nu ár 1.: Szűz Má ria Is ten as  szo nyá nak ün ne pe
Ja nu ár 6.: Víz ke reszt, Urunk meg je le né se
Ja nu ár 13.: Urunk meg ke resz tel ke dé se
Ja nu ár 18.: Ár pád-há zi Szent Mar git ün ne pe
Ja nu ár 25.: Szent Pál apos tol meg té ré sé nek ün ne pe
Ja nu ár 28.: Aquinói Szent Ta más em lék nap ja

Kalendárium
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Hol, hol nem, egy nagy kéményben
élt Korom úrfi. Ahogy ott éldegélt,
mindennap elsuhant a szeme előtt

egy csudaszép leány. Hosszú haja volt, és
olyan fátyol lebegett körülötte, amilyen
még egy királyleánynak sem igen van. 

Beleszeretett Korom úrfi az örökösen
elsuhanó leányba, aki nem volt más, mint a
szépséges Füst kisasszony.

Már szédelgett Korom úrfi, annyit
bámult az eltűnő Füst kisasszony után,
amikor elhatározta, hogy utánaindul.
Megkérte kedves komáját, Kéményseprő
bácsit, húzná ki őt a kéményből, mert Füst
kisasszony nyomába akar szegődni.

Ki is húzta a kéményből Korom úrfit
a jószívű Kéményseprő bácsi, s a kislegény  

Füst kisasszony nyomába szegődött.
Követte, követte, amíg egyszer csak
az teljesen el nem tűnt a szeme elől.

„Hová tűnhetett?“ - szomorkodott
beborulva Korom úrfi.

Megkérdezte a vakító Hó
herceget, hová tűnt el Füst kisasz-
szony.

- Elment a Hóemberek báljába. 
Szereti a Hóember királyt.

Ettől aztán még jobban
elszomorodott Korom úrfi. El is
indult a hóemberek báljába. Nagy
volt a tánc a fagyban, meleg volt a
hóemberek szíve, majd elolvadtak a nagy
mulatságban.

- Füst kisasszonyt keresem - mondta
Korom úrfi. Nagyot nevettek a hóemberek.
- Talán Szén kisasszonyt, ő itt van a sze-

münkben meg az orrunkon. - S mutatták:
valóban ott is volt.

Csak Füst kisasszony nem volt sehol.
Visszamászott a kéménybe Korom úrfi, s
leste ismét Füst kisaszszonyt. Jött is az,
és most már bátorságot vett Korom úrfi,
s megszólította

- Hová, hová, Füst kisasszony? 
- Téged gazdagítlak, azután elszállok... - mond-

ta kedvesen a szépséges leány.
Csak most értette meg Korom úrfi,

hogy a szépséges leány is szereti őt, hiszen
gazdagítja, s azután világgá száll.

Mert füstből rakódik a korom, ezért
Korom úrfi és Füst kisaszszony szerelme
ma is tart széles e világon.

Mese

Füst kisasszony, Korom úrfi

Páskándi Géza

Gurszki Tímea, 10 éves

Huff Bianka, 8 éves
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Színezd ki
a mezőket a beírt 

számoknak megfelelően!

1 fekete
2 kék 
3 sárga
4 piros 
5 barna
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Információk

Zemplén u.:
Baba-mama klub: minden szerdán 10.30-tól
Kézműves foglalkozás: minden szerdán és szombaton 16.00-tól
Filmklub kicsiknek: január 4., 18.
Filmklub nagyoknak: január 11., 25.
Táncház: latin táncok - január 9. és 23.

magyar táncok - január 13.
Lajos u.:

Mesesarok: keddenként 17.00-től
Kézműves fogl.: szerdánként - kicsiknek 16.00-17.00-ig 

- nagyoknak 17.00-18.00-ig
Diavetítés: csütörtökönként 17.00-től

Gyűrű u.:
Kézműves foglalkozás: minden szombaton és vasárnap
Hóember-készítő verseny: időpont a hirdetőtáblán

Huszti u.: 
Baba-mama klub: hétfőnként 11.00-től
Agyagozás: hétfőnként 16.00-tól
Kézműves foglalkozás: kedden, szerdán, csütörtökön 16.00-tól
Diavetítés: péntekenként 17.00-től
Cseh-nap: január 26.
Családi hétvége: január 26-27.

Kerék u.: 
A Cseh-nap és a családi hétvége a Huszti úttal közös rendezésben.

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
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November elején indult Békásme-
gyeren a Zemplén utcai játszótéren Kata és
Mariann vezetésével a Baba - Mama klub.

Az első foglalkozásra ugyan csak
négy anyuka jött el, de annál nagyobb volt
a lelkesedésük. Közösen megbeszéltük,
hogy miről szeretnénk előadásokat hallani
és milyen előadókat látnának szívesen.

Az elkövetkező foglalkozásokon a
gyermekrajzokról, a mesék fontosságáról
és a szobatisztaságra szoktatásról esik szó.
Nagy tetszést aratott Károlyi Gyuláné
(Ibolya) védőnő, aki a babák, kisgyer-
mekek tornáztatásáról, mozgásfejlesz-
téséről tartott előadást, és tanácsokkal látta
el az édes-anyákat. Ibolya megnyerő
személyisége és nagy szakmai tapasztalata
sikert aratott az anyukák körében; reméljük
még sokszor fogunk vele találkozni.

A csoport létszáma folya-
matosan növekszik, ami azt
jelenti számunkra, hogy az
anyukák meg vannak elégedve a
munkánkkal, és igénylik az előadásokat.
S míg a kismamák beszélgetnek, addig mi
vigyázunk a gyermekeikre, játszunk velük.
Teával és keksszel kínáljuk kicsi és nagy
vendégeinket.

Terveink között szerepel gyermek-
pszichológus, gyermekorvos meghívása a
játszóházba, ahol kötetlenebb formában és
nyugodtan beszélgethetnek a szülők a szak-
emberekkel és választ kaphatnak kérdé-
seikre.

A foglalkozások szerdánként vannak
10.30-tól, ahová minden anyukát és kisgye-
reket szeretettel várunk.

A madáretető téli vendégei

Itt a tél. Egyre rövidebb ideig süt a nap,
egyre hosszabbak az éjszakák. Hidegebb
van, a rovarok elbújtak, eltűntek, a fecs-
kék elrepültek olyan vidékre, ahol
télen is meleg van, és lehet
eleséget találni. 

Sok madár azonban itthon
marad télire. Sajnos közülük sokan
elpusztulnak, mert nehezen találnak
maguknak eleséget. Különösen akkor nagy

a baj, amikor leesik a hó és befedi az
ágakat, az avart, a földet, és még a szeme-

tet is. Ilyenkor rászorulnak a madarak az
emberek segítségére, gondoskodásukra. 

Ha megteheted, segíts te is a madaraknak!
Tedd ki valahová az ételmaradékot, adj

nekik szalonnabőrkét, fél almát,
félbevágott diót, ha nagyon jó szeretnél

lenni, napraforgómagot! Meglátod,
hamarosan sok madár jár oda, rend-
szeresen várják az eleséget,
tavasszal pedig vidám énekükkel, a
fák gondos tisztogatásával köszönik

meg, hogy átsegítetted őket a zord télen.
Magyarországon telelő állatok: kék

cinke; vörösbegy; zöldike; széncinke
(v. cinege) és a meggyvágó.

Baba - Mama klub Békáson

Kata és Mariann

-7-

Ajánló



1. Mi Csehország fővárosa?

2. MELYIK FOLYÓ SZELI ÁT A FőVÁROST?

3. Milyen éghajlata van Csehországnak?

4. IGAZ-E, HOGY CSEHORSZÁG HATÁROS MAGYARORSZÁGGAL?

5. Mi a cseh pénznem?

6. MI CSEHORSZÁG KÖZÉPKORI NEVE? MEGTUDOD A REJTVÉNYBőL.

7. Mi a knédli?

8. RAJZOLD LE A CSEH ZÁSZLÓT!

9.  Mit jelent a köztársaság? 

10. KI A KAKUKKTOJÁS? ULÁSZLÓ, ZSIGMOND, 
I. ISTVÁN, II. JÓZSEF

(MELY ORSZÁGOKBAN URALKODTAK)?

Szomorú ellentéte

Nem buta

Pelyhekben hull

Nappal ellentéte

Aszalt szőlő

Apacs is lehet

Kerek, piros gyümölcs

C
s
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o
r
s
z
á
g
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