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A címlapot illusztrálta: 
Horvát Dorina, 7 éves



December - Télelõ, Karácsony havaDecember - Télelõ, Karácsony hava

Megérkezett a fagyos december, amikor a
hajnali harmat már fehér zúzmaraként fagy az
ágakra. Ilyenkor az ablakokban jégvirágok nyílnak,
és hótakaróba öltözik a táj.

A téli hónap híres szülöttei: Madarász
Viktor festõmûvész, Bolyai János matematikus,
Kodály Zoltán zeneszerzõ és Zelk Zoltán költõ.

Most Kodály Zoltánról, a XX. sz. egyik
legnevesebb zeneszerzõ-
jérõl és zenekutatójáról
írok nektek. Kodály 1882.
dec. 16-án Kecskeméten
született. 1900-tól a
Zenemûvészeti Fõiskolán
tanult zeneszerzést. 

1906-ban ledok-
torált, s ezzel egy idõben
kezdte meg a népzene gyûjtését, majd késõbb még
Bartókkal folytatta. Ezt követõen a fõiskola
tanára, majd a Zeneakadémia aligazgatója lett. 

Mûvei dirigenseként (karmestereként) bejár-
ta a világot. Háromszoros Kossuth-díjas, kiváló
mûvész volt és az MTA tagja (1946-49-ben
elnöke). Mûveit a magyar nemzeti hagyományokkal
és a népzenével való összefonódás jellemzi.

Kodály a magyar iskolai zeneoktatás úttörõje
volt, nevét és zenetanítási módszereit az
egész világon ismerik.

Fõbb mûvei: Marosszéki táncok, Galántai
táncok, Psalmus Hungaricus, Budavári Te
Deum , és még sorolhatnánk.

Kodály Zoltán a gyerekek zenei nevelését és
pusztuló anyanyelvünk védelmét tartotta
leginkább szívügyének. Életével sokat tett
értékeink megõrzéséért.

Kalendárium

Vallási ünnepek:
december 6.: Szent Miklós emlékezete
december 7.: Advent 2. vasárnapja
december 8.: Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatása
december 14.: Advent 3. vasárnapja
december 21.: Advent 4. vasárnapja
december 24.: Szenteste
december 25.: Urunk születése, karácsony
december 26.: Szent István elsõ vértanú emlékezete
december 28.: Szent Család ünnepe, Aprószentek

Jeles napok:
december 1.: A Békéért Bebörtönzöttek Nemzetközi Napja és 

az AIDS Elleni Világnap
december 3.: A Fogyatékosok Napja
december 11.: Az Asztmások Világnapja Márti
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December 6. Szent Miklós napja: Ezen a napon a gyerekek kitisztított csizmájukat az ablakba helyezik, és várják, hogy a
Mikulás ajándékot rakjon bele.
December 13. Luca napja: A téli népszokások közül Luca napja az egyik legjelentõsebb. A Luca név jelentése: fény. A nap-
tárreform elõtt ez a nap volt a napforduló. A régi idõkben ezen a napon kezdték el készíteni a lucaszéket. A szék 13 db fából
állt. A készítõnek minden nap annyit kellett dolgoznia rajta, hogy a karácsonyesti éjféli szentmisére magával vihesse
a templomba, megpihenni rajta.

Tudod e?-

Klári



Decemberben olykor már hó borítja az erdõt
és a mezõt, és ez módfelett megnehezíti az itt
telelõ madarak életét. Madáretetõ építésével sokat
segíthetünk ezeknek a madaraknak az ínséges  téli
hónapokban. Többek között a cinegékcinegék és a
csuszkákcsuszkák is rendszeres vendégei az etetõknek,
hiszen a rövid nappali órák alatt kell összekeresgél-
niük annyi eleséget, hogy az elég legyen a hosszú és
hideg éjszakákra is. Nagyon szeretik a napraforgó-
magot. Kiválasztanak egy-egy napraforgószemet,
elrepülnek vele, és valamelyik fatörzsön vagy ágon
kopá-csolják ki a belsejét.

Láttatok már csuszkátcsuszkát? A csuszka nagyon
érdekes madár: a fatörzseken fejjel lefelé is tud ha-
ladni. Hasonló termetû, mint a széncinege; zömök
teste, rövid farka, hosszúkás feje és hosszú, hegyes
csõre van. Széles, fekete szemcsíkot visel. Télen
eleségraktárat készít magának. A téli etetõn
magunk is megfigyelhetjük, ahogy egyenként
elhordja a napraforgószemeket, és a fakéreg mögé,
valamely üregbe rejti õket.

SzéncinegétSzéncinegét biztosan láttatok már. Sárga
mellén és hasán fekete csík fut végig. A széncinege
odúlakó. Eredetileg fõleg harkályodúkban és az

öreg fák üregeiben fészkelt, de amió-
ta megtele-

pedett az emberi lakások közelében, üres méhkap-
tárban, fali lyukban, levelesládikában és más
különös helyeken is leltek már rá tojásaira. 
A cinegék rengeteg  rovart pusztítanak el, naponta
saját súlyuknak megfelelõ mennyiséget is képesek
akár elfogyasztani.

December hónapról bizonyára nektek is
eszetekbe jut a karácsony. Szentestére az örökzöld
tûlevelû fenyõfa otthonunkban karácsonyfává vál-
tozik, mindannyiunk örömére. Többféle fenyõfa
válhat karácsonyfává, egyiket ezek közül úgy
hívják, hogy közönséges lucközönséges luc. 

Mit tudunk errõl a fáról? A Kárpátok hûvös
vidékén általánosan elterjedt, de a Mátrában,
Bükkben nem telepedett meg. Termetes fa, koroná-
ja szabályos kúp alakú. Tûi sûrûn állnak, merevek,
szúrós hegyûek; eleinte hamvasak, késõbb fényes
sötétzöldek. A kezdetben felálló, pirosló toboz-
virágzataik hamarosan csüngõ, 18 cm-re is meg-
növõ tobozzá fejlõdnek.

(David More - Alostair Fitter szerzõ-szerkesztõ
páros a Fák címû könyve és Schmidt Egon
nyomán)

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye

széncinegeszéncinege
1. fekete
2. fehér
3. sárga
4. szürke
láb: kékesszürke
csõr: fekete

csuszkacsuszka
1. kékesszürke
2. fehér
3. narancssárga
4. fekete
láb: sárgásbarna
csõr: sötétszürke

fatörzs: barna

3

3

31

1

1

4
4

2

2

2

tûlevél: zöld
toboz, ág: 
barna

Kriszti
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Udvarunkon, ablak alatt
álldogál egy fura alak;
hóból van a keze, lába,
fehér hóból a ruhája,
hóból annak mindene,
szénbõl csupán a szeme.
Vesszõseprû hóna alatt,
feje búbján köcsögkalap.

Honnan jött, tán Alaszkából,
vagy a déli sarki tájról,
hol a jegesmedve él
s télen, nyáron úr a tél?

Uramfia, ki lehet?
Mondjátok meg, gyerekek!
„Sem a Péter, sem a Pál,
egy hóember álldogál.“

Cézár kutya sunyít, lapul.
Rá nem jönne, ki ez az úr.
Mert hogy úr, az bizonyos.
Olyan kövér, totyakos.

Tisztességgel megugatja.
Meg sem billen a kalapja
a nagy úrnak. Rá se néz.
„Hej, de bátor, de vitéz!“

Cézár most már tiszteli,
borjúcsontot visz neki.
Az csak sután áll a hóban.
Nem hallgat az okos szóra.
Nem eszik és nem beszél.
Szegény Cézár, jaj, de fél!

Szederfánkon ül a veréb.
Õ ismerte meg legelébb.
Könnye csordul, úgy nevet,
s nevetik a gyerekek.
„Ejnye Cézár, hát nem látod?
Hóember ez, a barátod!
Ne félj tõle, nem harap!
Elolvad, ha süt a nap.“

Mese

Gazdag Erzsi: Hóember

Megkérdeztem a 12 éves Nikit, mit jelent számáraMegkérdeztem a 12 éves Nikit, mit jelent számára
a karácsony, s hogyan ünneplik?a karácsony, s hogyan ünneplik?

1. Mit jelent számodra a karácsony?
- Egy olyan ünnepet, amelyen családunk együtt leülhet,

eszünk-iszunk, és ajándékainkat bontogatjuk.
2. Milyen szavak, kifejezések jutnak eszedbe, ha a kará-
csonyra gondolsz?

- Boldogság, öröm, ajándék, szünet.
3. Hogyan szoktátok megünnepelni?

- Elõször nagytakarítást csinálunk, közben apu fõz, anyu
pedig süt. Utána apu levisz minket, amíg meg nem érkezik
a „Jézuska“. 1-2 óra múlva hazajövünk, megnézzük, hogy
megjött-e már. Ilyenkor persze tele van a fa alatti rész
ajándékokkal. Bemegyünk, és elkezdjük bontogatni. Szüleink
lefotóznak, utána eszünk.

4. Mit szokott sütni-fõzni anyuka-apuka?
- Apukám halászlét szokott fõzni, anyukám meg én pedig

bejglit sütünk.
5. Szoktál-e segíteni? Ha igen, mit?

- Igen, persze. Szoktam a sütésben és a megterítésben.
6. Te készítesz-e, adsz-e ajándékot szeretteidnek?

- Igen, mindig szoktam készíteni valami rajzot, vagy
képet, és veszek dísztárgyakat is. Szüleimnek és
testvéreimnek is.
7. Milyen ajándékot szeretnél kapni?

- Üvegmatrica-festéket, hajfonót, kézmûves dolgokat.
8. Szereted-e ezt az ünnepet?

- Nagyon szeretem, mert gyönyörû, amikor körbe van
díszítve a fa, amikor ragyog felöltöztetve. Közben minden
hófehér, mi pedig bontogathatjuk az ajándékainkat.-4- ZsaniZsani

Gyerekszemmel

Illusztrálta: Körtvényesi Dominika, 7 éves és 
Balázs Fanni, 8 és fél éves kislány.



1. Kinek és mit1. Kinek és mit
hozhat ahozhat a
MikulásMikulás

ajándékba?ajándékba?

Rajzold bele aRajzold bele a
csizmájukba!csizmájukba!

2. Keresd meg a2. Keresd meg a
nyolc különbséget anyolc különbséget a

két rajz között!két rajz között!
Karikázd be õket!Karikázd be õket!

3. Írd be a meghatározá3. Írd be a meghatározá--
sokat a megfelelõ sorba, ssokat a megfelelõ sorba, s
akkor a kiemelt részbenakkor a kiemelt részben

egy közelgõ eseményegy közelgõ esemény
nevét kapod megfejtésül!nevét kapod megfejtésül!

Összeállította:Összeállította:
ZsuzsaZsuzsa

Ügyeskedj!
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1. Mit kell a trombitával szilveszterkor csinálni?1. Mit kell a trombitával szilveszterkor csinálni?

2. Karácsonyra kérik a gyerekek ajándékba.2. Karácsonyra kérik a gyerekek ajándékba.

3. Ekkor koccintanak az emberek, december 31-én.3. Ekkor koccintanak az emberek, december 31-én.

4. December 31-e nem az év eleje, hanem a ...4. December 31-e nem az év eleje, hanem a ...

1.

2.

3.

4.



SPORTVETÉLKEDÕSPORTVETÉLKEDÕ
2003. október 19-én vasárnap a Kerék utcai játszótéren pinpong- és sakkbajnokságot rendeztünk. 

Délután 14 órakor pingpongozással kezdõdött a játék. Erre összesen 23 gyerek nevezett be; a
versenyzõket két korosztályos csoportra osztottuk. Az elsõ csoport a 14 év alatti gyerekekbõl állt,

a második 14 év feletti gyerekekbõl. Nagy küzdelmek után végül megszületett az eredmény:

A 14 év alatti korosztály nyertesei:A 14 év alatti korosztály nyertesei:
1. Zalatnai Ádám 2. Teleki Olivér 3. Pakor Nikolette

A 14 év feletti korosztály nyertesei:A 14 év feletti korosztály nyertesei:
1. Szomolányi Gábor 2. Hegedûs László 3. Molnár Roland

A nyertesek pingpongütõket, -labdákat és csokit kaptak ajándékba.
A versenyt a két korosztály elsõ helyezettjének küzdelme zárta, melynek gyõztese Szomolányi Gábor lett.

A pingpongozás után egy kis agytorna következett, a sakkversenysakkverseny. Erre a programra 10 gyerek nevezett be.

A verseny helyezettjei:A verseny helyezettjei:
1. Esztergomi Péter 2. Teleki Olivér 3. Pakor Nikoletta

A gyerekek sakktáblát és csokit nyertek.
Azonban azoknak a résztvevõknek sem kellett csüggedniük, akik nem értek el helyezést, hiszen aki a délután
folyamán valamelyik versenyszámba benevezett, kapott egy kis csokit.
Nagyon jó hangulatban telt ez a délután, és a hideg idõ ellenére mindenkinek jó szórakozást
nyújtottak a programjaink.

Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.
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Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztõ:Till Csaba  � Lektor: Gombkötõ Csaba� A lapot írták: Czifráné Hidas Ágnes, Gergely Krisztina, Gombkötõ Csaba,  

Král Zsuzsa, Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Porubszky Róbert, Szunai Orsolya, Tulezi Klára, Zsóri Anikó  �Tördelõ: Farkas Péter �
Felelõs kiadó: Gyõri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III. ker., Miklós u. 32.
Telefon: 388 - 87 - 60, 388 - 89 - 20
Fax: 368 - 42 - 83
E - mail: tunderkert@mmszbp.hu
Website: http://www.mmszbp.hu

Weöres Sándor
Suttog a fenyvesSuttog a fenyves

1.    Sut  -  tog    a     feny   -     ves,     zöld       er   -    dõ,

Tél   -    a   -      pó         is       már        el       -       jõ.

2. Csendül a fürge száncsengõ,
Véget ér az esztendõ.

3. Tél szele hóval, faggyal jõ,
Elkel most a nagykendõ.



Mikulásból Télapó?Mikulásból Télapó?

Remélhetõleg nincs is olyan gyermek a föld kerekén, aki ne tudná, hogy Mikuláskor és karácsonykor
ajándékot fog kapni... Az azonban talán már szöget ütött a fejedbe, hogy a „nagyok“ azt mondják: az ajándékot a
Kisjézus vagy a Mikulás hozza, no meg persze a Télapó, ja, és ugye, az angyal is... 

Akkor most ki is hozza az ajándékot? Nos, valóban nem mindegy, ki hozza és mikor.
Szent Miklós napja december 6-án van, és a Mikulás e nap elõestéjén, decem-
ber 5-én érkezik ajándékaival. A hagyomány szerint Szent Miklós három
szegény lány ablakába késõ éjjel három zacskó aranyat tett, hogy meg-
szabadítsa õket a szegénységtõl, és tisztességesen férjhez mehessenek. Így lett
Miklós a gyermekek védõszentje. A bal oldali, 1910-bõl származó képeslapon
láthatjátok, hogy az ábrázolásokon ruhája sokáig még a szenté volt: püspök-
süveget és palástot visel, pásztorbotot tart a kezében. A jobbra lent látható
képeslap Franciaországból való. Rá is van írva: Joyeux Noël, azaz Boldog
Karácsonyt! Pere Noëlt, azaz Karácsony Apót ábrázolja, aki hasonlít Szent
Miklósra, de öltözéke elvesztette egyházi jellegét. Olyan, mint egy öreg bácsi,
fehér szakálla van és prémes, piros kabátot és süveget visel, sõt, mint igazi
„modern“ Karácsony Apó, már léghajóról szórja ajándékait.

Karácsony december 25-én van, és Jézus Krisztus, a keresztyén Megváltó születésének ünnepe.
Elõestéjén, 24-én kapják a gyerekek az ajándékokat. A felnõttek az ajándékozást mindig fontosnak tartották, de
ahhoz is ragaszkodtak, hogy ezt az ajándékot földöntúli lény hozza. Azért mondják neked, hogy az angyal hozza
az ajándékot, mert az angyal Jézus születésének örömhírét vitte a pásztoroknak. A Kisjézus vagy a Jézuska, az
est fõszereplõje természetesen hozhat ajándékot.

De a különféle szokások keveredésének következtében egy Mikulás-szerû figura is a karácsonyi
ajándékozók népes táborába lépett. Neve minden országban más és más. Franciaországban Pere Noël, azaz
Karácsony Apó, Angliában szintén Father Christmas, Karácsony Apó.
Amerikában Santa Claus, tehát Szent Miklós, Svédországban Jul
Tomte, Karácsonyi Emberke. 

Magyarországon a Télapó szó a volt Szovjetunióban a
karácsonyi ajándékozás földöntúli figurájának, a „Gyedmaroznak“,
azaz a Fagyapónak a szabatos (sajátos-választékos) fordítása. 
– Mikuláskor tehát a Mikulás hozza az ajándékot, ez egyszerû.
Karácsonykor azonban láthatjuk, mennyien hozzák, hozhatják
az ajándékokat, amelyekrõl úgy is tudjuk, hogy a szüleink teszik
a fa alá... 

Ebbõl is láthatod, hogy nem ez az ünnep lényege, hanem az,
hogy „megszületett Úrjézus nekünk“.
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Lajos u.:
Kézmûves foglalkozások kicsiknek: szerdánként 10.00-tól

Agyagozás: szerdánként 16.00-tól
Aprók tánca: csütörtökönként 11.00-tól (vezeti: Gömöri Csilla néptáncoktató)

(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Mesesarok: keddenként 16.30-tól
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Babamama-klub: december 2-án és 16-án
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Mikulásvárás: december 5-én (pénteken) 17.00-tól

Huszti út:
Kézmûves foglalkozások kicsiknek: szerdánként 16.00-tól

Aprók tánca: csütörtökönként 16.30-tól (vezeti: Gömöri Csilla néptáncoktató)
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Agyagozás: keddenként 16.00-tól
Diavetítés: hétfõnként 16.30-tól

(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Mikulásvárás: december 6-án (szombaton) 16.00-tól

Kerék u.:
Mikulásvárás: december 6-án (szombaton) 16.00-tól

Zemplén u.:
Diavetítés: hétfõnként 11.00-tól

(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Ingyenes angoltanfolyam: szombatonként
Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól (agyagozás)

szombatonként 15.00-tól
Pingpong: szombatonként és vasárnaponként

Mesedélután: csütörtökönként
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Mikulás-ünnepség: december 6-án
A karácsonyi program és vásár idõpontja a hirdetõtáblán.

Gyûrû u.:
Kézmûves foglalkozás: keddenként 16.00-tól

szombatonként 15.00-tól
Babamama-klub: szerdánként 9.30-tól

(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

A karácsonyi programokat keressétek a hirdetõtáblán.

Silvanus sétány:
Kézmûves foglalkozás: hétfõnként 16.00-tól

Filmklub: péntekenként 16.30-tól
Babamama-klub: szerdánként 10.00-tól

(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Mikulás-ünnepség: december 6-án (szombat) 16.00-tól
Karácsonyi vásár: december 14-15. (vasárnap-hétfõ)

Karácsonyfa-díszítés: december 23-án (kedd)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Információk
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Ezt a mellékletet használhatjátok színezõlapnak,
de képeslap és szobadísz is lehet.

Rajzolta: Zsuzsa

M.1.



M.2.



BEMUTATKOZIK AZ ESZTERGOMI JÁTSZÓTÉRBEMUTATKOZIK AZ ESZTERGOMI JÁTSZÓTÉR

Nagyon megörültünk, amikor lehetõséget kaptunk a TündérkertNagyon megörültünk, amikor lehetõséget kaptunk a Tündérkert
újságtól, hogy bemutathassunk valamit a mi vidéki játszóterünk életébõl.újságtól, hogy bemutathassunk valamit a mi vidéki játszóterünk életébõl.
Sokat gondolkodtunk, hogy mi fér el egy oldalon, hiszen játszóterünk idénSokat gondolkodtunk, hogy mi fér el egy oldalon, hiszen játszóterünk idén
már a harmadik szülinapját ünnepelhette, és ez a három év bizony nemmár a harmadik szülinapját ünnepelhette, és ez a három év bizony nem
volt eseménytelen! Végül úgy döntöttünk, hogy nem döntünk! Döntsenekvolt eseménytelen! Végül úgy döntöttünk, hogy nem döntünk! Döntsenek
az arra legilletékesebbek: a gyerekek. Megkértünk egy az arra legilletékesebbek: a gyerekek. Megkértünk egy törzsjátszistörzsjátszis kiskakiska--
maszt, hogy válaszoljon Õ, mi szerinte a legfontosabb mondanivalómaszt, hogy válaszoljon Õ, mi szerinte a legfontosabb mondanivaló
rólunk. Így született meg az alábbi levél tõlünk, rólunk, Nektek!rólunk. Így született meg az alábbi levél tõlünk, rólunk, Nektek!

Sziasztok Játszótér Rajongók!

Biztosan köztetek is vannak olyan srácok, akik sok idõt töltenek a Máltai játszikon. Én is egy ilyen 14 éves fiú
vagyok, sokat lógok itt. Fõleg beszélgetni, filmet nézni járok ide, meg hát itt találkozunk a haverokkal. Ja! Most már,
szeptember óta, fõzõ szakkör is van, de annak leginkább a mindenkori fõztje érdekel. A fõzõcskélést a csajokra bízom! 

Múltkor például zöldborsóból készült pörköltöt csináltunk (a lányoktól bocsi a többes számért), és rizs volt hozzá
köretnek. Apropó! Tudjátok, mi a titka annak, hogy fõzés közben ne ragadjanak össze a rizsszemek? Szemenként kell
megfõzni! Hihihi. Egyszóval, meglepõen jó programok vannak, de ugye, mindrõl nincs idõ regélni, úgyhogy én az idei nyári
tábort választottam, mert az szerintem nagyon szupi volt. 

Az idén elõször nem a játszótéren volt napközis tábor, hanem elmentünk egy menedékházba, egy erdõ kellõs
közepébe, az Üveghegyen is túl, ahol az a bizonyos kurta farkú malac túr. Egy teljes hétig voltunk tv nélkül, de szeren-
csére egy csomó klassz programunk volt. 

Számháborúztunk, volt mindenféle mozgásos játék meg lovagi torna,ugyanis ez egy középkori, lovagi tábor volt.
Lovagi erényeket kellett gyûjtenünk, és az utolsó estén, a nagy királyi lakomán lovaggá ütött minket a királyi pár, a csajok
pedig udvarhölgyek lettek. A legemlékezetesebb a kirándulás volt, amit ugyan néhány órásra terveztek lelkes vezetõink,
végül azonban a legnehezebb próba lett belõle, mivel eltévedtünk. Csakhogy nem kicsit ám! Nagyon is! Képzeljétek, 40 fok
volt árnyékban, mi meg csak mentünk, mentünk, mendegéltünk... 

A tábor óta egyébként megizmosodtam, mivelhogy egy csúnya szó elhangzása után 10 fekvõtámaszt kellett
nyomni. Választhattunk: vagy fekvõtámaszozunk, vagy leszokunk a csúnya beszédrõl. Ennyi jut most eszembe! 

Sziasztok! Ha van kedvetek, látogassatok meg minket!
Robi

Szeretnénk ízelítõt adni Nektek a lovagi próbákból, melyek egyike egy illem- és etikett-teszt volt.Szeretnénk ízelítõt adni Nektek a lovagi próbákból, melyek egyike egy illem- és etikett-teszt volt.
Az esztergomiak alaposan megkínlódtak vele; kíváncsiak vagyunk, hogy Ti mennyire vagytok illemtudóak.Az esztergomiak alaposan megkínlódtak vele; kíváncsiak vagyunk, hogy Ti mennyire vagytok illemtudóak.
Ha elkülditek címünkre a jól és helyesen kitöltött tesztet, hõs lovagnak járó ajándékban részesültök.Ha elkülditek címünkre a jól és helyesen kitöltött tesztet, hõs lovagnak járó ajándékban részesültök.

Címünk: Máltai Játszótér, 2500 Esztergom, Kõrössi L. u.Címünk: Máltai Játszótér, 2500 Esztergom, Kõrössi L. u.
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1. Lépcsõn felfelé menet a hölgyet kísérõ úr a hölgy mel-
lett, a hölgy után vagy a hölgy elõtt megy?

2. A rúgós nagy bejárati ajtónál, bentrõl kifelé menet a 
férfi az ajtónál
- elõre menve kinyitja, és tartja az ajtót, amíg a hölgy 

kijön
- elõre engedi a hölgyet, és csak utána lép ki
- a hölgy melletti egyik kezével kilöki az ajtót, hogy ne 

jelentsen ez a nõ számára nehézséget
3. Ünnepi alkalmaknál (vendégségben) az asztalhoz a 

házaspárokat
- egymás mellé ültetik le
- egymással szemben ültetik le
- külön ültetik le

4. Nagyobb alkalmakkor (vendégségben) a külön érkezõ 
ifjakat és hajadonokat az asztalnál
- egymás mellé ültetik
- külön-külön sorba (a fiú- és lánysor egymással szem-

ben van) ültetik
- házaspárok közé ültetik

5. A vonatfülkében
- bármikor le lehet húzni az ablakot
- sosem szabad lehúzni az ablakot
- ha másokat nem zavar, akkor lehúzhatjuk az ablakot

6. Amikor egy férfi és egy nõ egymás mellett megy, akkor 
a nõ
- a férfi jobb oldalán megy
- a férfi bal oldalán megy
- a napos oldalon megy

7. Az autóba való beszálláskor, ha a férfi a sofõr,
- elõbb õ ül be, és utána kinyitja belülrõl az ajtót
- elõbb a hölgyet ülteti be a férfi
- mindegy

8. Az étteremben rendelt bornál
- elõbb a férfinak töltenek egy keveset a poharába, hogy 

megfelel-e a minõsége
- elõbb a hölgy iszik
- egyszerre isznak

9. A buszvégállomáson az üres buszra felszállva
- feltétlen le kell ülni, és az utazás teljes ideje alatt ülve 

kell maradni, hogy ne zavarjunk senkit mozgásunkkal
- nem szabad leülni, mert bármikor jöhet valaki, akinek 

át kell adni az ülõhelyet

- le kell ülni, hogy a fel- és leszálló utasok nyugodtan 
tudjanak közlekedni, de ha nincs ülõhely, idõseknek, 
kismamáknak, áldott állapotban lévõ anyukáknak, 
betegeknek át kell adni az ülõhelyet

10. Az étkezésnél mindenki akkor kezd el enni
- amikor mindenki szedett, és a ház ura s asszonya leül 

a kiszedett étel elé, majd a házigazda jó étvágyat kíván
- amikor megkapja az ételét
- amikor már a vendégeknek szedtek a tálból

11.  Étkezés közben
- csak felemeljük a poharat, és szabadon, bármikor 

lehet inni.
- szalvétával meg kell törölni minden esetben a 

szánkat, mielõtt innánk.
- Engedélyt kell kérni a házigazdától, hogy poharunkat 

üríthessük.
12. Táncnál a fiú felkéri a leányt táncolni, akkor

- a lány csak igen súlyos indokkal tagadhatja meg a 
felkérést

- a lány mindenképpen köteles elmenni táncolni
- a lány dönt kénye-kedve szerint, hogy mit válaszol

13. A ruhatárnál a következõk szerint kell a férfinak és a 
nõnek eljárni, befelé menet: (1-1 kakukktojás lehet!)

- a férfi lesegíti a nõ kabátját
- a férfi leveszi a saját kabátját
- a nõ leveszi egyedül a kabátját
- a férfi beadja a ruhatárba a kabátokat

kifelé menet:
- a férfi kiveszi a kabátokat a ruhatárból
- a férfi odaadja a nõnek a kiváltott kabátot
- a férfi felveszi a kabátját
- a férfi felsegíti a nõ kabátját

13+1. Bemutatkozásnál
- elõször a hölgy nyújtja a kezét, majd kézfogás közben 

a férfi mondja a nevét, ez után pedig a hölgy
- a férfi nyújtja elõször a kezét, és mondja nevét, majd a 

hölgy mondja a nevét
- a férfi és a nõ fejbiccentés közben egyszerre mondja a nevét

M.4.

Illem- és etikett-teszt


