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ebruár - Böjtelő, Télutó hava

A február igazi téli hónap, de azért a
vége felé mind több jel mutat arra, hogy a
tavasz már valahol a kertek alatt bujkál. 

Amint egy kicsit ránk mosolyog a
napsugár, az ereszeken lógó kövér
jégcsapok olvadni kezdenek. S a föld alatt
lévő magok nevelgetik csíráikat és
indítgatják lassan a fény felé. 

Februárban született hírességek: Dési
Huber István festőművész, Ferenczy Károly
festőművész, Bólyai Farkas matematikus,
Batthyány Lajos államférfi, Jókai
Mór író és Munkácsy Mihály
festőművész.

Most Munkácsyról írok
néhány sort, aki 1844. február 20-án
született Munkácson. 

Gyermekkorában árvaságra
jutott, és nagybátyjánál az
asztalosinasok szegényes sorsára
kényszerült. A szülői ház emlékei és a
nincstelenség mélyen belevésődtek a lelkébe.
Majd felfedezve tehetségét segítői Bécsbe
küldték, azután pedig Münchenben folytatta
művészi tanulmányait. 

1868-ban Düsseldorfba költözött, ahol
megalkotta első maradandó művét, az „Ásító
inas“-t. Egyes műveire Párizsban is felfigyeltek,
így később végleg odaköltözött, és ott készítette
kompozícióinak hosszú sorát.

1874-ben egy báró özvegyét veszi feleségül,
akinek hatására - régi témáitól eltávolodva - az anyagi
sikerek hajszolása felé fordul. 

Különösen szépek a képekhez készített vázlatai. 
Feltétlenül meg kell említeni a 80-as

években festett csodálatos tájképeit is.
Munkácsy Mihály a magyar

festőművészet egyik legnagyobb mestere, hatása
különösen az alföldi festők műveiben érezhető.

E hideg, téli hétvégék egyikén érdemes
egy rövid sétát tenni a Magyar Nemzeti
Galériában lévő állandó kiállításán. 

Val lá si ün ne pek:

Feb ru ár 2.: Gyertyaszentelő Bol dog -
asszony ün ne pe

Feb ru ár 3.: Szent Ba lázs püs pök ün ne pe
Feb ru ár 11.: A Be te gek Vi lág nap ja 

(A Lourdes -i 1858. feb ru ár 11-i 
Máriajelenés tisz te le té re) 

Je les na pok:

Feb ru ár 2.: A vi zes élőhelyek Vi lág nap ja
Feb ru ár 14.: Sze rel me sek Nap ja

Epi lep szi á val él ők Nap ja
Feb ru ár 22.: Bűn cse lek mény Ál do za ta i nak Nap ja

A víz világnapja

Kalendárium

Márti

- 2 -
Munkácsy Mihály: Ásító inas



A hónap állatának a barna medvét
választottam. Természetes élőhelyük a tund-
rák, alpesi rétek, hegységek, erdők, tenger-
és folyópartok. 

Valamikor Európa-szerte elterjedt
volt. Manapság már csak néhány európai
államban találjuk meg őket szabadon.
Előfordulási helyeiken szigorú védelem
alatt állnak. Hazánkban ez a faj már régen
kipusztult.

Változatosan táplálkoznak. Étrend-
jükön szerepelnek bogyók, lazacok, rovarok,
füvek, gyökerek, gumók, melyeket hatalmas
mancsukkal ásnak ki. Elvétve zsákmányol-
nak emlősöket, de esznek döghúst is.

A medvék általában magányosan jár-
nak a természetben. Csupán a szaporodási
időszakban láthatóak párosával, ami április
végétől június elejéig tart. Amint a táplálék-
ban szegény téli félév közeleg, minden egyes
medve valamilyen félreeső, csendes zugban
keres magának búvóhelyet. Ha nem talál
készen, akkor gödröt ás, amit száraz leve-
lekkel bélel ki. 

A medve a téli nyugalom idején csak
nagy ritkán hagyja el tanyáját, és testének
ősszel felhalmozott zsírtartalmából él.
A nőstény medve a téli rejtekben - január,
február - hozza világra kicsinyeit, ame-
lyeknek száma 2-3, születési tömegük 340-
680 g. A bocsokat az anya egészen 2 éves
korukig vezeti. A fiatalok teljes kifej-
lettségüket 3 éves korukra érik el. Ekkorra
testhosszuk 170-280 cm lehet, tömegük
pedig akár 780 kg is. 
A vadon élő medvék kb. 30 évet
élnek.

A növények közül a teacserjével
szeretnélek titeket megismertetni. Télen
szívesen fogyasztunk a jó meleg lakásban
egy-egy csésze forró teát, ami a teacserje
levelének forrázata. 

A jó minőségű „teafű“ a levélrügyből,
illetve az alig kifejlett levelekből, a
gyengébb minőségű termék a teljesen kifej-
lett levelekből készül. 

A levelek koffeint (tein), csersavat és
illóolajokat tartalmaznak. Fonnyasztással,
erjesztéssel, pörköléssel és illatosítással
készül az ún. fekete tea, melyet nálunk is
fogyasztanak. A jó minőségű tea kevés cser-
savat tartalmaz, koffeintartalma kb. 0,5-2%.

A teázás Európában a XVII. század-
ban vált elterjedt szokássá, ugyanis a teacser-
je őshazája Assam (India) és Burma hegyei.

Legrégibb termesztési terület Kína
(i.e. 2700). A teacserje meleg égövi fás szárú
növény, váltakozó örökzöld levelekkel, két

vagy egyszirmú virágokkal, tok vagy
bogyóterméssel.
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Természetrajz

A hónap állata és növénye

1 = sötétzöld
2 = fehér vagy 

sárga

barna, világosbarna

2

1

Gizus



Az állatok úgy döntöttek, hogy
karnevált rendeznek. Vidám karnevált.
Zenével. Tánccal. Dallal.

- És mi lenne, ha írnánk egy dalt a
karneválra? - vetette föl Csíkoska, a tigris
Lusznak, az elefántnak.
- Az remek lenne! - felelte az elefánt. De

hogyan fogjunk hozzá?
- Én írom a zenét, te a szöveget - már

készen is van a dal! - mondta Csíkoska.
- No megpróbáljuk?
- Próbáljuk meg - egyezett bele Lusz.

A tigris leült a pianínóhoz,
mancsával ütötte a billen-
tyűket, és halkan énekelt
hozzá: 
- Dó… dó… re… re…     

szó…
Félóra múlva odahív-

ta Luszt is:
- Ezt hallgasd meg!

Nagyon szép kis dalt
írtam. Hadd énekeljem
el neked. 
És Csíkoska rákezdett:
Dó-re-mi, dó-re-mi,  dó-re-mi-fá-szó!
Dó-re-mi, dó-re-mi, szó-fá-mi-re-dó!

Az elefánt csak hallgatta, hallgatta,
lábával ütötte hozzá a taktust, és közben
lelkesen csóválta az ormányát.

- Na, hogy tetszik? - kérdezte Csíkoska,
miután az utolsó hangot is leütötte.

- Nagyszerű! Nekem nagyon tetszik! -
dicsérte Lusz. 

- És megjegyezted a dallamot?
- Persze, hogy megjegyeztem! Nem

léptek gyerekkoromban a fülemre! -
mondta sértődötten az elefánt.

- No, akkor próbálj valami szöveget írni erre a zenére!

- De én még soha életemben nem csinál-
tam ilyet - vallotta be őszintén az elefánt.

- Ne izgulj, minden rendben lesz - nyug-
tatta meg Csíkoska.
Lusz pedig hazaballagott, de útközben a
dallamot dúdolgatta:
Dó-re-mi, dó-re-mi  dó-re-mi-fá-szó…

Egész éjszaka alig aludt valamit. Törte
a fejét, rímeket keresett. Reggelre aztán
elkészült a dal szövege. Lusz, az elefánt,

írógépén rögtön le is gépelte, és elvitte
Csíkoskának. Csíkoska a lapot a

pianínó kottatartójára tette, s
utána az elefánttal együtt

rázendített:
Gyere el, gyere el,
énekelj velünk!
Ha te is akarod,
barátok leszünk!

A tigris kedvesen meg-
cibálta Lusz fülét, és így

szólt:
- Látod, pontosan erre

gondoltam! Kezdetnek igazán 
nem rossz.

Este azután a műsorvezető kiállt a szín-
padra, és bejelentette a következő számot:

- Most pedig hallgassanak meg egy dalt,
amely a karnevál alkalmából készült.
Zenéjét szerezte Csíkoska, szövegét írta
Lusz. Előadják a szerzők! 

Az állatok pedig együtt énekelték a dalt
Lusz elefánttal és Csíkoskával, a tigrissel.

A szám végén a közönség három
teljes órán át tapsolt - persze erdei
időszámítás szerint.

A karneváli dal

Mese
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Mészáros Ágota, 9 éves



1. Egészítsd ki nevekké a szavakat! Az így beírt betukbol egy ünnep
nevét kapod megfejtésül.

2.  Hány lehetetlenséget találsz a képen?

Ügyeskedj!

Ez az ünnep a bolondozásra, jókedvre ad lehetőséget, így most jöjjenek ilyen rejtvények!

3. Mi az érdekes az alábbi mondatokban?

Edit nem ment ide.
Goromba rab morog.

Kis Elek elesik.

4.  Ezen a képen két ember beszélget, de lehet, hogy vannak itt még  ketten.
Keresd meg oket!
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Lajos u.:
Kézműves foglalkozások: péntekenként 16.00-tól

Diavetítés és mondóka -, daltanítás: szerdánként 16.00-tól
Családi-hétvége: február 15-16. (a Huszti úttal közös rendezésben)

Farsangi bál: március 1-jén (szombaton) 15.30-17.30-ig

Huszti út:
Családi-hétvége: február 15-16.

15-én (szombaton): Kirándulás a Tropicariumba
16-án (vasárnap): „Időszalag“ (Az államalapítás), II. forduló

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Információk
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5.  Találd ki, melyik betu milyen jelmezt öltött farsangkor!
Kösd össze a párokat!

6. Színezd ki a rajzot a számozásnak megfeleloen!
1-fehér 2-piros 3-narancssárga 4-fekete
5-barna 6-világosszöld 7-citromsárga 8-kék

Ügyeskedj!

Összeállította: Zsuzsa
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Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba �Lektorálta: Frankó András �A lapot írták: Juhász Zsófia, Král Zsuzsa,
Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Olti Zita, Szunai Orsolya  �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: tunderkert@mmszbp.hu
Website: www.mmszbp.hu

Farsangi bál: február 8-án (szombaton) 16-18-ig
Kézműves foglalkozások: szerdánként (kicsiknek) 10.30-12.00-ig

szerdánként (kicsiknek) 16.00-17.30-ig
csütörtökönként (nagyoknak) 16.00-17.30-ig

Baba-mama klub: keddenként 10.30-11.30-ig
(A Baba-mama klubot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Agyagozás: hétfőnként 15.30-17.30-ig
Aprók táncháza: szerdánként 11.30-12.00-ig

Kerék u.:
Családi-hétvége: február 15-16.

15-én (szombaton): Kirándulás a Tropicariumba
16-án (vasárnap): „Időszalag“ (Az államalapítás), II. forduló

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Zemplén u.:
Kézműves foglalkozás: szerdán 16.00-tól, szombaton 15.00-től

Társastánc: péntekenként 15.00-tól
Tűzzománckészítés: keddenként 16.00-tól

(A tűzzománcozást a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatja)

Farsangi mulatság: 14-én 16.00-tól
Családi hétvége: 16-án, Kirándulás a Pálvölgyi barlangba

Gyűrű u.:
Kézműves foglalkozás: szerdán 16.00-tól, szombaton 15.00-től

Diavetítés: péntekenként 16.00-tól
Baba-mama klub: szerdánként 9.30-tól

(A Baba-mama klubot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Ping-pong: kedden és csütörtökön 15.00-tól, vasárnap egész nap

Silvanus:
Kézműves foglalkozás: hétfőnként 16.00-tól

Diavetítés: szerdánként 16.30-tól
Videoklub: péntekenként 16.00-tól

Farsang: február 8-án

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Információk

FELHÍVÁS!
Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat javára. 
Adószám: 19025702 - 1 - 43

Köszönjük
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Az Időszalag vetélkedőnk februárban is folytatódik, időpontja február 16-a.
Ezúttal fő témánk István király és az államalapítás lesz.

1. Szerinted kisebb vagy nagyobb volt az a terület, ahol őseink
letelepedtek, mint a mai Magyarország területe?

2. Géza fejedelem fia és utóda István, akit 1001-ben királlyá koronáztak.
Tudod- e, kivel kellett küzdenie azért, hogy megkoronázzák? 

Húzd alá a helyes választ!
Géza Koppány Győző

Kérjük, hogy a válaszaidat és a rajzodat a
vetélkedő napjáig add le a játszótér irodájában.
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Összeállította: Zsóf , Ors

3. Szerinted hogy nézett ki István koronája?
Rajzold le egy lapra és küldd el a játszótérre!

4. Írd  le, hogy hívták István király feleségét és azt, milyen nemzetiségű volt!


