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Június - Nyárelő, Szent István hava

Júniusban már sötétzöld lombkoronát
hordanak a fák, a meleg köveken gyíkok
sütkéreznek, és rózsaillatúak a kertek. 

A kalászmezőket szelíden ringatja a
nyári szellő, s az óvodás madár-
fiókáktól hangos a vidék.

E hónap híres szülöttei:
Bánki Donát gépészmérnök,
Apáczai Csere János filozófiai-
pedagógiai író, Hermann Ottó
természettudós, Szép Ernõ költő és
Karinthy Frigyes író.

Most júniusban Apáczai
Csere Jánost, a hazai
tudományosság és nevelésügy
úttörőjét mutatom be nektek.

Apáczai 1625. június 10-én egy egyszerű
család gyermekeként látta meg a napvilágot.
Középfokú tanulmányait Kolozsváron végezte,
majd 1643-tól a gyulafehérvári főiskola
hallgatója lesz. Már ezekben az években az
enciklopedikus tudás megszerzésre törekedett. 

1648-tól - a református egyház
ösztöndíjasaként - hollandiai egyetemeken
folytatta tanulmányait. Ledoktorált, majd egy
jómódú holland lányt vett feleségül.

Még külföldön megírja az első nemzeti
nyelvű enciklopédiát, azután családjával
hazatér Erdélybe. A kolozsvári kollégium élén
egy Akadémia (az első magyar Akadémia)
felállításán munkálkodott. Az eszmei
alapkőletételnél azonban tovább nem juthatott,

mert 34 éves korában tüdőbajban
meghalt.

Legnagyobb művében, a „Magyar Encik-
lopédiában“, főként természettudományos,
bölcseleti és matematikai kérdésekkel
foglalkozik. Külön érdeme, hogy e területeken

magyar szakkifejezéseket használ,
így a magyarság széles körei
számára kívánta hozzáférhetővé
tenni a tudást.

Apáczai mindenekelõtt nevelő
volt. Bizonyára sokan tanultok
olyan tankönyvekből, melyet a róla
elnevezett kiadó adott ki.

E nagy akaraterejű és tudású
ember művelődéstörténetünk egyik
magvetője volt, akinek példájából

méltán meríthetünk erőt mindannyian.

Kalendárium

Val lá si ün ne pek:
Június 8.: Pünkösdvasárnap
Június 9.: Pünkösdhétfõ
Június 10.: Szent Margit vértanú ünnepe
Június 24.: Szent Iván napja

Keresztelő Szent János próféta napja
Június 29.: Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Je les na pok:

Június  1.: Pedagógus nap (június első vasárnapja)
Június  5.: Környezetvédelmi Világnap
Június  16.: A megbékélés napja (Nagy Imre emlékére)

Apák napja
Június 21.: Nyári napforduló
Június 26.: Kábítószer-ellenes Világnap
Június 28.: A Magyar Szabadság Napja

Márti
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Júniusban már teljes lombko-
ronájukat viselik a fák, apró, zöld
gyümölcsöket figyelhetsz meg rajtuk.
Már a kiskertekben is megkezdődött
rózsák szépségversenye. 

Az állatok és a növények élete
kiteljesedett, valamennyi teszi a dolgát.
A legelők, a rétek teljes pompájukban
zöldellenek.

Ha az évszak ezen időszakában
mezőkön sétáltok, nagyon gyakran
találkozhattok pipacsmezővel. 

A pipacs azok közé a növények
közé tartozik, amivel szívesen játszanak a
gyerekek. A mákfélék családjába tartozik.
A búzatáblák egykor vöröslöttek tőle, de a
vegyszeres gyomirtással mára a szegé-
lyekre szorult. Szirmainak főzete nyugtat,
a szamárköhögésre, hörghurutra és a

gyerekek álmat-
lansága ellen
alkalmazza a

népi gyó-
gyászat. A
június nem

csak a színes
növények, de a

piros gyümölcsök
hónapja is. 

A cseresznyefák áprilisi menyasz-
szonyi díszei szemünk láttára változnak át
júniusra szemet vidító piros gyümöl-
csökké. A húsos termések
közepén csonthéjas
mag található, a-
mely ha beérik és
földbe kerül,
kihajt belőle egy
kis vadcseresz-
nyefácska.

Ebben  a
h ó n a p b a n
már  t e l j e s
l é t számban  meg je l en -
nek a  lepkék,  pókok,  szúnyogok,
rovarok,  bogarak. A felsoroltak az
ízeltlábúak törzsébe tartoznak. A leg-
népszerűbb bogárképviselő a hétpettyes
katicabogár, a levéltetvek hasznos
pusztítója. Az emberek számára kedves
rovarok közé tartozik, 5-8 mm hosszú.

A madarak nem
bántják, mert ve-

szély esetén csípős,
sárga nedvet bo-

csát ki.
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Természetrajz

A hónap állata és növénye

1.  piros
2.  zöld
3.  fekete
4. fehér

2
2

2

1
1

1

Gizus
1

1

1

1

3

3

3

3

3

44

2

2



Ügyeskedj!

Iván, a madárijesztő erősen bús-
lakodott a nagy mező kellős közepén,
ahova kiállították.

Kiállították bizony, még-
pedig azért, hogy elijessze a
varjakat, nyulakat és vakon-
dokat. De fura mód senki sem
ijedt meg Ivántól, a madári-
jesztőtől. Ezért érezte magát
olyan rosszul bőrében!

- Most mit csináljak? -
siránkozott Iván.- Egyáltalán
nem vagyok jó madári-
jesztőnek. Talán bohócként
nagyobb sikert aratnék.

- Ugyan már, miért szomorkodsz? -
vigasztalta Nyúl Nóri. - Itt a mezőn min-
denki szeret téged. Mi nem szeretnénk

félni tőled. Mi azt szeretnénk, ha olyan
kedves lennél továbbra is, mint eddig
voltál.

- Pontosan! - tette hozzá
Vakond Viktor. - Minde-
gyikünk szerint nagyon
kedves madárijesztő vagy, és
szeretnénk, ha jó kedved
lenne!
- Éppen ezért - mondta most
Nóri - hoztunk neked egy
csokor szép mezei virágot!
- Ó, igazán nagyon
köszönöm! - mondta elragad-
tatva Iván.- Ettől mindjárt jó

kedvem lett. És most már nem is akarok
ijesztő madárijesztő lenni többé!

A madárnemijeszto

Mese
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1.  A képen látható szavak elso betujét írd le!

Illusztrálta: Gálli Krisztián, 10 éves



3.  Csak azt a betut írd le, amelyikhez lágyszárú
növény tartozik! (a)

Most pedig csak azt a betut, amelyikhez csonthéjas
termésu növény nevét írtam! (b)

4. Milyen virágokról szólnak a találós
kérdések? Rajzold is le oket!
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- Összkomfortos fészket keresek, eresz alatt.
Afrikából érkeztem. 

- Hímes tojás szállítását biztonsággal vállalom.
Jelige: Húsvét

- Velős csontért házőrzést hosszú
távon vállalok.

- Lakást cserél? Házammal együtt
házhoz megyek.

Két  lándzsa közt ,  mint  a  pehely
fent  lebeg egy virágkehely.

Van egy virág jól  ismerem,
szúrós tövis  közöt t  terem.
Hajnalpiros  a  levele ,
mondjátok meg,  mi  a  neve!

A N G Y A L

K A P U M T A R

tulipán margaréta orgona hóvirág nefelejcs fenyő

alma dinnye dió meggy barack eper szilva körte

Összeállította: Zsuzsa

2. Ki vagy mi adhatta fel ezeket a hirdetéseket?
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Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba �Lektorálta: Frankó András �A lapot írták: Bodnár Zita, Juhász Zsófia, Král Zsuzsa,

Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Szunai Orsolya, Tulezi Klára  �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

Alexandria:
Egyiptomi város. Az ország legfontosabb földközi-tengeri kikötõje, a Nílus-
delta szögeletében, és egyben az egyik legnagyobb városa is. Kr.e. 322-ben
Nagy Sándos (III.Alexandrosz) alapította a várost Rhakótisz helyén. 
(Nagy Sándort itt temették el.)
Az ókorban a világ egyik szellemi fõvárosaként tartották számon, itt állt a
legnagyobb könyvtár, tíz- és tízezer könyvvel és pergamentekerccsel rak-
táraiban. A rómaiakkal vívott harcokban a könyvtár többször hatalmas
veszteséget szenvedett, míg végleg leégett. Máig is élénken foglalkoztatja a

kutatókat, hogy az antik kultúrának vajon milyen mérhetetlen mennyiségű kincse, irodalmi
remekműve veszett el számunkra mindörökre az alexandriai könyvtár pusztulásával. 

Összeállította: Klári

Tudod e?-

A Játszótereinken megrendezett tavaszi takarító-
napokon való részvételt minden önkéntesünknek,
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt KÖSZÖNJÜK!

Munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy megőrizzük
szűkebb környezetünk rendjét és tisztaságát!
Segítségükre, segítségetekre a jövőben is számítunk, hiszen
a játszótér Mindannyiunké!

A Játszóterek munkatársai

KÖSZÖNJÜK!

- 25. (HURRÁ!), jubileumi kiadás! -



Lajos u.:
Kézműves foglalkozások: délutánonként 16.00-tól

szerdánként (kicsiknek) 16.00-tól
Sportdélután: hétfőnként 15.30-tól

Agyagozás: csütörtökönként 16.00-tól

Huszti út:
Családi-hétvége: június 21-22.

21-én (szombaton): egész napos kirándulás
22-én (vasárnap): Játékos sportnap

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

Egészségnap: június 28.
Kézműves foglalkozások: szerdánként 16.00-17.30-ig

Agyagozás: hétfőnként 15.30-17.30-ig
Aprók táncháza: szerdánként 11.30-12.00-ig (táncoktató: Müller Csilla)

Kerék u.:
Családi-hétvége: június 21-22. (a Huszti úttal közös rendezésben)

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

Egészségnap: június 27.

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

Modern tánc oktatás: szerdán 16.00-tól
Tűzzománckészítés: keddenként 16.00-tól

Gyűrű u.:
Kézműves foglalkozás: kedden 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)

Pingpong: kedden és csütörtökön 15.00-tól, vasárnap egész nap

Silvanus:
Kirándulás: Csodák palotája június 21-én

Baba-mama klub: június 12-én és 26-án 10.00 órától
Videoklub: szerdánként 16.30-tól

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Az egyéb programokat keressétek a hirdetőtáblákon!

Információk
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Ismét eltelt egy hónap, így itt az ideje egy kis sportolásnak. Mivel az idő szép és

meleg, így ideális a szabadban való játékokhoz.

A Toldi-nap második fordulóját 2003.június 22-én, vasárnap szeretnénk megtar-

tani, amire szeretettel várunk mindenkit. Ahhoz, hogy a vetélkedőn részt vegyetek, most

is válaszolnotok kell néhány kérdésre, amit az irodába kell leadnotok.

1. TUDOD-E, MILYEN PRÓBÁKAT KELLETT KIÁLLNIA TOLDI MIKLÓSNAK?

2. ÍRD LE, KI MAGYARORSZÁG LEGERőSEBB EMBERE!

3. RAJZOLD LE, MIT SZERETSZ CSINÁLNI A SZABADIDőDBEN!

4. MILYEN NÉPI JÁTÉKOKAT ISMERSZ?
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Orsi, Zsófi



SABLON

Készítsd
velünk!

Elkészítés:
A kisfiút és a kislányt vágd ki és színezd ki! Fel tudod öltöztetni őket, ha ruhájukat a
kis fülekkel együtt vágod ki. A fülek segítségével rögzítheted a ruhákat a babákon. 
A ruhákat is színezd ki! Ha van kedved, Te is készíthetsz ruhákat a babáknak.

Klári


