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A címlapot illusztrálta: 
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Október - Õszhó, Mindszent hava

„Hûvös arany szél lobog,Hûvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.aranylik fenn a faág.“ – Így ír Radnóti
Miklós az õszrõl. S valóban végleg elbúcsúzott
a forró nyár, a vándormadarak útra keltek, a
nap se süt oly melegen s hamar aludni tér. 

Eljött a levélhullató október; 
a fák levelei sárga, barna, piros és
aranybarna színekkel öltöztetik fel a
tájat. Érik a galagonya, elõbújnak a
gombák s a dombok oldalán pirosan
mosolyog a csipkebogyó.

E hónap híres szülöttei:
Kittenberger Kálmán (Afrika-kutató),
Gulácsy Lajos (festõmûvész), Deák Ferenc
(államférfi), Balassi Bálint (költõ) és
Kazinczy Ferenc (író, nyelvújító).

Most Gulácsy Lajos festõmûvészrõl írok
röviden, aki 1882. október 12-én Budapesten
született. Legismertebb képein híres olasz
városok (Róma, Firenze, Padova) középkori,
reneszánsz hangulatát ötvözte különös
képzeletvilágával. Mesés, sejtelmes környe-
zetbe helyezte fantázia szülte alakjait (Dal a
rózsatõrõl, Florenzi tragédia). 

Mûveiben elképzelt egy országot,
Nakonxipánt, ahol az ott élõkkel az történ-

hetett, amit õ szeretett volna. 
Utolsó korszakában egyre 

inkább bezárkózott ebbe az álomvilágba, s
képein is e meseország furcsa lakói láthatók (Az
ópiumszívó álma, Rózsalovag).

Biztosan mindannyiótok elképzelt már
egy olyan világot, ahol senki sem búslakodik,
nincs baj, csak szeretet és nevetés van. Ha ezzel
az érzéssel nézitek Gulácsy Lajos képeit, akkor

ti is betekinthettek az õ álmaiba.

Kalendárium

Vallási ünnepek:
Október 1.: Lisieux-i Szent Teréz ünnepe
Október 4.: Assisi Szent Ferenc ünnepe

Október 7.: Rózsafüzér Királynõje
Október 8.: Magyarok Nagyasszonya
Október 18.: Szent Lukács evangélista ünnepe

Jeles napok:
Október 1.: A Zene Világnapja

Az Idõsek Világnapja
Október 4.: Az Állatok Világnapja
Október 6.: Az Aradi Vértanúk Emléknapja
Október 10.: A Lelki Egészség Világnapja
Október 15.: A Fehér Bot Napja
Október 17.: A Szegénység Felszámolásáért Nap
Október 23.: Az 1956-os Forradalom 

Emlékünnepe
Október 24.: Az ENSZ napja
Október 30.: Takarékossági Világnap

Márti
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Ebben a hónapban a Távol-Keletre
jellemzõ két állattal szeretnélek titeket megis-
mertetni. Az egyik a pandapanda, amely Kína két-
ségtelenül legismertebb állata. 

A panda hasonlít a barnamedvéhez, de a
színe fekete-fehér. Négy lábon közlekedik, és
pihenni szívesen mászik föl egy fára, téli álmot
viszont nem alszik. A bambusznád a kedvenc
eledele. Egyetlen nap leforgása alatt akár 20
kg-ot is megeszik belõle. Az újszülött panda
körülbelül akkora, mint egy egér, de nincsenek
még meg a nagyokra jellemzõ foltjai, sírni
azonban már ekkor is hangosan tud. 

A pandabocsok szívesen játszanak, és
szeretnek fára mászni is. A fárasztó játszás
után nagyokat szundítanak.

A másik állat hazája India, ahol az
éghajlat forró és csapadékos, különösen a nyári
monszun idején, amikor szinte mindennap esõ
áztatja a földeket. Ezek az esõzések öntözik a

trópusi esõerdõket, amelyek számtalan
egzotikus állatot rej-

tenek, köztük az
indiai elefántot is.

Ezek némiképp eltérnek az afrikai unoka-
testvéreiktõl. A fülük kisebb és kisebbek az
agyaraik is. Van olyan példány, amelyiknek
nincsen agyara. Feltûnõen lekerekített hátukkal
egy kissé púposnak látszanak. Az indiai elefán-
tok nagyon dolgos állatok. Az erdõkben idomár-
jaik parancsára buldózerként tolják, vonszolják
az öles fatörzseket.

Az ázsiai nép mindig szoros kapcsolat-
ban élt a természettel. A városlakók sem sza-
kadtak el soha a növényektõl. Az ázsiai embert
mély vonzalom fûzte a földmûveléshez és a
kertészkedéshez. 

A rizsrizs mintegy 6000 éve a legfontosabb
gabonájuk, bár õshazája Afrika, a világ
rizsvetés-területének 90 %-a ma mégis
Ázsiában van. Itt a pálcikával étkezõ népek a
fõzéskor ragacsosan összeálló, nagy keményítõ-
tartalmú fajtákat kedvelik. Hántolják, gyakran
csiszolják és fényezik a rizst. Mocsári
növényként, vízzel elárasztva kell termelni.
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Természetrajz

A hónap állata és növénye

zöld
1. fekete
2. fehér
3. szürkésbarna

3

2
1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

sárga

Gizus



Volt egyszer két béka. Az egyik Osaka város mellett lakott
egy gödörben, a másik pedig Kioto mellett egy patakban. 
Mit gondoltak, mit nem, mind a kettõnek nagy kedve
kerekedett, hogy világot lásson. 

Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna
látni Osakát; a másik pedig, amelyik Osakában lakott, az meg
szerette volna látni Kiotót; a mikádó városát. Egymást nem
ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme,
mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az
utazásra. Egy órában indult mind a kettõ a nagy útra. 

Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak; 
s merthogy volt egy szörnyû magas hegy is a két város között;
bizony sok idõ telt belé, amíg annak a magas hegynek a tete-
jére kiértek, de bezzeg elcsudálkozott mindkettõ, mikor ottan
meglátták egymást.
– Adj' isten! - köszöntötte az egyik béka a másikat. 
– Adj' isten! Hát te hová indultál, testvér?
– Én bizony - mondotta az egyik, amelyik Kiotóból indult -
szeretném meglátni Osaka városát.
– Ugyan bizony ? Na lám, én meg Osakából indultam azért,
hogy lássam Kiotót, a mikádó híres városát.
– Ejnye, de jó! – Ugye, de jó?

Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak; ettek-ittak, mulat-
tak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a
jó magas fûbe, s pihentek, aztán elkezdettek beszélgetni.
– No lám - mondotta a kiotói béka -, errõl a hegyrõl jól lehetne
látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
– Hiszen azt megtehetjük - mondotta az osakai béka -,
álljunk fel a hátulsó lábunkra, az elsõ lábunkkal öleljük által

egymást, fogóddzunk jó erõsen egymásba; te nézz Osaka felé,
én nézek Kioto felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk
anélkül, hogy odamennénk, mind a ketten látjuk egymásnak a
városát. Tetszett a terv. 

Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogództak, s
néztek, néztek, egyik erre, másik arra. Az ám, csakhogy a
fejüket amint felemelték, mind a kettõnek a szeme hátrafelé
fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót
látta; az osakai béka, az meg Osakát látta. 
– Ni te, ni - mondotta a kiotói béka -, hiszen Osaka kivilág
éppen olyan város, mint Kioto!
– No hallod - mondotta az osakai béka -, engem is öl a csuda,
hiszen Kioto éppen olyan, mint Osaka. Na, ezért igazán kár
volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.

Le is mondottak egyszeribe arról, hogy továbbmenjenek.
Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet;
azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól: a kiotói béka ment
haza Kiotóba; az osakai béká ment haza Osakába. 

Otthon mind a kettõ elmondotta a többi békának, hogy
Kioto éppen olyan, mint Osaka, Osaka olyan, mint Kioto, és
soha, de soha, haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni
velük, hogy bizony Kioto nem Osaka, és Osaka nem Kioto.

Itt  a  vége ,  fuss
e l  vé le!

(japán mese)
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A VILÁGLÁTOTT BÉKÁK 

Illusztrálta: Párdányi Dorottya, 8 éves

MAHARADZSAMAHARADZSA - szanszkrit eredetû szó, jelentése uralkodó. A legnagyobb rangú fejedelmek címe 
Indiában. Az indiai hercegeket pedig rádzsáknak nevezték.

MANDARIN MANDARIN - portugál eredetû szó, jelentése tanácsnok. A középkori Kínában az államszervezet 
fõrangú hivatalnokainak külföldön elterjedt elnevezése. A mandarinok kiváltságos 
rétegeket alkottak. Legtöbbször földesúri körökbõl kerültek ki.

GÉSAGÉSA - japán eredetû szó. Teaházakban, szórakozóhelyeken dolgozó hivatásos énekes táncosnõ. Japánban
elõforduló jól képzett, mûvelt társalkodónõ.

Tudod e?-

Összeállította:Összeállította:
ZsuzsaZsuzsa



1. Ezek kínai szótagírás-jelek. 1. Ezek kínai szótagírás-jelek. 
Keresd meg a  különbségeket!Keresd meg a  különbségeket!

4. Igaz vagy hamis? Írd mellé!4. Igaz vagy hamis? Írd mellé!
- Az indiai elefántnak nagyobb a füle, mint 

afrikai rokonáé.
- Rizsbõl pálinkát, pudingot, süteményt, 

köretet is lehet készíteni.
- A japán iskolákban kötelezõ tantárgy a 

karate.
- Kínában naponta legalább egyszer muszáj 

rizst enni.
- Az indiaiakat Kolombusz Kristóf 

fedezte fel.

2. Keresztrejtvény – Ha beírod a meghatározásokat, a függõleges,2. Keresztrejtvény – Ha beírod a meghatározásokat, a függõleges,
vastag keretben egy indiai folyó nevét kapod megfejtésül.vastag keretben egy indiai folyó nevét kapod megfejtésül.

1. Kínában építették ezt a több ezer km hosszú
erõdítményt
2. Japán harcos

3. Gyümölcs, hasonlít a narancsra, kínai méltóság is

4. Szín, ilyen nevû folyó is van Kínában

5. Hatalmas testû, hosszú ormányú teherhordó állat

6. A japán és kínai uralkodó elnevezése

7. Gabonaféle, víz alatt termesztik, fõleg a 
Távol-Keleten

3. Totó – Karikázd be a helyes választ!3. Totó – Karikázd be a helyes választ!
- Ki az a gésa?

1. A Géza japán nõi változata.
2. Japán társalkodónõ.
X. A zenei skála egyik hangjának 

elnyújtott változata.
- Melyik az indiaiak szent állata?

1. A medve, mert az náluk annyira ritka.
2. A kígyó, mert kitartó, gyors és hosszú.
X. A tehén, mert tejet ad, táplál embert, állatot.

- Miért isznak sok teát errefelé az emberek?
1. Itt nem árulnak kólát.
2. Nagyon sok benne a C-vitamin.
X. Sokféle teacserje van errefelé, 

többféleképpen lehet elkészíteni frissítõnek.
Összeállította:Összeállította:

ZsuzsaZsuzsa

Ügyeskedj!

1 éves a Silvanus játszótér!

A játszótér elsõ szülinapjának megünneplésére augusztus 8-án került sor.

Saját készítésû tortával és színes programokkal vártuk a hozzánk láto-
gatókat. A legnagyobb érdeklõdés az Ugrálóvár körül volt. A születésnap
alkalmából sok játékot (dömper, homkozó készletek, kisautók) kaptunk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a részvételt, az ajándékokat, a segítséget a szülõknek és a
kamaszoknak egyaránt.

Laura, Edit, Klári

Hurrá!

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztõ:Till Csaba  �A lapot írták: Bodnár Zita, Gombkötõ Csaba, Král Zsuzsa, 

Lassán Laura, Leleszné Borsi Gizella, Máté Edit, Mészáros Márta, Tulezi Klára  �Tördelte: Farkas Péter �
Felelõs kiadó: Gyõri-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: http://www.mmszbp.hu
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Ismét eltelt egy hónap, így most is megrendezzük sportvetélkedõnket. Mivel itt az õsz, és már az idõjárás is
egyre hidegebbre fordul, arra gondoltunk, hogy a kinti mozgásos vetélkedõsorozatunkat tavaszig szünetel-
tetjük. Az utolsó sportprogram idõpontja: 2003. október 26. (vasárnap 15.00)

Kérdéseink:Kérdéseink:
1 . Soroljátok fel, milyen eszközei vannak a jégkorong-játékosnak!

2. Írd a felsoroltak neve mellé, milyen sportágban jeleskednek / jeleskedtek!
Kovács Ágnes

Lisztes Krisztián
Rakusz Éva

Egerszegi Krisztina
Csollány Szilveszter

Éles József

3. Tervezd meg, és rajzold le a kedvenc sportágad kabalafiguráját! Ha van kedved és idõd, el is készítheted!

4. Írd le, milyen autós sportokat ismersz!
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Az origami, a papírhajtogatás mûvészete Japánban
csaknem ezeréves. Kezdetben inkább csak a japán császári
udvarban élõk kellemes idõtöltése volt. Századok során
azonban megismerték az országban, s valóságos nép-
mûvészetté vált. A papírhajtogatás mûvészetét manapság
Japánban a gyerekek, szüleik és nagyszüleik éppúgy
szeretik és gyakorolják, mint több száz évvel ezelõtt. De
nem ismeretlen az origami Japánon kívül sem, s egyre
több ember, gyerek és felnõtt egyaránt lelkesen
foglalatoskodik vele. Színes papírokból segédeszközök
nélkül mûvészi figurákat hajtogathatunk: állatokat, álar-
cokat, virágokat, ünnepi dekorációt. Az origaminak
gyakorlati haszna is van. A színes figurákkal igen ked-
vessé tehetjük a gyerekszobát, s összeállíthatunk tarka
papírvirágcsokrot is a születésnapi asztalra. 

Origamipapírok

Legmegfelelõbbek a vékony papírok. A papír
kiválasztásánál arra ügyeljünk, hogy formatartó papírt
vegyünk, mely a hajtogatás során nem szakad, nem nyúlik
és nem lesz hullámos.

Helga

Az origamiról

Repülõ madár
Rajzolta: Zsuzsi

Orsi



Lajos u.:

Kézmûves foglalkozások kicsiknek: szerdánként 16.00-tól
Sportdélután: hétfõnként 15.00-tól
Sportbajnokság: október 25-én (szombaton) 15.00-tól

Pingpong és méta a Kerék utcai játszótéren
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Aprók tánca: csütörtökönként 11.00-tól (vezeti: Gömöri Csilla néptáncoktató)
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Távol-keleti-nap: október 11-én (szombaton)
Lesz árnyjáték, karatebemutató, arcfestés, kézmûves foglalkozás és ételkóstolás.

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

Huszti út:

Kézmûves 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
Sportbajnokság: október 25-én (szombaton) 15.00-tól

Pingpong és méta a Kerék utcai játszótéren
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Kerék u.:

Kézmûves foglalkozás: délutánonként (hetente többször)
Sportversenyek: szombatonként

Sportbajnokság: október 25-én (szombaton) 15.00-tól
Pingpong és méta

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

Zemplén u.:

Ingyenes angol tanfolyam: szombatonként
Kézmûves foglalkozás: kedden 16.00-tól, szombaton 15.00-tól

Pingpong: szombaton és vasárnap egész nap

Gyûrû u.:

Kézmûves foglalkozás: kedden 16.00-tól, szombaton 15.00-tól
Baba-mama klub: szerdánként 9.30-tól

Silvanus sétány:

Kézmûves foglalkozás: hétfõn és pénteken 16.00-tól
Filmklub: szombatonként
Indul a Baba-mama klub!

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

Információk
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Marco Polo útja KathajbaMarco Polo útja Kathajba

KathajKathaj Kína neve kínaiul, mint ahogy fõvárosának eredeti neve BeijingBeijing, csak mi nevezzük PekingnekPekingnek. Minden
attól függ, hogy honnan nézzük. Például az európaiak szerint Marco Polo fedezte fel Kínát, pedig maguk a kínaiak már
jóval az európaiak megjelenése elõtt számos felfedezõutat szerveztek földrészük, Ázsia megismerésére, például Indiába.

Mikor, miért, honnan és hogyan jutott elMikor, miért, honnan és hogyan jutott el
Marco Polo Kínába?Marco Polo Kínába?

Miért: Erre a kérdésre összetettebb a válasz.
Kereskedõcsalád sarjaként elsõdleges célja az Euró-

pába vezetõ kereskedelmi útvonal felderítése volt.
Kíséretéhez azonban két dominikánus barát is csatlakozott,

akik levelet vittek a pápától Kubiláj kánnak. Az európaiak útjának célja tehát kettõs lehetett: kereskedelmi és missziós
szándékkal érkeztek Kínába. Marco Polo nagy utazását azonban az érdeklõdés, az utazás szenvedélye is vezérelhette.
Ezt vajon honnan tudjuk?Ezt vajon honnan tudjuk?

Onnan, hogy nem sietett haza úti beszámolóval... Tizenhét évig állt Pekingben a kán szolgálatában, és különmeg-
bízottjaként beutazta szinte az egész Távol-Keletet. Velencébe hazatérve A csodák könyveA csodák könyve címmel mondta tollba útle-
írását, melyben jó kereskedõként megemlíti a Kínában található drágakõbányákat és gyógyforrásokat, ámde különös módon
egy szót sem ejt a kínai nagy falról vagy a kínai teáról. Ki hinné...?Ki hinné...? hogy „a nemes hölgyek nadrágot viselnek...“ 
- az idézet A csodák könyvébõl való. Marco Polo lényegesnek látta lejegyezni, hogy Kínában a magas rangú asszonyok
nem szoknyát viselnek. Igaz, hogy a mai utazó ezen már nem rökönyödne meg?

Megoldások: ☺ : 11 óra 40 perc � : egy év alatt �: kilencvenkét és fél nap alatt, azaz nagyjából 3 hónap alatt
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Marco Polo ázsiai útjai

Tippelj!
Mennyi ideig tart az út Pekingbe?

☺ repülõvel:
�gyalogszerrel:
�kerékpárral:

Mikor: 1271-ben 
Honnan: Velencébõl
Hogyan: szárazföldi úton, a mai
Oroszországon át, majd hajón
tért vissza három év alatt,
1292-tõl 1295-ig.

Jó tudni...
kán:kán: keleti államok
fejedelmeinek, magas rangú
méltóságainak címe
misszionáriusmisszionárius: hittérítõ

Csaba



Anyagszükséglet: - piros, kék, sárga karton
- parafadugó
- hurkapálca
- festék
- ragasztó, olló, kés

Az elkészítés menete: Az itt található sablonokat rajzold át a színes kartonokra. A halacs-
kából kettõt vágj ki. Ragaszd össze a két halat úgy, hogy a hurkapálcát dugd közéjük. 
Az úszókat vagdosd be, ragaszd fel. (A kisebbet a hátoldalon, a farokúszót az elülsõ
oldalon.) A parafadugót szeleteld fel, a korongokat vágd ketté, fesd tetszõleges színûre. 
Ha megszáradtak, ragaszd a halacska testére. Végül fess szemet rá.
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Zsuzsi

Árnyjáték
(sablon)

Az árnyjáték a keleti népi
bábjáték egyik nagyon

jellemzõ fajtája.

Az elját-
szott

történetek
témáját

rendszerint
nép-

mondákból,
mesékbõl

merítették.

Elõfordul Kínában, Sziámban, Jáván. Több ezer éves múltra tekint vissza. Papírból, bõrbõl kimetszett alakokat hátul-
ról megvilágítottak, s így játszottak el történeteket. Az elõadást ütõhangszeres zenekar kísérte. 

Másoljátok át, majd
vágjátok ki a körvo-
nalaknál a figurákat, ill.
a besatírozott részeket! 
Ragasszatok hurkapálcát
a bábokra, s fénysugárba
tartva kezdõdhet is a
bábelõadás!

A Távol-keleti-napon a játszótéren is láthattok ilyen produkciót.


