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Augusztus - Nyárutó, Kisasszony havaAugusztus - Nyárutó, Kisasszony hava

Augusztus 14-én Kolbe Szent Maximilián
ferences szerzetesre emlékezünk, aki az életét adta
Auschwitzban egy felebarátjáért.

Ki lehet az, aki egy – számára ismeretlen –
embertársáért feláldozza saját magát? Milyen
életút állhat mögötte?

Maximilián 1894-ben szüle-
tett Lengyelországban egy szegény
kézmûves család sarjaként. Egymás
után születik öt gyermek, de a
szülõknek még arra sincs pénzük,
hogy iskolába járassák õket.

Maximilián (akit akkor még
Rajmundnak hívnak) látja, ahogy
éhen hal két kistestvére. Így ötbõl
csak hárman maradnak. A kegyelem
misztériuma itt kezd kibontakozni, ebben a
nyomorúságban, ebben a halállal való különösen
fájdalmas találkozásban.

Vallásos szüleik elviszik a fiúgyerekeiket
egy ferences misszióra. Az ott prédikáló
szerzetes olyan hatással van a fiatalokra, hogy
a 16 éves Rajmund és testvére, József, beállnak
ferences barátnak.

Elöljáróinak feltûnt, hogy Rajmund (aki
beöltözésekor kapja a Maximilián nevet) milyen
szorgalmas és értelmes.

Az I. világháború alatt Rómában tanul,
majd visszatér Lengyelországba. Maximilián felis-
meri, hogy az embereket táplálni kell a lélek
ismereteivel és az igazsággal. 

Elindít egy vallásos folyóiratot is. 
De hamarosan tüdõbajt kap, majdnem meghal, ám
Isten meggyógyítja. Majd következik 15 év, amit 

hallatlanul buzgó apos-
tolkodással tölt Japántól
Lengyelországig.

A ll. világháború kitörése után az elsõk
között tartóztatják le. („Ezt az embert nem
szabad életben hagyni, mert veszedelmesebb ellen-

fél, mint azok, akik fegyverrel har-
colnak ellenünk.“)

Auschwitzba, a szörnyûségek
poklába kerül. Hogyan volt képes a
kegyetlenség poklában megcsinálni
az irgalom csodáját? Mikor minden-
kinek az volt a legfõbb gondja, hogy a
saját bõrét csak estig…csak más-
napig meg tudja menteni – õ odaadja
az életét egy ismeretlen testvéréért.

Azt hiszem, Kolbe Szent Maximilián
méltó példa lehet számunkra. Példa arra, hogy bár-
milyen helyzetben képesek legyünk segíteni fele-
barátunkon.

Kalendárium
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Az augusztus hazánkban általánosan a
nyár legmelegebb idõszaka, de a finoman színesedõ
levelek már a közelgõ õszt jelzik.

A galagonyagalagonya termései nyár végére pirosod-
nak meg, és legtöbbször még lombhullás után is a
fán maradnak mindaddig, amíg a madarak le nem
szüretelik, vagy a fagy el nem viszi õket.
Hegyoldalakon, réteken, legelõkön, erdõk alján,
szinte mindenütt ott van és sûrû ágaival, szúrós
töviseivel átláthatatlan bozótot alkot. Megnõhet
10-12 méteres fává is.

Többféle galagonya él nálunk. Az egybibésegybibés
galagonyánakgalagonyának, ahogy azt a neve is mutatja, a virágai
egybibéjûek, a termései egymagvúak. (Talán már tanulta-
tok róla: a bibe a virág termõjének csúcsi része.) A kétkét--
bibés galagonyabibés galagonya virágai kettõs magházúak (a magház a
termõ alsó része) és bibéjûek, a termései kétmagvúak.
Figyeljétek meg a leveleik közötti különbséget az ábrákon!

A szürke hosszúfülû denevérszürke hosszúfülû denevéreket esti
vadászatuk idején nagy füleikrõl repülés közben is
fel lehet ismerni. 

Széles szárnyaikkal lassan, sok kanyarodót
beiktatva repülnek a lombok körül, és rovarokat zsák-
mányolnak. Szürkület után kezdenek vadászni, nappal
nem mutatkoznak. Pihenõ állapotban hosszú fülüket a
szárnyuk alá hajtják. Városokban, falvakban is elõfor-
dulnak, épületekben, faodvakban, barlangokban élnek.

A Földön az emlõsállatok közül csak a
denevérek képesek aktív repülésre. Abban is egyedül
állnak az emlõsök között, hogy térdüket nemcsak
befelé, hanem kifelé is képesek mozgatni; ez a leszál-
láshoz és a fejjel lefelé függéshez szükséges.

Nagyon érdekes a denevérek tájékozódása
is: orrukkal és fülükkel képesek adni-fogni az ultra-
hangokat. Így akár teljes sötétségben is érzékelik a
légtérben lévõ tárgyakat. 

Hazánkban valamennyi denevérfaj védett!

David More - Alastair Fitter: Fák c. könyve, Bruce Pearson - John
A. Burton: Emlõsállatok c. könyve, Dr. Josef Reichholf: Emlõsök c.
könyve, Az állatvilág nagy képes enciklopédiája (szerk.: Michael
Chinery) és Schmidt Egon nyomán.

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye
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egybibés
virág

kettõs
bibe

sárga

zöld

1: sárgásbarna
2: sárgáspiros

Az egymagvú termés

keresztmetszete.

A kétmagvú termés

keresztmetszete.

szürke

termések: pirosak

Az egybibés
galagonya virága,
levele és termése.

1

1 1

2

2

zöld

zöld

fehér

szürke

szürke

virágok: fehérek, közepük sárga
levelek: zöldek

A galagonyaA galagonya

sötétszürke
fülek: sötétszürkék

szürkésfehér

szürke

Összeállította:
Kriszti

A szürke hosszúfülû denevérA szürke hosszúfülû denevér

A kétbibés galagonya levele.

sárga

zöld



A hétpettyes katicabogarat a repülés
szerelmesének nevezték. Lehetett a mezõn a leg-
perzselõbb forróság, fújhatott a legcudarabb szél, a
katicabogárnak akkor is muszáj
volt repülnie.

Egy borongós tavaszi
napon éles fûszál sebezte meg
a szárnyát, véget vetve egy
idõre legkedvesebb mulatságá-
nak. Bírta a katica egy napig,
két napig, hogy nem száll-
doshatott kedvére, hanem
aztán olyan kínzó vágy fogta
el a repülés után, hogy aludni
sem tudott tõle.

Egyre csak azon törte a
fejét, hogyan juthatna a felhõk közé sérült
szárnyakkal is. Kísérletezett többféleképpen.

Elõször felmászott egy bodzabokorra, és hopp, a

mélybe vetette magát. Bizony alaposan beütötte a
kobakját, ahogy a földre pottyant.

Legközelebb egy társát kérte meg, vigye fel õt
az égbe. A másik hétpettyes a
hátára vette, de nem bírt fel-
szállni a nagy súly miatt.

A csalódott kati-
cabogár már majdnem lemondott
tervérõl, amikor megpillantotta
a pitypang virágjának levegõbe
lendülõ ejtõernyõjét.
– Megvan a megoldás! – vidult
fel a katica, és rohant a pitypang
szárán felfelé.

Lábaival megragadta a virá-
got, és a feltámadó szél segít-
ségével a fák felett szárnyalt.

Boldogan tekingetett a világra, és örült, mert
kitartó próbálkozásait siker koronázta.

Mese

Az ötletes katicabogárAz ötletes katicabogár
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Bodnár Anikó, 11 éves

Ági

Egészség-abc
- vakáció - 

Nyáron sokféle baleset történhet, mivel jóval több idõt tölthettek a szabadban, mint a tanév alatt.
Amire érdemes figyelned!
Megtudod, ha beírod a képek kis négyzeteibe a megfelelõ számokat.
1. A vizes kõ csúszás- és balesetveszélyes, ezért jó, ha feltörlöd a vizet, és nem sietsz a vizes kövön.
2. A medencébe lépés elõtt mindig zuhanyozni kell, különösen napozás után, mivel 
átmelegedett testtel vízbe ugrani életveszélyes.
3. Nyári melegben az ételek könnyen megromolhatnak és betegséget okozhatnak, ezért 
fontos a helyes (hûtõszekrényben való) tárolásuk.



l. Színezd ki a ponttal (   ) jelölt részeket!l. Színezd ki a ponttal (   ) jelölt részeket!

Összeállította:Összeállította:
ZsuzsaZsuzsa

Ügyeskedj!
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Gyerekszemmel

– – Mit tudsz a kábítószerrõl?Mit tudsz a kábítószerrõl?
– Én már 14 éves vagyok, úgyhogy hallottam róla,
láttam is. Bár nem tartom jó dolognak. Van, aki
szórakozásból próbálja ki a „füves cigit“. Azzal
menõzik.

– – Ismersz-e olyat, aki használja?Ismersz-e olyat, aki használja?
– Hát igen. Van egy-két fiú az osztályban, aki
néha szokott füves cigit szívni. Nagyon el vannak
szállva maguktól, hogy milyen jó fejek.

– – Te kipróbáltad-e már, illetve dohányoztál-eTe kipróbáltad-e már, illetve dohányoztál-e
már valaha?már valaha?
– A cigarettát már kipróbáltam, de nagyon rossz
volt. Büdösnek találtam, és nagyon köhögtem tõle.
Az osztályban elég sokan dohányoznak. Bár én nem

hiszem, hogy ízlik nekik. Van, aki elszív egy egész
dobozzal egy nap, legalábbis ezt állítja magáról.
Már füves cigivel is kínáltak – a bátyám egyik
ismerõse –, de mondtam neki, hogy nekem nem kell,
és inkább õ se szívja, mert nem tesz jót. Sajnos,
nem hallgatott rám. Nem értem, hogy miért akar
rosszat magának.

– – Mi a véleményed kábítószerezésrõl?Mi a véleményed kábítószerezésrõl?
– Biztos, hogy nem jóBiztos, hogy nem jó, már az iskolában is tar-
tottak elõadást a kábítószerek veszélyeirõl. Csak az
ostoba fiatalok próbálják ki, szerintem. Ki akarna
rosszat magának? S ettõl senki sem lesz „menõbb“,
csak betegebb. 
Én mindenkinek azt mondom: ne tegyen ilyet!ne tegyen ilyet!

Zsani
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A dohányzásról, a kábítószer-fogyasztásról

2 .  K ö s s é t e k  ö s s z e  a  p o n t o k a t  1 - 4 5 - i g ;  2 .  K ö s s é t e k  ö s s z e  a  p o n t o k a t  1 - 4 5 - i g ;  é s  i t t  p e d i g  1 - 4 8 - i g !é s  i t t  p e d i g  1 - 4 8 - i g !



Zivatarban
Dimben-dombon 
mezítláb járok, 
elõttem kõszírt,
mögöttem árok. 

Vad zivatarban 
bõrig ha ázok, 
fekszem a fûben, 
azért se fázok.

Árkot ugrok,
kõszirtre mászok,
annak a csúcsán 
csak furulyázok.

Hetedhéthatáron

Ha vállamon 
vállamon
szûrtarisznya volna,
útiporral
meghintve
lábam barangolna.

Nincs tarisznyám,
pogácsám
hetedhéthatáron,
vándorbotom
kizöldült
a borókaágon.

Itt maradok
a völgyben,
a bánatom ha volna,
fölöttem
a madár is
örömrõl dalolna.

Rajz: Bartos Ildikó

Gyerekszemmel

– – Nagy családban élsz?Nagy családban élsz?
– Anyukámmal, a nagyival és három testvéremmel
lakunk együtt. Anyuék elváltak, amikor én még
kicsi voltam. Az apu már más nõvel él, és ott is van
két testvérem, de velük szinte sohasem találkozom.

– – Jól kijössz a testvéreiddel?Jól kijössz a testvéreiddel?
– Az öcsémet és a nõveremet nagyon szeretem, a
bátyám keveset van itthon és nagyon rossz. Már
rendõrségi ügye is volt. Mindig belekeveredik
valamibe. Mondjuk, „olyan“ barátai is vannak.
Nem szeretem õket, de anyu sem.

– – Apukáddal milyen gyakran találkozol?Apukáddal milyen gyakran találkozol?
– Nagyon keveset, szerintem már nem is szeret
engem. Na jó, talán egy kicsit, de mindig a másik
két gyerekével van. Pedig olyan jó lenne, ha többet
lehetnénk együtt. Régen, amikor még kicsi voltam,
gyakran mentünk kirándulni.

– – Te felnõttként milyen családot szeretnél?Te felnõttként milyen családot szeretnél?
– Szeretném, ha együtt maradna a család, és lenne
egy-két gyerekem. Mert azért csak az a jó, ha
együtt van az a család. Apa, anya, gyerekek.

Zsani

A családról

Költõszemmel
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Lepkék

Sárga pillangó
lila virágon,
lila pillangó
sárga virágon.

Sárga, lila,
lila, sárga,
kergetõznek
egyre-másra.

Ha elfárad
lila, sárga,
várja õket
puha párna.

Szép lila alkony
paplan a tájon,
két kicsi lepke,
elnyom az álom.

Versek: Richter Anikó



LL AA JJ OO SS   UU .. ::

Homokvárépítõ-verseny:Homokvárépítõ-verseny: augusztus 2. (hétfõ) délután
Kézmûves  fog la lkozás :Kézmûves  fog la lkozás : augusztus 9. (hétfõ) délután

Születé snapi  bu l i :  Szü leté snapi  bu l i :  augusztus 14. (szombat) egész nap
Kirándu lás  a  János-hegyi  l ibegõhöz :Kirándu lás  a  János-hegyi  l ibegõhöz : augusztus 23. (hétfõ)

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::

Kirándu lás  a  Pá lvö lgyi-cseppkõbar langhoz:Kirándu lás  a  Pá lvö lgyi-cseppkõbar langhoz: augusztus 3. (kedd) délután
Agyagozás :Agyagozás : augusztus 10. (kedd) 15.00-tól

Sportnap :Sportnap : augusztus 18. (szerda) délután - biciklis, akadály- és görkorcsolyaverseny
Születé snapi  bu l i :Szü leté snapi  bu l i : augusztus 29. (vasárnap) egész nap

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::

Agyagozás:Agyagozás: szerdánként 15.30-17.30-ig
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: keddenként 16.00-tól 18.00-ig
Ugrálós légvár:Ugrálós légvár: augusztus 5. (csütörtök) 11.00-tól

Szent István-napi vetélkedõ:Szent István-napi vetélkedõ: augusztus 20. (péntek) 10.00-tól

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::

Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól 
szombatonként 15.00-tól 

További programjainkat keresd a hirdetõtáblán!

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::

Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: keddenként 16.00-tól
További programjainkat keresd a hirdetõtáblán!

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::

Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: péntekenként 16.00-tól
Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként 10.30-tól

Szü leté snapi  bu l i :Szü leté snapi  bu l i : augusztus 1. (vasárnap)

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



M.1.

Kedves Gyerekek!

Hajókázta tok  már  a  Fö ldköz i - t enge r en?  Most  i t t  a  nagy

lehetõség!  Vágjátok ki  kabinablakokat  a  vastag fekete  vonal

mentén úgy,  hogy kihajthatók legyenek az ablakok.  Színezzétek

ki  a  ra jzot ,  s  az ablakok mögé rajzol játok oda az utasokat .

Lehetsz az Te is !  Jó  utat!

Hajtsd  itt  fé lbe  a  lapot!

Rajzolta:Rajzolta:
ZsuzsaZsuzsa


