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Ügyeskedj!
- Gondolkozz! Oldd meg!

Ahol a világ véget ér
- Sarkvidékek

Játszótereinkrõl
- Szegedi játszóterünk

A címlapot illusztrálta: 
Hajós Dóri, 8 és fél éves



Február - télutó, Böjtelõ havaFebruár - télutó, Böjtelõ hava

Február másodikán Gyertyaszentelõ
Boldogasszonyt ünnepeljük. Az evangélium szerint
a Szûzanya ekkor mutatja be a hathetes Jézust az
Úrnak. A templomban az agg Simeon és Anna is
magukhoz vehették Õt, a világ világosságát. Ezért
szentel ezen a napon a katolikus egyház gyertyát a
templomokban. 

Mindazok, akik az oltárról
átveszik a lángot, megvallják: velem is
megtörténik az, ami Simeonnal; én is
átveszem a hit fényét a gyertya lángjával.

A szentelt gyertya mint
Krisztus jelképe egyike a legrégibb szen-
telményeknek. A ládafiában tartották,
vagy szalaggal átkötve valamelyik
szentképre akasztották.

Keresztelésig az újszülött mellett világí-
tott, de ilyen gyertyát égettek a súlyos beteg és a
halott mellett is.

Nagyobb ünnepeken - karácsonykor, hús-
vétkor, mindenszentekkor - szintén meggyújtották.

Elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, vil-
lámlás vagy jégesõ alkalmával is szentelt gyertyát
kell gyújtani.

Szintén általánosan ismert, idõjósló
hiedelmek is kapcsolódnak még e naphoz: a tél 

várható hosszát jósolták, pl. oly módon, hogy a
gyertyát a földbe szúrták, s amilyen mélyen
lehetett a földbe dugni, úgy hitték, olyan mélyen
fog még megfagyni a föld.

Közismertebb a medvével kapcsolatos jós-
lás: ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából,

és meglátja az árnyékát, akkor vissza-
bújik, és még negyven napig hideg lesz.

Kalendárium
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Val lá si ün ne pek:

Feb ru ár 2.: Gyertyaszentelõ Bol dog asszony

Feb ru ár 3.: Szent Ba lázs vértanú püs pök 
emléknapja

Feb ru ár 14.: Szent Cirill és Metód 

püspökök ünnepe

Feb ru ár 25.: Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete)

Feb ru ár 29.: Nagyböjt elsõ vasárnapja

Je les na pok:

Feb ru ár 2.: A Vi zes Élõhelyek Vi lág nap ja

Feb ru ár 11.: Betegek Világnapja

Feb ru ár 14.: Sze rel me sek Nap ja
Epi lep szi á val Él õk Nap ja

Feb ru ár 22.: Bûn cse lek mények Ál do za ta i nak Nap ja
A Víz Világnapja

Márti
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A február igazi téli hónap, de a vége
felé már egyre több jel mutat arra, hogy
nemsokára beköszönt a tavasz. Az elsõ
tavaszi vendégek is megérkeznek ilyenkor.

A réteken egyre kisebbek lesznek a
hófoltok és feltûnnek az elsõ seregélyek. 
A seregélyseregély hangutánzó madár. Ilyenkor az
érkezés utáni elsõ idõben még azokat a han-
gokat ismétli, amelyeket a telelõhelyeken,
Afrika északi partjainál tanult meg. 

A gyepen táplálkozó sürgõ-forgó
csapatokban az egyedek gyakran hajba
kapnak. A fiatal madarak nem hasonlí-
tanak az öregekre: szürkésbarna tollruhát
viselnek, ellentétben az öregek fekete
öltözékével.

A hóvirágothóvirágot talán nem is kell
bemutatnom nektek, hiszen közkedvelt
növénykénk. Ha február közepén, végén
erdei kirándulást tesztek, találkozhattok
vele, február második felétõl ugyanis már
virít, egészen áprilisig. 

Még fagy uralkodik, amikor elkezdi
bontogatni fehér virágait. Szépsége
sokakat virágszedésre késztet, ez azonban
a hóvirágok pusztulását okozhatja. 
Ne tépjük hát le, csak csodáljuk õket!

Schmidt Egon, Tarnay Márta, Veress István:
Tarkabarka állatvilág, Európa madárkalauza és
Simon Tibor nyomán.

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye

seregély seregély (téli tollruhában)
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szár, levél: zöld
virágzat: fehér

hóvirághóvirág

A seregély tollazata fekete.
A tollak csúcsán sárgásbar-
na petty van. A toroktól a
begyig a tollak csúcsa fehér.

szem: barna

csõr: szürkés-
barna, a töve
sárga

Kriszti



Réges-régen történt, amit most itt elmesélek,
egy tavasszal a világ leghatalmasabb rengetegének
közepén. Valamennyi állat összegyûlt az erdei
tisztáson, hogy megválasszanak valakit, aki a
méhkaptárakra felügyel. A méhecskék ugyanis
panasszal fordultak az erdõ lakóihoz, hogy vala-
miféle ismeretlen tettes a távollétükben folyton
dézsmálja a mézet.

Mindenki ott volt bizony, aki valamit is
számított az erdõben. Ott volt az ezermester
harkály, ott volt a róka, ott voltak az õzek, a farka-
sok, mert ebben a régi, mesebeli idõben még
békességben éltek egymás
mellett valamennyien.

Egy hosszú fülû
nyuszi volt az értekez-
let elnöke.

– Azért gyûltünk itt

össze – pislogott álmo-

san –, hogy kinevezzük a
méhkaptárak õrizõjét.
Ugyan ki vállalkozna
erre a megtisztelõ feladatra közületek?

A meghívottak között ott volt természetesen
Miska medve is, vadonatúj pompás barna
öltönyében. A nyuszi kérdését néma csend követte,
senki sem sietett jelentkezni; mert hiszen minden-
ki éppen eléggé el volt foglalva az erdõben.

– Nos hát ha senki nem vállalja – dörmögte
Miska medve –, én hajlandó vagyok meghozni ezt
az áldozatot az erdõ lakóinak kedvéért!

Az egybegyûltek közfelkiáltással nevezték ki Miska
medvét az erdei mézek õrizõjévé. Méltóságteljesen, szor-
galmasan látta el a feladatát – legalábbis ezt híresztelte
magáról –, mert bárki merészkedett a méhkaptárak

közelébe, mindenkit sorra elzavart.
Mindez a nagy fáradság hiábavaló volt

mégis, mert a méhek ismét elmentek az állatok
tanácsához, és bejelentették, hogy érthetetlen
módon mindennap kevesebb lesz a méz a kaptárak-
ban. Egyben azt is kérték, hogy mielõbb sürgõsen
vizsgálják ki az ügyet.

Egy reggel három kiküldött: egy róka, egy
nyúl és egy veréb, anélkül hogy Miskát errõl
értesítették volna, váratlanul megjelent leltárt
csinálni. A veréb elõreröpült, s méghozzá olyan
nesztelenül, hogy Miska nem vette észre. Pedig

ha észrevette volna,
biztosan abbahagyja a
torkoskodást, mert talán
mondanom se kell: õ
volt ám a méhkaptárak
dézsmálója!

A veréb sietve repült
vissza, és mindezt íziben
közölte a rókával meg a
nyuszival. Újra össze-

hívták tehát az állatok
tanácsát, és az összes állat jelenlétében megfosz-
tották Miskát a mézõrzõi tisztségétõl. Sõt bün-
tetésbõl számûzték egész tavaszig a barlangjába,
ott kellett tartózkodnia egész télen át – ezt a bölcs
ítéletet hozták –, hogy semmiféle újabb kópéságot
ne követhessen el õkelme.

Azóta alszik – mert mi mást is tehetne?
– a medve télen mindig a barlangjában. Azonban
hiába tiltották el a méztõl, azért õ bizony mégis
szereti, és amikor csak hozzájuthat, nem veti meg
még ma sem. És hacsak teheti: jól a mézesköcsög
aljára néz manapság is õkelme.

Mese

MÉRT ALSZIK A MEDVE TÉLEN?
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Illusztrálta: Jenei Roland, 11 éves



1. Felismered az állatokat a farsangi maszk alatt? Írd oda a nevüket!1. Felismered az állatokat a farsangi maszk alatt? Írd oda a nevüket!

2. Állatok is szeretnének más bõrébe bújni farsang idején. Találd ki, hogy a medve és a2. Állatok is szeretnének más bõrébe bújni farsang idején. Találd ki, hogy a medve és a
nyúl milyen állat szeretne lenni? Szerinted miért éppen az az állat?nyúl milyen állat szeretne lenni? Szerinted miért éppen az az állat?

3. Nézd meg figyelmesen ezt a bohócot, s a furcsaságokat3. Nézd meg figyelmesen ezt a bohócot, s a furcsaságokat
színezd ki rajta!színezd ki rajta!

Összeállította:Összeállította:
ZsuzsaZsuzsa

Ügyeskedj!
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– Szeretnék egy olyan madár lenni, amelyik télen
elköltözik Afrikába. Hosszúak a lábai és a csõre.

Fehér és fekete a tolla.

– Én egy félelmetes ragadozó bõrébe bújnék
legszívesebben. Szép hosszú farkam lenne, rövid

fülem és fényes, csíkos bundám.



-6-

1. Mit értesz agresszión, milyen szavak, fogalmak jutnak
eszedbe, ha az „agresszió“ szót hallod?
– Verekedés, ordibálás, csapkodás.
2. Bántottak-e már valaha akár lelkileg, akár fizikailag?
– Igen, egyszer az egyik osztálytársam megcsípett, és volt,
aki megráncigált. A nagyobbak pedig többször csúfoltak.
3. Elmondtad-e sérelmeidet valakinek?
– A testvéremnek mindig elmondom, a szüleimnek néha. A
szüleim azt mondták, hogy ha csúfolnak, ne foglalkozzak
vele, majd megunják.
4. Van-e jelenleg is valaki, akitõl tartasz vagy félsz?
– Van egy fiú az iskolában, aki szinte mindenkit ijesztget.
Õt nem nagyon szeretem.
5. Meg szoktak-e büntetni szüleid, ha nem viselkedsz jól?
– Nem nagyon. Azt szokták mondani – ne csináljak többet
ilyet, mert az nem jó dolog, hogy engedetlen vagyok.

6. Te bántottál-e már valakit?
– Van egy lány, akit nem bírunk. Néha, ha szemtelen,
kényeskedik, vagy ha dicsekszik a telefonjával, akkor ideges
leszek rá, és én is csúfolni kezdem õt, mint mások, vagy
ahogy õ szokott.
7. Mit gondolsz, a tv-ben, moziban látott filmek játszhat-
nak-e szerepet az agresszív viselkedés kialakulásában?
– Én nem szeretem az ilyen durva filmeket. Még a Barátok
köztet vagy akár már a Vészhelyzetet nézve is becsukom a
szemem, hogyha valami csúnyát vagy véreset látok. A
kisebbeknek sem jók ezek a filmek. Rosszat álmodhatnak
tõle, és félni fognak.
8. Szerinted mit kellene tenni ahhoz, hogy ne legyenek
agresszívak az emberek, a gyerekek?
– A rendes embereknek meg kellene õket nevelni!

Gyerekszemmel

ZsaniZsani

Az agressziórólAz agresszióról

Egészség-abcEgészség-abc
Fogaink egészségéért helyes száj- és fogápolással sokat tehetünk. Elõzd meg fogaid romlását!

Teendõid:
- félévenként ellenõriztesd fogaidat szakorvossal;

- csökkentsd a cukros, szénsavas üdítõk fogyasztását, mert ezek elvékonyítják a fogzománcot;
- kevesebb édességet, cukrot, csokoládét, süteményt egyél, és fogyasztásuk után moss fogat;

- rágj sokat, egyél almát;
- a fogmosás optimális ideje 4-5 perc;

- a fogkefédet legalább kéthavonta cseréld le;
- mossál fogat reggel, este, de ha teheted, akkor minden étkezés után!

ÁgiÁgi

A képek kezdõbetûi
egy közmondást

rejtenek!

Rajzolta: GizusRajzolta: Gizus



Ahol a világ véget ér (1.)Ahol a világ véget ér (1.)

Leesett az elsõ hó, nagy sokára, még Óbudán a játszótéren is... A fehér mögül azonban
hamar kikandikál a fekete, a piros, a kék, a zöld. Van a világnak egy olyan tája, amelyen a hó és a
jég mögül legfeljebb egy-egy jegesmedve tekint ki néha...

A középkori ember még nem volt
tisztában azzal, hogy a föld gömbölyû. Úgy
képzelte el a világot, mint egy óriási tányért,
amely valahol véget ér. Nos, Kopernikusz óta
tudjuk, hogy a föld nem tányér alakú, ám ha
jobban megnézzük a térképet, van rajta egy
fehéren ragyogó sáv, amelyet felfedezõk és
kutatók, tudósok és kalandorok azóta is a világ
végének álmodnak: a sarkvidék. Nektek is
bizonyára számos megválaszolatlan kérdésetek
van ezzel a földrésszel kapcsolatban. Például:
Hány sarok is van tulajdonképpen?
Földrajzi szempontból két pólust különböztetünk meg: az Északi-sarkot Arktisznak, a Déli-sarkot

pedig Antarktisznak nevezzük. A természettudósok
megkülönböztetik még az úgynevezett „hideg sarkokat“ is. 

Az északi és a déli féltekén körbehatárolható egy-egy
külön „hideg sarok.“ Ezek olyan területek, amelyeken a vilá-
gon valaha volt leghidegebb hõmérsékleteket mérték.
Hogyan befolyásolják a sarkvidékek az európai idõjárást?

A sarkvidékekrõl hideg és száraz légtömegek áram-
lanak Európa irányába, onnan pedig a meleg levegõ halad
a sarkvidékek felé. A hideg és a meleg levegõáramok
összeütközésekor csapadék keletkezik. 
Ekkor vagy esik az esõ, vagy hull a hó, akár most is. 

Gondoltátok volna, hogy a sarkvidékek idõjárása a távoli Európa, sõt, még kis hazánk, váro-
sunk, kerületünk idõjárására is hatással van?

Folytatjuk!

Megoldás: -7-

Csaba

Tippelj!
Hol van az északi féltekén a
hideg sarok, és vajon milyen
hõmérsékletet mérhettek?

☺ az Északi-sarkon -84 oC

� Kelet-Szibériában -70  oC

� Izlandon -65,5 oC
A helyes választ húzd alá!

�Kelet-Szibériában -70 °C



Lajos u.:
Kézmûves foglalkozások kicsiknek: szerdánként 10.00-tól

Kézmûves foglalkozások nagyoknak: hétfõnként 16.00-tól
Agyagozás: szerdánként 16.00-tól

Aprók tánca: csütörtökönként 10.15-tõl (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: február 11-én 10.30-tól
február 26-án 10.30-tól

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

Farsangi programunkat keresd a hirdetõtáblán!
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
Kézmûves foglalkozások nagyoknak: vasárnaponként 15.00-tól

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

Farsangi bál: február 14-én 16.00-tól (Belépés csak jelmezben!)
Kerék u.:

Programjainkat keresd a hirdetõtáblán!
Zemplén u.:

Diavetítés: hétfõnként 11.00-tól
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól (agyagozás)
szombatonként 15.00-tól

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

Pingpongozás:: minden nap

Farsangi programunkat keresd a hirdetõtáblán!
Gyûrû u.:

Diavetítés: csütörtökönként 15.00-tól
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Kézmûves foglalkozás: keddenként 16.00-tól
szombatonként 15.00-tól

Babamama-klub: szerdánként 10.30-tól
(Programunkat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.)

Farsangi programunkat keresd 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.)

Farsangi programunkat keresd a hirdetõtáblán!

Információk
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BEMUTATKOZIK A SZEGEDI JÁTSZÓTÉRBEMUTATKOZIK A SZEGEDI JÁTSZÓTÉR

Milyen a szegedi játszóház télen?

Erre a kérdésre ki más felelhetne, mint a napi rendszerességgel hozzánk járó „banda“ három eminens
tagja: Balázs, aki 15 éves, õ az ész a bandában, Laci, a vagány 14 éves, valamint Mimi, a mûvésznõ 16 éves.

Elõször Balázs nyilatkozik:

– Suli után mindig ide jövök elõször. Beindult a kínai pókerbajnok-

ság a vezetésem alatt. Ezen kívül télen is rendszeres foglalkozások

vannak. Tánc, kézmûves, filmklub - utóbbit mi is tematizálhatjuk!

Hozhatunk le filmet, illetve olyat választhatunk, amelyik nekünk

is tetszik. Egyébként önkéntes is vagyok, ez szerintem nagyon jó

dolog! Tetszik, hogy a játékpedagógusok (Brigi, Erika, Mátyás és

Tibi) bevonnak a munkájukba. A hangulat is jó. Szeretem a játszós

dolgozókat, jó velük lenni!

Laci alig várja, hogy Balázs, vagy ahogy õ szólítja, Bali, befejezze mondandóját.

– Én is ide jövök elõször suli után. Szerintem is jó itt a hangulat, jókat lehet pörögni, fõleg Balival és

Veszterrel. A lányok sem elhanyagolhatók. A tél sem rossz a játszón, de a nyarat már nagyon várom!

Tetszenek a foglalkozások és az ünnepségek, a farsangért rajongok. A foglalkozások közül fõleg a lányok

táncát bírom – most mosolyogni kezd. Ráadásul a pedagógusok is jó fejek, szerencsére a kisebb-nagyobb

poénokban is benne vannak. Én is önkéntes vagyok, sõt a Szegedi Városi Televíziónak is beszéltem már a

játszóról! – mondja nagy büszkén. Tökjó itt!

Ezután Mimi következik.

– Sajnos, a gimi miatt kevesebbet járok a játszóra, mint régebben, de még

mindig jólérzem magam itt. Nagyon családias a légkör, és ide menekülök,

ha „tombolni“ szeretnék. Ezt a szokásos hétvégi tánccal vezetem le, ame-

lyet én irányíthatok. Mint a két elõbb megszólaló játszópajtásom,

haverom, jómagam is önkéntes vagyok; nagyon aranyosnak találom,

amikor a kicsik megállnak az ajtóban és így szólnak: „Csókolom, kérhetnék

valamit?“. Bár már nem vagyok kiskorú, de a Mikulás puttonyából nekem

is jutott. A karácsonyi mûsorban pedig többekkel együtt még én is részt

vettem. Télen a játszótér kinti játékait kevesebben használják, ámde benn

a játszóházban annál többen vagyunk, és az idõt társasjátékkal, kártyával

és beszélgetéssel ütjük el a jó melegben.

M.1.

A játszótér megnyitója

Megérkezett a Mikulás



Van kedvetek MOZGÓ SZEMÛ BOHÓCOT készíteni? Akkor készítsetek elõ ollót,
ragasztót, színes ceruzát, és kérjetek szüleitektõl két darab átlátszó mûanyag tartót,
amiben a tablettás gyógyszer szokott lenni és két szem gyöngyöt.

Színezzétek és vágjátok ki a bohócot. A feketére színezett szemköröket is vágjátok
pontosan körbe. A nyílásba illesszétek bele a mûanyag tartót, tegyétek bele a gyöngyöket,
ragasszátok rá hátulról a takarólapot (csak a szélét ragasztózzátok be). Ha rázzátok a
bohócfejet, mozogni fog a szeme.

Jó idõtöltést kívánok!

Összeállította: Zsuzsa

M E L L É K L E TM E L L É K L E T

M.2.

Takarólap


