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Március - tavaszelõ, Böjtmás havaMárcius - tavaszelõ, Böjtmás hava

Hazánk egész területén közismert idõjárási regula: 
„Sándor, József, Benedek, 

Zsákban hozzák a meleget!“
A három jeles nap körül hiedelmekben és

szokásokban József napja a leggazdagabb. 
Ez a tavasz elsõ napjának ünnepe:
ilyenkor érkeznek a fecskék; és sok
helyütt e napon kezdik a szántást,
mert akkor jó termés várható.

„Atya, Fiú, Szentlélek Isten
nevibe induljatok, rakodjatok, min-
den mézet behordjatok!“ - így szól a
méhész Algyõn, mikor a kaptárból kiereszti a
méheket ezen az ünnepen.

A katolikus egyház március 19-én
ünnepli Szent Józsefet, Jézus nevelõnatyját, aki
ácsmester volt; a munkások védõszentjeként
tiszteljük. Hûségében és szerénységében pél-
daként áll elõttünk.

Kalendárium
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Val lá si ün ne pek:

Március 7.: Nagyböjt 2. vasárnapja
Március 14.: Nagyböjt 3. vasárnapja
Március 19.: Szent József emléknapja

Március 21.: Nagyböjt 4. vasárnapja
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony 

ünnepe
Március 28.: Nagyböjt 5. vasárnapja

Je les na pok:

Március 1.: Nukleáris Fegyverek Elleni Védekezés 
Napja

Március 3.: Békéért Küzdõ Írók Világnapja
Március 8.: Nemzetközi Nõnap
Március 15.: Nemzeti ünnep (1848. március 15-ei 

forradalom emlékére)
Március 19.: Cigányság Világnapja
Március 22.: Víz Világnapja
Március 27.: Színházi Világnap

Márti

Életünk fenntartásához táplálékra van szükségünk.
Hogyan étkezzünk, hogy egészségesek maradhassunk?
- Legegészségesebb a napi ötszöri étkezés.
- Sok gyümölcsöt és zöldséget egyetek!
- A húsételek közül a halat és a baromfit részesítsétek elõnyben!
- A barna kenyér nemcsak ízletes, hanem magas B-vitamin  és rosttartalma miatt egészséges is.
- A tejtermékekrõl se feledtezzetek meg!

Egészség-abc
A helyes táplálkozás

Ági



Márciusban már  láthatóak  aMárciusban már  láthatóak  a
hamarosan beköszöntõ tavasz jelei:  ahamarosan beköszöntõ tavasz jelei:  a
fák és a bokrok duzzadó rügyei, azfák és a bokrok duzzadó rügyei, az
avarból kibukkanó hóvirágok és ibolyák,avarból kibukkanó hóvirágok és ibolyák,
és az egyre élénkülõ állatvilág. Egyreés az egyre élénkülõ állatvilág. Egyre
több madarunk érkezik meg téli telep-több madarunk érkezik meg téli telep-
helyérõl; a tavaszi napsugár virágokathelyérõl; a tavaszi napsugár virágokat
bontogat.bontogat.

A feltûnõen mutatós,  tarka tol lA feltûnõen mutatós,  tarka tol l --
ruhájú  ruhájú  búbos  bankabúbos  banka március  végénmárcius  végén
é rkez ik ,  é s  ko rán  é l ed t  r ovarok ra ,é rkez ik ,  é s  ko rán  é l ed t  r ovarok ra ,
g i l i sz ták ra  vadász ik .  Hos szú ,g i l i sz ták ra  vadász ik .  Hos szú ,
turká lá s ra  a l ka lmas  c sõ r éve l  kutatturká lá s ra  a l ka lmas  c sõ r éve l  kutat
tápláléka után,  a fû között sétálgatva.tápláléka után,  a fû között sétálgatva.
Gyors  és  biztos mozdulatokkal  vágjaGyors és  biztos mozdulatokkal  vágja
bele  a csõrét  újra és  újra a talajba.  bele  a csõrét  újra és  újra a talajba.  

Ha jól figyelünk, meghallhatjuk jelHa jól figyelünk, meghallhatjuk jel --
legzetes „up-up-up“ kiáltását. Fiókáilegzetes „up-up-up“ kiáltását. Fiókái
három hétig maradnak rejtekükben,három hétig maradnak rejtekükben,
fartõmirigyük ebben az idõszakban feketefartõmirigyük ebben az idõszakban fekete
színû, kellemetlen szagú váladékot terszínû, kellemetlen szagú váladékot ter --

mel, ami védekezésül szolgál.mel, ami védekezésül szolgál.
Ha va lak i  a  bankaf iókák  odú jaHa va lak i  a  bankaf iókák  odú ja

f e l é  h a j o l ,  k ö n n y e n  k a p h a t  e g y  f e l é  h a j o l ,  k ö n n y e n  k a p h a t  e g y  
f r e c c s e n t é s n y i t  a z  a r c á b a  a  m e g -f r e c c s e n t é s n y i t  a z  a r c á b a  a  m e g -
rémült  madaraktó l .  Innen  származikrémült  madaraktó l .  Innen  származik
a  „büdös  banka“  vagy  a  „ sáros  banka“a  „büdös  banka“  vagy  a  „ sáros  banka“
e lnevezés  i s .e lnevezés  i s .

A tavasz elsõ sugarai még lombA tavasz elsõ sugarai még lomb--
fakadás elõtt elõcsalogatják a fakadás elõtt elõcsalogatják a húsos somhúsos som
virágait is. Ezeket a virágokat a nektárvirágait is. Ezeket a virágokat a nektár--
jukért szívesen keresik fel a rovarok. jukért szívesen keresik fel a rovarok. 

A somcserjék sárga virágaikkalA somcserjék sárga virágaikkal
szép  díszei  a  március i  e rdõnek .szép  díszei  a  március i  e rdõnek .
Hosszúkás, piros, ehetõ termésük van,Hosszúkás, piros, ehetõ termésük van,
amibõl C-vitamindús szörp készül.amibõl C-vitamindús szörp készül.

Simon Tibor  -  Csapody Vera:  Kis  növénySimon Tibor  -  Csapody Vera:  Kis  növény --
határozó ,  S imon Tibor  -  Seregé lyes  Tibor :határozó ,  S imon Tibor  -  Seregé lyes  Tibor :
Növényismeret ,  Európa madárka lauza ésNövényismeret ,  Európa madárka lauza és
Schmidt Egon nyomán.Schmidt Egon nyomán.

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye

fekete

fekete

1

1
1

1

1
2

2

2

2
2

2

láb: fekete

csõr: fekete, a
tövén rózsaszínû

szem: fekete

elöl világosabb
barnás szín

1: fehér
2: fekete

fekete sávok

világos rozsdaszínû

A búbos bankabúbos banka világos rozsdaszínû madár, szárnya és farka fekete-fehér mintás.

Kriszti

Fejtetején tollbokrétát visel, 
felmereszthetõ bóbitatollakból.

virágzó húsos somvirágzó húsos som

rügyek: zöldek
ág: barna
virágzat: sárga

termés: piros
ág, levelek: zöldek

húsos som pirosló termésévelhúsos som pirosló termésével
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Volt egyszer egy zsugori ember, aki örökösen
becsapta  azokat, akiknek tartozott. Persze, egyre
kevesebb bolondot talált, aki hajlandó lett volná
neki eladni valamit, vagy valami szolgálatot tenni.

– Úgysem adja meg nekünk, ami jár – mondták
az  emberek, és aki csak tehette, messze elkerülte.

Egy nap drága üvegportékát vásárolt a zsu-
gori.  Mivel gyönge öregember volt, az üveggel teli
nehéz  ládát nem bírta el, keresnie kellett valakit,
aki hazacipeli.

– Vagy pénzt adok a fáradságodért – mondta az
embernek, aki vállalta a szolgálatot –, vagy mon-
dok  neked három bölcsességet, ami egész életedben
hasznodra lesz. Válassz!

– Mondd a három
bölcsességet! – döntött az
ember. Azzal fogta a
ládát, a fejére emelte, és
vitte egy jó  darabon.
Megállt egy kicsit pihen-
ni. Így szólt:

– Uram, megtettük az
út egyharmadát. 
Hadd hallom az elsõ bölcsességet!
Azt mondta akkor a zsugori:

– Ne higgy annak, aki azt mondja, hogy a rab-
ság  jobb a szabadságnál!

Folytatták az utat. A ládát vivõ ember azt
gondolta  magában : ez az ember nemcsak zsugori,
hanem még  aljas csaló is ráadásul.

Egy idõ múlva újra letette a ládát, és így szólt:
– Pihenek egy kicsit. Mondd a második

bölcsességet!
– Ha valaki azt mondja, hogy a szegénység

boldogság, a gazdagság pedig szerencsétlen-
ség, ne hidd el  neki! – mondta az újabb böl-
csességet a zsugori.

Az ember újra fejére emelte a terhét, és
elvitte egészen a zsugori házáig. Ott megkérdezte:

– Hát a harmadik bölcsesség?  
– Tedd le elõbb a ládát !
– Nem, elõbb mondd meg!
– Senkinek se higgy, aki azt mondja, hogy

éhezni  jó! – hangzott a
harmadik bölcsesség.

– Eredj arrább,
uram! – kiáltotta az
ember. – Hadd  tegyem le
a terhemet !

Azzal teljes erõbõl
földhöz vágta a ládát:
– Mit tettél? – jaj-
veszékelt a zsugori. 

– Összetörted  a drága üvegemet!
A tehervivõ azt felelte:

– Ha erre jön valaki, és azt mondja, hogy
ebben a  ládában nincs egyéb, csak üvegcserép,
ne higgy neki!

(afrikai népmese)

Mese

A három bölcsesség
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Illusztrálta: Mezei Patrícia, 7 és fél éves

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

Máltai Szeretetszolgálat javára. 
Adószám: 19025702 - 1 - 43

Köszönjük!



1. Melyik három híres ember nevét tudod összerakni az alábbi betûkbõl?1. Melyik három híres ember nevét tudod összerakni az alábbi betûkbõl?

2. Karikázd be a helyes válasz sorszámát!2. Karikázd be a helyes válasz sorszámát!

3. Húzd alá a szövegben a hibát!3. Húzd alá a szövegben a hibát!

4. Kösd a huszár ruhájához azok4. Kösd a huszár ruhájához azok
megfelelõ nevét!megfelelõ nevét!

Összeállította:Összeállította:
ZsuzsaZsuzsa

Ügyeskedj!

– Ki nem tartozik a márciusi ifjak közé az alábbiak közül?
1. Petõfi Sándor
2. József Attila
x. Vasvári Pál

– Honnan indultak a márciusi ifjak a Nemzeti Múzeumhoz?
1. A gyorsétterem elõl

2. A Pilvax kávéházból
x. A teaház mellõl

– Kit szabadítottak ki a börtönbõl?
1. Bem apót

2. Rákóczi Ferencet
x. Táncsics Mihályt

– Melyik szerepelt az alábbiak közül a tizenkét pontos követelésben?
1. Felelõs minisztériumot Pesten.

2. Csak magyarul lehessen beszélni  mindenhol.
x. Minden férfinak Kossuth-szakálla legyen.

1948. március 16-án Pesten
gyõzött a szabadság. Kossuth
Lajos a Nemzeti Múzeumnál

felolvasta  a Nemzeti dalt,
amelyet õ írt.

Kinyomtatták a 14 pontot is,
mely egyik fontos követelése
volt, hogy ingyen lehessen

utazni a metrón.
Ennek a napnak a tiszteletére

szól délben a harang.

KUCSMA

CSÁKÓ

VÁSZONING

NYLONING

TRÉNINGNADRÁG

ZAKÓ

POSZTÓNADRÁG

ATILLA

CSIZMA

EDZÕCIPÕ

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztõ:Till Csaba  � Lektor: Gombkötõ Csaba� A lapot írták:  Gergely Krisztina, Gombkötõ Csaba, Král Zsuzsa, 

Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Nagy Zsuzsa, Taródiné Kardos Ágnes �Tördelõ: Farkas Péter �
Felelõs kiadó: Gyõri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III. ker., 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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A február nálunk is a farsangolás jegyében telt. A hónap elsõ felében a kézmûves foglalkozások
témája is ez volt. A gyerekekkel együtt készítettünk álarcokat, szemüvegeket, girlandokat és egyéb
dekorációs kellékeket. A közösen gyártott maszkokban a gyerkõcök az iskolai farsangokon is és ter-

mészetesen a játszós felvonuláson is ezekben pompáztak.
A játszóház díszítését is  közösen végeztük az elõzõ nap
folyamán, de megérte az egész napos munka, mert
gyönyörû lett a mulatság helyszíne.

Sokan voltak beöltözve, kb. 20 gyerek, persze mi sem
maradhatunk ki a mókából, ezért bohócokká váltunk erre
a napra. Be kell vallanom, mi is nagyon élveztük a dolgot.
Jó érzés egy napra mássá válni!

A jelmezes felvonulás után következett a díjkiosztó,
persze senki nem maradhatott ki a sorból, mindenki kapott ajándékot, amelyet mi készítettünk. 

A farsang nem farsang fánk nélkül, ezért megkértük a Miskolci Csoport szakácsát, hogy
süssön  nekünk fánkot. Természetesen nagy sikert aratott a fánk, emellett még csokival és teával
kedveskedtünk nekik.

Többféle játék is színesítette  a programot - ügyességi, zenés, mozgásos játék. A karneváli hangulatot per-
sze táncos mulatsággal zártuk; mindenki boldogan, jóllakottan és kissé elfáradva tért haza. Reméljük a jövõben sok
hasonlóan jó hangulatú buliban lesz részünk. 

Köszönjük a lehetõséget, hogy bemutatkozhattunk! 

SZIASZTOK!

Sziasztok, Roland vagyok! 
Azért szeretek ide járni, mert a dolgozókkal jókat szoktunk
kártyázni és szójátékot játszani. Néha tanulni is lejárok, nyáron itt készültem fel a pótvizsgára. A dol-
gozók nagyon kedvesek és humorosak.

Sziasztok, Betty vagyok!
12 éves múltam. Az iskolából elsõ utam mindig a máltais játszótérre vezet, ide járok már 2 éve rend-
szeresen.  Nagyon szeretek itt lenni, mert jó fejek a játszótér pedagógusai. Mindig segítenek a tanulás-
ban, és bármi gondom van, rájuk mindig számíthatok.
A kézmûves foglalkozásokat szeretem inkább, mert tökszuper dolgokat találunk ki.
Szeretnék még sokáig ide járni, szeretem azokat, akik itt dolgoznak!

Helló!
17 éves fiúk vagyunk, már 3 éve járunk ide a haverjainkkal. Jókat szoktunk dumálni, játszani az itt
dolgozókkal, és tanácsot is tudnak adni, ha gond van a csajokkal.

BEMUTATKOZIK A MISKOLCI JÁTSZÓTÉRBEMUTATKOZIK A MISKOLCI JÁTSZÓTÉR
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Ahol a világ véget ér (2.)Ahol a világ véget ér (2.)

Emberek a jég birodalmában - az eszkimók

Íme, annak a vázlatos rajza, hogy az
eszkimók hogyan építették maguknak az iglut.
Ugye, a mai ember számára elképzelhetetlen-
nek tûnik, hogyan került ember az embertelen-
nek látszó jégvilágba! 

Pedig a túlélés ösztöne sokakat hajtott a
kegyetlen „újvilágba“. Egyes törzsek az õket
üldözõ erõsebb hordák elõl délrõl menekültek az
Arktisz örök telébe, mások Szibériából, a
megélhetésüket jelentõ rénszarvas-csordák
nyomát követve érkeztek ide. 

Bálna- és fókavadászattal kezdtek foglalkozni.
Egyszemélyes csónakokat építettek hordalékfából és állat-
bõrökbõl. Önmagukat inuitnak nevezték.

A jég az ember útjában - A Titanic-katasztrófa oka 

1912. április 15-e éjjelén a Titanic utasszállító hajó
Újfundland közelében összeütközött egy jégheggyel, és
elsüllyedt. Több mint ezerötszázan lelték halálukat. Senki
sem gondolta, hogy a jég ennyire messze, délre is eljuthat. 

A vízbõl a jéghegy tömegének csak 1/10 része látszott ki, 9/10 része a víz alatt bújt meg.
A jéghegyek azért tudnak úszni, mert a megfagyott víz kitágul, s a jég könnyebb lesz, mint a
folyékony halmazállapotú víz. 

A Titanic szerencsétlenségét okozó jéghegy messze-messze a katasztrófától,
valahol Grönland környékén alakulhatott ki. Alább, balra látható a katasztrófát

okozó jéghegy, valamint jobbra egy mai kutató-
jégtörõ hajó, amelynek vastag páncélzata akár még
az 5 méter vastag jég-
páncélt is átszakítja.
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Csaba

Eszkimó szótár
iglu: hókunyhó
inuit: ember. Így nevezték magukat az
eszkimók. Mi is magyaroknak nevezzük
magunkat, míg a többi nép más elnevezésekkel
illeti népünket: hungarian (angol), ungarisch
(német), hongrois (francia).
eszkimó: az eszkimók külsõkülsõ elnevezése. 
Az indiánoktól kapták ezt a névalakot. 
A rézbõrûek valószínûleg lenézték északi roko-
naikat, mert a szó nyershúsevõt jelent.

Forrás: Mallwitz, Joachim: A sarkvidékek (Tessloff és Babailon Kiadó, 1994)



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: március 10-én 10.30-tól
március 31-én 10.30-tól

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

Március 15-i vetélkedõnk idõpontját 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.)

Március 15-i vetélkedõnk idõpontját keresd a hirdetõtáblán!

Kerék u.:

Március 15-i vetélkedõnk és további programjaink idõpontját keresd a hirdetõtáblán!

Zemplén u.:
Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól 

szombatonként 15.00-tól
Mesedélután: péntekenként

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

Éneklés: csütörtökönként 16.00-tól

Gyûrû u.:
Kézmûves foglalkozás: keddenként 16.00-tól

szombatonként 15.00-tól
Babamama-klub: szerdánként 10.30-tól

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

Silvanus sétány:
Kézmûves foglalkozás: hétfõnként 16.00-tól

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk
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