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AAuugguusszzttuuss –– NNyyáárruuttóó,, KKiissaasssszzoonnyy hhaavvaaAAuugguusszzttuuss –– NNyyáárruuttóó,, KKiissaasssszzoonnyy hhaavvaa

Vakáció idején sokszor azon töpreng a
család, hogy hova is menjen, mit érdemes
megnézni. 

Nos, a Budapesti állatkert olyan helyszín,
ahova mindig visszavágyik a látogató.

Tudtátok, hogy az elsõ állattartó
kerteket az ókorban hozták létre? S
hogy a  középkorban az uralkodók
elõszeretettel tartottak messzi
világrészrõl származó vadál-
latokat?

Hazánk elsõ állatkert-
je 1866. augusztus 9-én
nyílt Budapesten. A
városatyák a mai
Városligetben kívánták
elhelyezni a csaknem ötszáz
különféle állatot. Az akkori
épületeket ifj. Koch Henrik
és Szkalnitzky Antal ter-
vezte, a parkokat Petz
Ármin városi fõkertész alakította ki, aki mind-
ezért fizetséget sem fogadott el. Az állatál-
lomány nagy része is ajándékba érkezett.

Az elsõ világháború alatt nagyon sok
állat elpusztult, fõként a speciális táplálékon
élõk: pl. a fókák, amelyek tengeri halat igényel-
tek, vagy az Aquarium lakói, melyeknek
tengervízre lett volna szükségük. Azóta is sok-
féle gonddal kellett szembenéznie a mindenkori
vezetõségnek.

Tíz évvel ezelõtt elindult a „rácsellenes”
program, mely az egész állatkert tervszerû 

rekonstrukcióját hozta magá-
val. Az átépítések során számos állatház újult
meg, így befejezõdött a Pálmaház, és régi szép-
ségében tündököl az Elefántház. A rekonstruk-
ció fontos szempontja az állatok élet-
körülményeinek jobbá tétele mellett az eredeti

mûemléki környezet megóvása is.
Az egyre szépülõ állatkertben mind-

annyiotok figyelmébe ajánlom a
Pálmaház alatt található

Tengeri Aquáriumot épp úgy,
mint a (félezernél is több
pillangót számláló) Lepke-
kertet. Az egyre nyíló óriás
kifutók pedig nemcsak az
állatoknak, hanem a láto-
gatóknak is felejthetetlen
élményt nyújtanak.

Remélem, sikerült
az állatkertet bemutató
fenti néhány sorommal

kedvet adni egy igazi sétához a budapesti
Városligetbe. Szép idõt hozzá!

Kalendárium
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A nyári rekkenõ kánikulában mindannyian a vízpar-
tok közelébe igyekszünk. Lehet az tó vagy kisebb-nagyobb
folyó, csak úszhassunk és lubickolhassunk benne.

Hûsítõ folyóink ismert édesvízi hala a ttöörrppeehhaarrccssaattöörrppeehhaarrccssaa.
A XX. század elején hozták át Észak-Amerikából. Azóta
állandó vendége számos
folyónknak, ugyanis ahol az
életkörülményei megfelelõek, ott
gyorsan szaporodik. Ráadásul a
legigénytelenebb halak egyike-
ként ismert, mivel az elisza-
posodott, oxigénhiányos vizekben
is jól érzi magát.

A törpeharcsát könnyen felismerhetitek négy pár
bajuszáról és a hátán lévõ (egyedi) zsírúszójáról is. Nappal
megbújik a vízfenéken, és csak este indul táplálék után. Nem
válogatós, a vízfenék élõvilága ha kevés a számára, akár
növényekkel is beéri. Éjszakai portyája során közvetlen a
vízfenék fölött úszva bajuszával pásztázza végig a terepet.

A nõstény egyszerre akár 13 ezer ikrát is rak, s a hím egy jó
ideig a kikelt ivadékokat is (kisebb rajokban terelgetve) õrzi. 

Nyár vége felé érik be a ffeekkeettee ááffoonnyyaaffeekkeettee ááffoonnyyaa kékesfekete
bogyója. Lombhullató cserje lévén ezt követõen hamarosan
levelei vöröses színbe öltöznek, majd lehullanak. Az áfonya

egy 50 cm magas, sûrûn növõ
törpecserje. Virágai 4-5 mm
hosszú vöröseslila vagy zöldes
színûek és egyenként fejlõdnek ki
a levelek töveinél. 

A növény kékesfekete ter-
mése sokféleképpen felhasznál-

ható. Biztosan kóstoltátok már a nagymamátok által
készített ízletes áfonyadzsem,
szörp vagy befõtt valamelyikét.
Gyógynövényként is sokszínûen
hasznosítható: termése szíverõsítõ,
a levelébõl készített teafû pedig
cukorbaj ellen javallott.

Természetrajz

MMáárrttii
Gyerekszemmel

11 ..  MM ii tt  tt uu dd ss zz  aa  kk áá bb íí tt óó ss zz ee rr rr õõ ll ??  11 ..  MM ii tt  tt uu dd ss zz  aa  kk áá bb íí tt óó ss zz ee rr rr õõ ll ??  
– Sok mindent hallottam róla, vannak
ismerõseim, akik használják is. Én
sohasem próbáltam ki, nem is fogom. Sokan
azért szívnak „füves cigit”, hogy azzal
menõzzenek. Azt gondolják, attól jobban a
figyelem központjába kerülnek.

22 ..  FF ii úú kk  vv aa gg yy  ll áá nn yy oo kk  hh aa ss zz nn áá ll jj áá kk22 ..  FF ii úú kk  vv aa gg yy  ll áá nn yy oo kk  hh aa ss zz nn áá ll jj áá kk
ii nn kk áá bb bb ??ii nn kk áá bb bb ??
– Szerintem inkább a fiúk. Én legalábbis
nem ismerek olyan lányt, aki „füvezik”,
bár biztos van. Talán az idõsebbek között.

33 ..  TT ee  dd oo hh áá nn yy zz oo ll ??  33 ..  TT ee  dd oo hh áá nn yy zz oo ll ??  
– Szoktam cigizni, de elég ritkán. Bár
tudom, hogy egészségtelen. A társaságom-
ban szinte mindenki dohányzik. Ki többet,
ki kevesebbet. Ez a dolog valahogy „rára-
gad” az emberre. Visz magával a társaság.
De persze azért a „fûre” nem tudnának
rászoktatni. Apukámnak volt egy ismerõse
– egy fiatalabb srác –, aki tavaly halt meg
a kábítószer miatt. Úgyhogy borzasztó
veszélyes dolog. Én mindenkit csak
lebeszélni tudok róla.

AA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyeeAA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyee
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EEllkkéénnyyeezztteetteetttt ggyyeerreekk vvoolltt aa
ssüünnddiisszznnóóccsskkaa,, sszzüülleeiittõõll sszzáámmttaallaann
jjááttéékkoott kkaappootttt.. AAhheellyyeetttt,, hhooggyy mmeeggbbee--
ccssüüllttee vvoollnnaa,, mmiillyyeenn jjóó ddoollggaa vvaann,,
kkeeggyyeettlleennüüll bbáánntt aa jjááttéékkaaiivvaall.. 

AA kkiissaauuttóókkaatt
sszzééttsszzeeddttee,, aa bbaabbáákk
kkeezzéétt kkiiccssaavvaarrttaa,, aa
jjááttéékk mmaacckkóókk ffüülléétt
lleettééppttee.. DDee mmiinnddiigg
úújjaabbbb ééss úújjaabbbb jjááttéé--
kkookkkkaall lleeppttéékk mmeegg õõtt,,
ííggyy nneemm sszzáámmííttootttt
nneekkii,, hhaa sszzoobbáájjáábbaann sszzaannaasszzéétt hheevveerrnneekk
aa ttöönnkkrreetteetttt ttáárrggyyaakk..

EEggyysszzeerr aa ssüünnddiisszznnóóccsskkaa öösssszzee--
ttaalláállkkoozzootttt eeggyy mmóókkuussssaall,, ééss sszzeerreettttee
vvoollnnaa,, hhaa jjóó ppaajjttáássookkkkáá vváállnnaakk.. EEll iiss

hhíívvttaa aa mmóókkuussggyyeerreekkeett aazz ootttthhoonnáábbaa,,
hhooggyy eeggyyüütttt lleeggyyeenneekk.. AA mmóókkuuss öörröömmmmeell
aa ssüünnddiisszznnóóvvaall ttaarrttootttt,, áámm aammiikkoorr
mmeeggllááttttaa,, hhooggyy nnéézznneekk kkii aa ssüünnii jjááttéékkaaii,,
sszzoommoorrúú aarrccccaall iinndduulltt hhaazzaa..

–– VVáárrjj!! HHoovváá
mméésszz?? –– kkiiáállttootttt
uuttáánnaa aa ssüünnii..

–– NNeemm mmaarraaddhhaa--
ttookk iitttt –– mmoonnddttaa aa
mmóókkuuss..

––  MMiiéé rr tt ??  ÉÉnn
aazztt  hhiitttteemm,,  bbaarráá --

ttookk lleesszzüünnkk!!
–– ÉÉnn iiss.. DDee aakkii iillyyeenn ccssúúnnyyáánn bbáánniikk aa

jjááttéékkaaiivvaall,, aazz bbiizzttoossaann aa bbaarrááttaaiitt sseemm
bbeeccssüüllii mmeegg –– ffeelleelltt aa mmóókkuuss,, ééss sszzóóbbaa
sseemm áálllltt ttööbbbbéé aa ssüünnddiisszznnóóvvaall..

Mese

JJááttéékkookk ééss bbaarrááttookkJJááttéékkookk ééss bbaarrááttookk

Németh Anna, 10 éves

EEggéésszzsséégg--aabbcc
– egészség-totó –

Mennyit tudsz az egészségedrõl? Ha megoldod a totót, kiderül. A helyes megoldást alul találod (fordítsd meg a lapot).

a.) Mikor kell fogat mosni?

1. hetente egyszer
2. reggel és este
x. minden étkezés után

b.) Mitõl erõsödik a rágóizmod?

1. ha sokat rágok, pl. sok almát eszem
2. ha megkímélem
x. ha jó puhára fõzött ételeket eszem

c.) Hogyan kell megõrizni az edzettségedet?

1. sok pihenéssel
2. sportolással
x. tévézéssel

d.) Melyik étel egészségesebb?

1. a fõzelék
2. a sütemény
x. a zsíroskenyér

e.) Mi a mentõk telefonszáma?

1. 105
2. 107
x. 104

f.) Hogyan kell reggelizni?

1. nyugodtan, ülve

2. öltözködés közben
x. állva

-4- A helyes megoldás: x, 1, 2, 1, x, 1
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SSzzíínneezzdd kkii aa ppoonnttttaall jjeellöölltt tteerrüülleetteekkeett!!SSzzíínneezzdd kkii aa ppoonnttttaall jjeellöölltt tteerrüülleetteekkeett!!

HHúúzzdd aalláá,, aammeellyyiikk ddiinnoosszzaauurruusszz nnéévv!!HHúúzzdd aalláá,, aammeellyyiikk ddiinnoosszzaauurruusszz nnéévv!!

Ügyeskedj!
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APATOSAURUS VELOCIRAPTOR TURBOSAURUS FORDOSAURUS

MMiitt eetttteekk aa ddiinnóókk??
1. Voltak ragadozók és növényevõk is.
2. Csak növényeket fogyasztottak.
X. Kizárólag konzerveket ettek.

MMeekkkkoorráákk vvoollttaakk aa ddiinnoosszzaauurruusszzookk??
1. Mindegyik nagyon magas volt.
2. Voltak kisebbek és nagyobbak is.
X. Nem lehet tudni, mert nem volt még mérõszalag.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa

KKaarriikkáázzdd bbee aa hheellyyeess vváállaasszz ssoorrsszzáámmáátt!!KKaarriikkáázzdd bbee aa hheellyyeess vváállaasszz ssoorrsszzáámmáátt!!
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Ügyeskedj!

TTuuddootttt--ee aa ddiinnoosszzaauurruusszz aakkáárr 8800 kkmm//óórrááss sseebbeessssééggggeell ffuuttnnii??
1. Igen, volt olyan fajtája is.
2. Nem volt ilyen dinó.
X. Kizárólag az olimpián.

OOkkooss áállllaattookk vvoollttaakk--ee aa ddiinnoosszzaauurruusszzookk??
1. Hogyne, õk találták fel az ûrhajózást.
2. Állathoz mérten megfelelõ méretû volt az agyuk.
X. Elég buták voltak, még olvsani sem tudtak.

SSzzíínneezzdd kkii aazz aalláábbbbii rraajjzzookkaatt!!SSzzíínneezzdd kkii aazz aalláábbbbii rraajjzzookkaatt!!



BBéékkáássmmeeggyyeerrrrõõll::BBéékkáássmmeeggyyeerrrrõõll::
10-13 éveseknél:    I. Gyugyi Rebeka

II. Kubich Melinda
III. Gál Diána

8-9 éveseknél:        I. Bodzási Zalán Bence
II. Karácsony Cintia
III. Juhász Tamás

6-7 éveseknél:       I. Kaminszki Brigitta
II. Gönczi Lili

ÓÓbbuuddáárróóll::ÓÓbbuuddáárróóll::
Húsvét témakörben:     I. Kolláth Klarissza

I. Mihók Ramóna
II. Back Szandi
II. Bulik Veronika
III. Lucz Petra

Nyár témakörben:        I. Kállai Zsuzsa
II. Török Noémi
III. Gubás Gergõ
III. Kovács Bettina

HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::
2005. augusztus 15.

PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: az ifjúsági táborban klub-
délután játékos vetélkedõkkel

PPrrooggrraammsszzeerrvveezzõõPPrrooggrraammsszzeerrvveezzõõ: Asztalosné Albert Éva

LLáábbaattllaann::LLáábbaattllaann::
2005. augusztus 24.

PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: mobil játszótér - légvár,
óriás soroló, óriás jenga

PPrrooggrraammvveezzeettõõ::PPrrooggrraammvveezzeettõõ:: Mészáros Márta

TTiisszzaasszzaallkkaa::TTiisszzaasszzaallkkaa::

2005. augusztus 26.
PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: sportverseny; növények,

állatok, vízi életközösség megismerése
HHeellyyee::HHeellyyee:: Csaroda-patak partja és a nagyrét

PPrrooggrraammvveezzeettõõPPrrooggrraammvveezzeettõõ: Sebestényné Szép Katalin

CCssooppoorrttjjaaiinnkk  aauugguusszzttuussii pprrooggrraammjjaaii::CCssooppoorrttjjaaiinnkk  aauugguusszzttuussii pprrooggrraammjjaaii::
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AA  pp rr oo gg rr aa mm oo kk kk aa ll  kk aa pp cc ss oo ll aa tt oo ss  ii nn ff oo rr mm ááAA  pp rr oo gg rr aa mm oo kk kk aa ll  kk aa pp cc ss oo ll aa tt oo ss  ii nn ff oo rr mm áá ----
cc ii óó tt  MM éé ss zz áá rr oo ss  MM áá rr tt áá tt óó ll  kk aa pp hh aa tt tt oo kk  aa zzcc ii óó tt  MM éé ss zz áá rr oo ss  MM áá rr tt áá tt óó ll  kk aa pp hh aa tt tt oo kk  aa zz

11//336688--9922--9999--eess tteelleeffoonnsszzáámmoonn11//336688--9922--9999--eess tteelleeffoonnsszzáámmoonn ....

Rajzverseny

GGrraattuulláálluunnkk aa nnyyeerrtteesseekknneekk!! GGrraattuulláálluunnkk aa nnyyeerrtteesseekknneekk!! 
AA rraajjzzvveerrsseennyy IIII.. ffoorrdduullóójjáánnaakk ttéémmááiirróóll jjááttsszzóótteerreeiinnkkeenn oollvvaasshhaattttookk bbõõvveebbbbeenn..AA rraajjzzvveerrsseennyy IIII.. ffoorrdduullóójjáánnaakk ttéémmááiirróóll jjááttsszzóótteerreeiinnkkeenn oollvvaasshhaattttookk bbõõvveebbbbeenn..

AA rraajjzzvveerrsseennyyüünnkk II.. ffoorrdduullóójjáánnaakk nnyyeerrtteesseeii::AA rraajjzzvveerrsseennyyüünnkk II.. ffoorrdduullóójjáánnaakk nnyyeerrtteesseeii::



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként 16.00-tól
FFoocciibbaajjnnookkssáágg::FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: augusztus 2. (kedd) 16.00-tól

JJááttsszzóóttéérrii sszzüülleettééssnnaapp::JJááttsszzóóttéérrii sszzüülleettééssnnaapp:: augusztus 13. (szombat) 15.00-tól

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: augusztus 4. (csütörtök) 16.30-tól
SSppoorrttddéélluuttáánn:: SSppoorrttddéélluuttáánn:: augusztus 11. (csütörtök) 15.00-tól
RRaajjzz-- ééss hhoommookkvváárrééppííttõõ--vveerrsseennyy:: RRaajjzz-- ééss hhoommookkvváárrééppííttõõ--vveerrsseennyy:: augusztus 18. (csütörtök)  14.00-tól

ZZeennééss ttoorrnnaa:: ZZeennééss ttoorrnnaa:: augusztus 23. (kedd)  11.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::
KKiirráánndduullááss aa MMeeddvveeootttthhoonnbbaa::KKiirráánndduullááss aa MMeeddvveeootttthhoonnbbaa:: augusztus 13. (szombat) 9.00-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: augusztus 15. (hétfõ) 10.00-tól
augusztus 24. (szerda) 10.00-tól

EEggéésszz nnaappooss ccssaallááddii kkiirráánndduullááss::EEggéésszz nnaappooss ccssaallááddii kkiirráánndduullááss:: augusztus 28. (vasárnap) 9.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
TTeennggóóvveerrsseennyy::TTeennggóóvveerrsseennyy:: augusztus 13. (szombat) 16.00-tól

KKoossáárrllaabbddaavveerrsseennyy::KKoossáárrllaabbddaavveerrsseennyy:: augusztus 21. (vasárnap) 13.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 15.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 15.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS   SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::
JJááttsszzóótteerrüünnkk ááttééppííttééss mmiiaatttt eellõõrreelláátthhaattóóllaagg aauugguusszzttuuss 11--88--iigg ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..JJááttsszzóótteerrüünnkk ááttééppííttééss mmiiaatttt eellõõrreelláátthhaattóóllaagg aauugguusszzttuuss 11--88--iigg ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..

MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként 16.00-tól
péntekenként 16.00-tól

ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: csütörtökönként 10.30-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

M.1.

Színezzétek ki a cicát. Lehet egyszínû, foltos, csíkos, amilyenre szeretnétek. Vágjátok
körbe a részeket. A vastag fekete vonalnál vágjátok be! Ide kell becsúsztatni a fejet, s a másik
nyíláson kidugni a farkát. Mozgatni tudod a cica fejét-farkát, ha húzogatod ezt a részt.

Jó munkát!

RRaajjzzoollttaa::
ZZssuuzzssaa


