
2005.  december    A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja V. évf. 12.  szám

Kalendárium
- December - Karácsony hava

Természetrajz
- Ponty, eukaliptusz

Mese
- Ünnepi versek
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DDeecceemmbbeerr ––  TTéélleellõõ,, KKaarrááccssoonnyy hhaavvaaDDeecceemmbbeerr ––  TTéélleellõõ,, KKaarrááccssoonnyy hhaavvaa

A tél és a hó közeledtével, most a nagyon
kedves és hasznos madarakról, és a ttééll iittééll ii
mmaaddáárrvvééddeelleemmrrõõllmmaaddáárrvvééddeelleemmrrõõll fogok néhány fontos gondolatot
elmondani nektek.

Már a kisiskolás tankönyveinkbõl meg-
tanultuk, hogy az énekesmadarak az ember kedves
segítõtársai. Gyönyörködtetõ szólamaikon túl rop-
pant sok bogarat, hernyót, kukacot pusztítanak el,
és ezzel a legtermészetesebb módon védik a fákat
és veteményeket.

Amikor leesik az elsõ hó, a jótékony hópap-
lan betakarja és védi a növényeket. A madarakra
viszont ráköszönt a sovány idõszak. (A melegebb
égtájakra repült rokonaikkal ellentétben télre is
itthon maradnak a feketerigók, a szén- és
kékcinegék. De nálunk telel a zöldike, a meggyvágó
és a nagy fakopáncs is.) 

Fõ táplálékuk, a rovarvilág ezernyi
képviselõje ilyenkor mélyen a föld alatt vagy a fák
kérge védelmében rejtõzik, a kis madarak számára
elérhetetlenül. Ráadásul az itatóhelyeken is befagy
a víz, így a madarak nemcsak éheznek, hanem
szomjaznak is.

Télen tehát nagyon is rászorulnak kis bará-
taink az ember segítségére. December végétõl
egészen március elejéig - ha módunk van rá -
etessük õket! 

A madarak többségének lleeggjjoobbbb ttáápplláálléékkaa aalleeggjjoobbbb ttáápplláálléékkaa aa
zzssíírrooss,, oollaajjooss mmaaggvvaakkbbóóll zzssíírrooss,, oollaajjooss mmaaggvvaakkbbóóll (napraforgó, lenmag,
stb.) áll. Kitehetünk nekik a kertben lévõ faágra, vagy
az emeleti ablakpárkányra összetört diót, félbevágott
(és kikötött) almát, lereszelt sárgarépát és apróra
vágott fõtt tojást egyaránt. Olcsón vásárolható a
madárkalács, mely faggyúval összegyúrt magvakat
tartalmaz. (A gombóc nagyságú golyót is könnyû
kiakasztani bármely szélvédett helyre.)

Télen ne adjunk nekik kenyeret; és a mag-
vakat ne szórjuk a hóra vagy a földre. Készítsünk 

fedett madáretetõt kedvenceinknek. Nagyon fontos
az itatás is, mert a szegény madarak a befagyott
vízzel nem képesek a szomjukat oltani.

Befejezésül a madáretetés legfontosabb
alapszabályára szeretném felhívni a figyelmet: 
hhaa eellkkeezzddttüükk aazz eetteettéésstt,,  aa ttééll  ffoollyyaammáánn nneemmhhaa eellkkeezzddttüükk aazz eetteettéésstt,,  aa ttééll ffoollyyaammáánn nneemm
sszzaabbaadd aabbbbaahhaaggyynnii!!sszzaabbaadd aabbbbaahhaaggyynnii!! Végzetes lehet az etetõnkre
szokott madarakra!

Kalendárium

KKiiaaddjjaa aa MMaaggyyaarr MMáállttaaii SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt KKöözzéépp--MMaaggyyaarroorrsszzáággii RRééggiióójjaa 
Szerkesztõ:Till Csaba  n A lapot írták: Král Zsuzsa, Mészáros Márta, Taródiné Kardos Ágnes, Zsóri Anikó nTördelõ: Farkas Péter n

Felelõs kiadó: Gyõri-Dani Lajosn 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

VVaalllláássii üünnnneeppeekk::

ddeecceemmbbeerr 33..:: Advent 2. vasárnapja
ddeecceemmbbeerr 88..:: A Szeplõtelen fogantatás ünnepe
ddeecceemmbbeerr 1111..:: Advent 3. vasárnapja
ddeecceemmbbeerr 1188..:: Advent 4. vasárnapja
ddeecceemmbbeerr 2244..:: Szenteste
ddeecceemmbbeerr 2244..:: Karácsony, Jézus Krisztus születése
ddeecceemmbbeerr 2266..:: Karácsony másnapja
ddeecceemmbbeerr 2288..:: Aprószentek Emléknapja
ddeecceemmbbeerr 3300..:: Szent Család ünnepe

JJeelleess nnaappookk::

ddeecceemmbbeerr 11..:: Az AIDS Világnapja
ddeecceemmbbeerr 33..:: A Fogyatékkal Élõ Emberek Nemzetközi Napja
ddeecceemmbbeerr 1100..:: Az Emberi Jogok Napja
ddeecceemmbbeerr 3311..:: Szilveszter Napja MMáárrttii

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT,
BÉKÉS, MADÁRDALLAL TELI KARÁCSONYT ÉS

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK!
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Advent lévén, Közép-
Európa legismertebb halfajáról, a
ppoonnttyyrróóllppoonnttyyrróóll essen most néhány szó.
Elterjedésének másik két köz-
pontja a Csendes-óceán és Ázsia
térsége. Az európai halastavak-
ban nevelt ponty a Dunából szár-
mazik, ahonnan már a rómaiak is
halászták, és késõbb (mint
tenyésztett halat) Európa-szerte

el is terjesztették. Az elterjedéséhez a kereszténység is jelentõsen
hozzájárult, a ponty ugyanis fontos böjti étel. Emiatt a legtöbb
kolostor mellett halastavat létesítettek, hogy böjt idején elegendõ
hal álljon a hívõk rendelkezésére. Hazánkban karácsony szent-
estéjén egyikünk ünnepi asztaláról sem hiányozhat a halászlé és
a rántott ponty. 

A ponty rendkívül igénytelen hal, nincs szüksége
oxigéndús vízre, sõt a víz szennyezettségét is jól tûri.
Tenyésztett fajtái közül a pikkelyes pontynál lényegesen nép-

szerûbb a kevés, de nagy pikkelyû, hízékony tükörponty. Rajta
csak elvétve, az úszói és farka tövében akad néhány pikkely. 

A növények közül most a Föld egyik legmagasabb
lomblevelû fájáról, a mmaanndduullaalleevveellûû eeuukkaalliippttuusszzrróóllmmaanndduullaalleevveellûû eeuukkaalliippttuusszzrróóll írok nek-
tek. Ausztrália jellegzetes növénye, több száz faja él ezen a távoli
földrészen. Igen sûrû, nehéz és tartós fája ugyan nehezen meg-
munkálható, ennek ellenére kitûnõ nyersanyag. Fõként bútor- és
hajógyártásra alkalmas.

Napjainkban az eukaliptusz egyedül Ausztráliában
honos, de levéllenyomatainak maradványai tanúsítják, hogy
egykor Közép-Európa növényvilágának is része volt.
Számos eukaliptuszfaj levele
értékes illóolajat tartalmaz, amely
az illatszer- és gyógyszeripar kere-
sett alapanyaga. A téli hónapokban
mindannyian találkozhatunk vele,
ugyanis a megfázás és a torokgyul-
ladás elleni harc fontos kiegészítõje:
gyógycukorka alkotórésze, illóolaj.

Természetrajz

MMáárrttii

AA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyeeAA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyee

Az ünnepi asztalra a böjt miatt
szegényes ételeket tettek, de ezekbõl sokat és
sokfélét (dió, alma, szentelt ostya,
mézbe mártott fokhagyma, bab,
borsó, mákos tészta stb.). Ezeket
megfelelõ sorrendben
fogyasztották el, s a
család minden tagjá-
nak ennie kellett
mindenbõl, mert a
néphit szerint az így
megevett táplálék a
család egészségét biztosítja és sok pénzük
lesz. Az almának karácsonykor többféle

mágikus szerepet tulajdonítottak (pl. a
családfõ annyifelé vágta, ahány tagú a

család, s mindenki
kapott belõle, hogy
összetartsanak). A
karácsonyi dióevés
szinte mindenhol ha-

gyomány volt (az
egészséges dió jó

egészséget jósolt). Az ételek
maradékát, a „karácsonyi

morzsát” összeszedték, késõb-
biekben zacskóban tárolták és pl. a gyó-
gyításban használták.

ÁÁggii

EEggéésszzsséégg--aabbcc
–– JJeelllleeggzzeetteess kkaarrááccssoonnyyii éétteelleekk ––
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ZZEELLKK ZZOOLLTTÁÁNN:: MMIIKKUULLÁÁSSZZEELLKK ZZOOLLTTÁÁNN:: MMIIKKUULLÁÁSS

JJÓÓZZSSEEFF AATTTTIILLAA:: BBEETTLLEEHHEEMMII KKIIRRÁÁLLYYOOKKJJÓÓZZSSEEFF AATTTTIILLAA:: BBEETTLLEEHHEEMMII KKIIRRÁÁLLYYOOKK

Mese

Hornyák Kinga, 10 éves

HHóóvvaall lleeppeetttt ééggii úúttoonn
MMiikkuullááss mmáárr úúttrraa kkééll,,

ccssiillllaaggookk sszzáállllnnaakk ffööllööttttee
ss vvííggaann ffuutt vvééllee aa sszzééll..

VViilláággjjáárróó aa ccssiizzmmáájjaa,,
ááttlléépp vváárroosstt,, ffaallvvaakkaatt,,

ddee oollyykkoorr mmeeggáállll ss eelliiddõõzz
eeggyy--eeggyy kkiiss aabbllaakk aallaatttt..

EEllõõvveesszzii aarraannyykköönnyyvvéétt,,
aammeellyybbeenn ggyyeerrmmeekknneevveekk
vvaannnnaakk ggoonnddoossaann ffeellíírrvvaa,,

ss nnéézzii:: jjóó vvaaggyy rroosssszz ggyyeerreekk??

HHooggyyhhaa rroosssszz:: hháátt vviirrggááccss
nnéékkii!!

DDee hhaa jjóó,, aakkkkoorr ccuukkoorr……
SS mmáárr ttoovváábbbbmmeeggyy –– sszzééll ééss

ffeellhhõõ
SSeemm éérrii uuttooll..

AAddjjoonniisstteenn,, JJéézzuussuunnkk,, JJéézzuussuunnkk!!
HHáárroomm kkiirráállyy mmii vvaaggyyuunnkk..

LLáánnggooss ccssiillllaagg áálllltt ffeelleettttüünnkk,,
ggyyaalloogg jjööttttüünnkk,, mmeerrtt ssiieettttüünnkk,,
kkiiss jjuuhhooccsskkaa mmoonnddttaa -- bbiizzttooss
iitttt llaakkiikk aa JJéézzuuss KKrriisszzttuuss..
MMeennyyhháárrtt kkiirráállyy aa nneevveemm..

SSeeggííttss,, ééddeess IIsstteenneemm!!

IIsstteennffiiaa,, jjóónnaappoott,, jjóónnaappoott!!
NNeemm vvaaggyyuunnkk mmii vvéénn ppaappookk..
ùùggyy hhaalllloottttuukk,, mmeeggsszzüülleettttééll,,

sszzeeggéénnyyeekk kkiirráállyyaa lleettttééll..
BBeennéézzttüünnkk hháátt kkiiccssiitt hhoozzzzáádd,,

ÜÜddvvöössssééggüünnkk,, ééggii oorrsszzáágg!!
GGáássppáárr vvoollnnéékk,, aaffffééllee
ffööllddii kkiirráállyy sszzeemmééllyyee..

AAddjjoonniisstteenn,, MMeeggvváállttóó,, MMeeggvváállttóó!!
JJööttttüünnkk mmeelleegg oorrsszzáággbbóóll..

FFõõtttt kkoollbbáásszzuunnkk mmiinndd eellffooggyyootttt,,
fféénnyyeess ccssiizzmmáánnkk iiss mmeeggrrooggyyootttt,,
hhoozzttuunnkk aarraannyyaatt hhaatt mmaarréékkkkaall,,

ttöömmjjéénntt eeggéésszz vvaassffaazzéékkkkaall..
ÉÉnn vvaaggyyookk aa BBoollddiizzssáárr,,
aakkii sszzeerreeccsseennyy kkiirráállyy..

IIrruull--ppiirruull MMáárriiaa,, MMáárriiaa,,
bboollddooggssáággooss kkiiss mmaammaa..

HHuullllóó kköönnnnyyee zzááppoorráánn áátt
aalliigg llááttjjaa JJéézzuusskkáájjáátt..

AA ssookk ppáásszzttoorr mmiinndd mmuuzzssiikkááll..
MMeegg iiss kkéénnee sszzooppttaattnnii mmáárr..

KKeeddvveess hháárroomm kkiirráállyyookk,,
jjóóééjjsszzaakkáátt kkíívváánnookk!!

Dotter Klaudia, 7 éves
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11.. KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt 11 –– 8855-- iigg!! KKii iiss sszzíínneezzhheetteedd aa kkaappootttt rraajjzzoott!!11.. KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt 11 –– 8855-- iigg!! KKii iiss sszzíínneezzhheetteedd aa kkaappootttt rraajjzzoott!!

Ügyeskedj!

22.. ÖÖsssszzeekkeevveerreeddeetttt nnééhháánnyy kkaarrááccssoonnnnyyaall kkaappccssoollaattooss kkiiffeejjeezzééss.. PPrróóbbáálldd aa22.. ÖÖsssszzeekkeevveerreeddeetttt nnééhháánnyy kkaarrááccssoonnnnyyaall kkaappccssoollaattooss kkiiffeejjeezzééss.. PPrróóbbáálldd aa
bbeettûûkkeett hheellyyeess ssoorrrreennddbbee tteennnnii ééss mmeeggttaalláállnnii aa sszzaavvaakkaatt!!bbeettûûkkeett hheellyyeess ssoorrrreennddbbee tteennnnii ééss mmeeggttaalláállnnii aa sszzaavvaakkaatt!!
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ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa
Gyerekszemmel

66.. SSzzíínneezzdd kkii aa ppoonnttttaall jjeellöölltt rréésszzeekkeett aazz aalláábbbbii ffeellaaddaattbbaann!!66.. SSzzíínneezzdd kkii aa ppoonnttttaall jjeellöölltt rréésszzeekkeett aazz aalláábbbbii ffeellaaddaattbbaann!!

11 ..  KK öö zz ee ll ee gg  aa  kk aa rr áá cc ss oo nn yy .. .. ..11 ..  KK öö zz ee ll ee gg  aa  kk aa rr áá cc ss oo nn yy .. .. ..
–  Igen ,  már  a l i g  vá r om .  Sze r e t em
e z t  a z  ü n n e p e t .  I l y e n k o r  v é g r e
e g y ü t t  v a n  a z  e g é s z  c s a l á d .
Ta l á l k ozom az  unoka t e s tvé r e imme l
i s ,  a k i k e t  e gy  évben  c s ak  k é t sz e r -
h á r o m s z o r  l á t o k .  É s  p e r s z e ,  n e m
uto l s ó  s o r ban  a j ándékoka t  i s  k apok .

22 ..  TT ee  hh oo gg yy aa nn  kk éé ss zz üü ll ss zz  ee rr rr ee  aa zz22 ..  TT ee  hh oo gg yy aa nn  kk éé ss zz üü ll ss zz  ee rr rr ee  aa zz
üü nn nn ee pp rr ee ??üü nn nn ee pp rr ee ??
– Már vettem egy-két ajándékot, de saját
készítésûeket is fogok ajándékba adni. Sok
pénz kellene ahhoz, hogy megvehessem
mindenkinek azt, amit szeretnék. 
A nõvérem segíteni fog nekem, legalábbis
ezt ígérte. Remélem, betartja!

33..  SSzzookkttáá ll  sseeggíí tteennii  aa  ssüüttééss-- ffõõzzééssbbeenn??33 ..  SSzzookkttáá ll  sseeggíí tteennii  aa  ssüüttééss-- ffõõzzééssbbeenn??
– Igen.  Anyunak szoktam segíteni .  De
inkább a  sütésben.  A kókuszgolyót  már
egyedü l  i s  meg  tudom c s iná ln i .
Anyuék szerint  nagyon f inom! Amúgy
a menü a  szokásos  lesz:  halászlé ,  rán-
tott  hal ,  tö ltött  káposzta.

44..  SSzzeerr iinntteedd  ffoonnttoossaakk  aazz  üünnnneeppeekk??44 ..  SSzzeerr iinntteedd  ffoonnttoossaakk  aazz  üünnnneeppeekk??
– Nagyon is .  A családban mindenki
sokat  dolgozik ,  ezért  nagyon kevés  idõ
ju t  egymás ra .  Nyara ln i  s em igen
jutunk e l .  Így maradnak az ünnepek.
I ly enko r  l ega lább  együt t  vagyunk .
Vidék r e  i s  e l  s zok tunk  menn i  az
unokatesómékhoz.  Az ünnepekkor  min-
denki  bo ldog,  hogy együtt  lehet .
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LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!
Cím: MMSZ Egyesület Módszertan

(Kék Hold és Mókás Medve)
1033 Budapest, Miklós utca 32.

HHaa vvaann kkeeddvveetteekk,, HHaa vvaann kkeeddvveetteekk,, 
sszzíínneezzzzéétteekk kkii eezztt aa kkééppeett!!sszzíínneezzzzéétteekk kkii eezztt aa kkééppeett!!

AAPPAACCSS,, DDAAKKOOTTAA,, FFEERRRRAARRII,, IIRROOKKÉÉZZ,, KKOOMMAANNCCSS,, HHUURROOKKAAPPAACCSS,, DDAAKKOOTTAA,, FFEERRRRAARRII,, IIRROOKKÉÉZZ,, KKOOMMAANNCCSS,, HHUURROOKK

11.. MMiinnddeenn iinnddiiáánnnnaakk vvoolltt vvééddõõsszzeelllleemmee??11.. MMiinnddeenn iinnddiiáánnnnaakk vvoolltt vvééddõõsszzeelllleemmee??
iiggeenniiggeenn nneemmnneemm

22.. SSzzaabbaadd vvoolltt--ee bbeellééppnnii aa ttiippiibbee,, hhaa aa bbeejjáárraattii ffüüggggöönnyy bbee vvoolltt hhúúzzvvaa??22.. SSzzaabbaadd vvoolltt--ee bbeellééppnnii aa ttiippiibbee,, hhaa aa bbeejjáárraattii ffüüggggöönnyy bbee vvoolltt hhúúzzvvaa??
iiggeenniiggeenn nneemmnneemm

33.. MMiiéérrtt kköönnyyöörrööggtteekk aazz iinnddiiáánnookk aa kkííggyyóóttáánnccbbaann??33.. MMiiéérrtt kköönnyyöörrööggtteekk aazz iinnddiiáánnookk aa kkííggyyóóttáánnccbbaann??
ssiikkeerreess vvaaddáásszzaattéérrttssiikkeerreess vvaaddáásszzaattéérrtt jjóó tteerrmméésséérrttjjóó tteerrmméésséérrtt eessõõéérrtteessõõéérrtt

44.. MMiitt hhíívvttaakk aa pprréérrii--iinnddiiáánnookk ttüüzzeess ppaarriippáánnaakk vvaaggyy vvaassppaarriippáánnaakk??44.. MMiitt hhíívvttaakk aa pprréérrii--iinnddiiáánnookk ttüüzzeess ppaarriippáánnaakk vvaaggyy vvaassppaarriippáánnaakk??
vvoonnaattoottvvoonnaattoott ttrraakkttoorrttttrraakkttoorrtt aauuttóóttaauuttóótt

55.. MMiillyyeenn ttoollllbbóóll kkéésszzüülltt aa pprréérrii--iinnddiiáánnookk ttoollllddíísszzee??55.. MMiillyyeenn ttoollllbbóóll kkéésszzüülltt aa pprréérrii--iinnddiiáánnookk ttoollllddíísszzee??
ssttrruuccccttoollllssttrruuccccttoollll ssaassttoollllssaassttoollll ppáávvaattoollllppáávvaattoollll

MMeellyyeekk iinnddiiáánn ttöörrzzsseekk nneevveeii??MMeellyyeekk iinnddiiáánn ttöörrzzsseekk nneevveeii??

KKeerreessdd mmeegg aa hheellyyeess vváállaasszztt!!KKeerreessdd mmeegg aa hheellyyeess vváállaasszztt!!
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LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::

MMiikkuullááss--vváárrááss::MMiikkuullááss--vváárrááss:: december 6. (kedd) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss::KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss:: december 23. (péntek) 15.00-tól

CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: december 6., 13. (keddenként) 16.30-tól
JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!::JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!:: december 7., 14. (szerdánként) 16.00-tól

CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: december 15. (csütörtök) 15.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: december 7., 14. (szerdánként) 10.00-tól

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

MMiikkuullááss--vváárrááss::MMiikkuullááss--vváárrááss:: december 10. (szombat) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss::KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss:: december 23. (péntek) 10.00-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: december 6., 13. (keddenként) 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: december 1., 8. (csütörtökönként) 16.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: december 2., 9. (péntekenként) 16.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: december 3., 17. (szombatonként)  16.00-tól

AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: december 7., 14. (szerdánként) 16.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::

MMiikkuullááss--vváárrááss::MMiikkuullááss--vváárrááss:: december 7. (szerda) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyyii üünnnneeppsséégg::KKaarrááccssoonnyyii üünnnneeppsséégg:: december 22. (csütörtök) 16.00-tól

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: december 1., 8. (csütörtökönként) 16.00-tól
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: december 7., 14. (szerdánként) 10.00-tól

NNaaggyyookk kkéézzmmûûvveessee::NNaaggyyookk kkéézzmmûûvveessee:: december 7., 14. (szerdánként) 16.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::

MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg::MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg:: december 6. (kedd) 16.00-tól
SSüüttiizzééss::SSüüttiizzééss:: december 20. (kedd) 16.00-tól

KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss::KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss:: december 23. (péntek) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyy::KKaarrááccssoonnyy:: december 24. (szombat) 10.00-tól

SSzziillvveesszztteerrii bbuullii::SSzziillvveesszztteerrii bbuullii:: december 31. (szombat) 10.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: december 7., 21. (szerdánként) 10.30-tól

BBaabbaa--mmaammaa ttoorrnnaa:: BBaabbaa--mmaammaa ttoorrnnaa:: hétfõnként, csütörtökönként 9.00-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: december 5., 10., 15. 16.00-tól

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

MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg::MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg:: december 6. (kedd) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss::KKaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss:: december 24. (szombat) 10.00-tól

SSzziillvveesszztteerrii bbuullii::SSzziillvveesszztteerrii bbuullii:: december 31. (szombat) 10.00-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként és szerdánként 15.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: december 2., 16. (péntekenként) 10.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 16.00-tól

SSppaannyyooll nnyyeellvvookkttaattááss:: SSppaannyyooll nnyyeellvvookkttaattááss:: keddenként 16.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS   SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::

MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg::MMiikkuullááss--üünnnneeppsséégg:: december 6. (kedd) 16.00-tól
KKaarrááccssoonnyyii vváássáárr::KKaarrááccssoonnyyii vváássáárr:: december 12-16.

KKöözzööss kkaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss::KKöözzööss kkaarrááccssoonnyyffaa--ddíísszzííttééss:: december 23. (péntek) 16.00-tól
DDiiaaffiillmmvveettííttééssDDiiaaffiillmmvveettííttééss szerdánként 17.30-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként és péntekenként 16.00-tól
ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól

Információk

-8-



KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

A mellékletek segítségével karácsonyfadíszeket és karácsonyváró ablakdíszt készíthettek. 
Az ablakdíszhez ki kell vágnotok az angyal, csillag és fenyõ formákat, majd sablonként használ-
va színes papírból vágjatok ki annyi darabot belõlük, amennyit alájuk írtam. Ezután, a minta
alapján, ragasszátok fel egy fonalra õket, s kötözzétek rá egy hurkapálcára. Így aztán fellógat-
hatjátok ajtóra, ablakra, falra. 

A kis karácsonyi formákat (a 2. melléklet) is színezzétek ki, s ha kivágjátok õket,
madzagot ragasztva rájuk, felakaszthatjátok majd a karácsonyfára. A kártyákat pedig üdvözlet
írására is felhasználhatjátok. 

Boldog karácsonyt kívánok!
Zsuzsa

M.1.

6 db szükséges

8 db szükséges

11 db szükséges



RRaajjzzoollttaa::
ZZssuuzzssaa

M.2.


