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JJúúlliiuuss –– NNyyáárrhhóó,, SSzzeenntt JJaakkaabb hhaavvaaJJúúlliiuuss –– NNyyáárrhhóó,, SSzzeenntt JJaakkaabb hhaavvaa

Tudod-e, kedves olvasó, hogy a
felmérések szerint 10 év múlva minden
második ember allergiás lesz a Földön?
Ugyanakkor ma minden negyedik gyermek
allergiás tünetektõl szenved? Döbbenetes
adatok ezek, és jó lenne tudnunk, hogy mit
tehetünk ellene.

Az allergiában szenvedõk több mint
fele érzékeny a parlagfû
agresszív pollenjére. Nos,
lássuk, milyen károkat
okoz a parlagfû? 

Csak kicsiny ha-
zánkban másfél millió
embernek okoz minden
évben három hónapon
keresztül nagyon kelle-
metlen tüneteket. Ha
valakinél a parlagfûpollen
allergia kialakul, akkor
várható, hogy hamarosan
másra is allergiás lesz.

Felmerül a kérdés:
mit tehet a szülõ a megelõzés érdekében? 

A betegség kialakulását befolyásolja a
terhesség alatti dohányzás, a születés
idõpontja (pollenszezon), valamint a szop-
tatás idõtartama. Szintén növelik az allergia
kockázatát a kisbaba étrendjébe túl korán
bevezetett allergizáló táplálékok és a lakás-
ban nagy számban megtalálható allergének. 

Érdemes arra is kitérnünk, hogy egyre
több vegyszert használunk a háztartásban, és
mind nagyobb arányban fogyasztunk étel-
színezéket, tartósítószert.

A fûtésbõl származó gáz és egyéb
beltéri szennyezõanyagok a lakások leve-
gõjét; a gyárak és jármûvek okozta
folyamatos méregkibocsátás pedig a kinti

levegõ minõségét nagy
mértékben rontják.

Minden szülõ kö-
telessége lenne, hogy a
gyermeke egészségéért a
gyermek megfogantatásá-
tól kezdve mindent meg-
tegyen! Ehhez alapfelté-
tel, hogy a szülõ ismerje a
megelõzés lehetõségeit. 

Ehhez nyújthat mind-
annyiunknak segítséget a
sokféle szakkönyv és az
egészségügyi fórumokon
megszerezhetõ tudás.

Kalendárium
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Ebben a hónapban a nagymacskák családjába
tartozó oorroosszzlláánnrróólloorroosszzlláánnrróóll írok nektek. A hím állat elegáns
sörénye méltóságteljes benyomást kelt. Talán ezért is
nevezik az állatok királyának, mely az erõ és a hatalom
jelképeként gyakran tûnik fel nemesi családcímereken.

A macskafélék közül az
oroszlán az egyetlen, amely csalá-
dokban él. A 20-30 állatból lévõ
csapat szigorú törvények szerint
él. Vadászatkor a tagok egyik fele
a rejtõzködõ többiek felé hajtja a
zsákmányt. Az elejtett vadból
elõször a hím eszik, majd õt
követik a nõstények és végül a kölykök.

Az oroszlán képes akár 60 km/óra sebességgel is
üldözni a kiszemelt állatot, és ugrótávolsága elérheti
akár a 12 métert is.

A nõstény 2-5 kölyköt szül, de a rosszul táplált-
ság miatt (ugyanis, hogy utolsónak jutnak a táplálékhoz)

csak nagyon kevesen érik el az 1 éves kort közülük. A ter-
mészet így biztosítja természetes kiválasztódásukat.

A növények közül ejtsünk néhány szót a ssáárrggaassáárrggaa
kköövviirróózzssáárróóllkköövviirróózzssáárróóll. Közép- és Kelet-Európa-szerte kõfalakon
és törmeléklejtõkön él. A gömb alakú, szorosan zárt tõlevél-

rózsája miatt nagyon jól bírja a
szárazságot. Virágzása idején 10-18
cm hosszú tõkocsányt hajt – mely le-
velekkel pikkelyszerûen benõtt – és a
végén található a száras, hattagú
virágokból álló fürt. A nektárban
gazdag virágok sárgászöld színûek.

A kövirózsa a gömbszerû oldalhaj-
tásai, sarjnövényei útján is szaporodik.
Így a természetben gyakran lát-
hatunk egybefüggõ, általuk sûrûn
benõtt területeket.

A népi gyógyászatban gyakran
használják, regeneráló hatása sokrétû.

Természetrajz

MMáárrttii
Gyerekszemmel

11 ..  EE ll bb aa ll ll aa gg tt áá ll ..  AA  vv aa kk áá cc ii óó  kk ee ll ll õõ ss11 ..  EE ll bb aa ll ll aa gg tt áá ll ..  AA  vv aa kk áá cc ii óó  kk ee ll ll õõ ss
kk öö zz ee pp éé nn  vv aa gg yy uu nn kk ..  MM ii tt  cc ss ii nn áá ll ss zzkk öö zz ee pp éé nn  vv aa gg yy uu nn kk ..  MM ii tt  cc ss ii nn áá ll ss zz
mmoossttaannáábbaann??mmoossttaannáábbaann??
– Örülök, hogy vége van az általános iskolának.
Kíváncsi vagyok  a középiskolára. Szakácsnak
tanulok majd. Legalább a hasam mindig tele
lesz, hiszen megtanulok jókat fõzni. Ja, vakáció!
Már akinek! Én most kezdtem nemrég dolgozni.
Nyári munka. Dobozokat pakolgatok ide-oda.
Nem olyan megerõltetõ munka, bár egy kicsit
unalmas. De többen vagyunk ott, poénkodunk
mindig, és így gyorsabban telik az idõ.

22..  MMiirree  ggyyûûjj tteesszz??  MMiitt  vveesszzee ll  mmaajjdd  aa22..  MMiirree  ggyyûûjj tteesszz??  MMiitt  vveesszzee ll  mmaajjdd  aa
ppéénnzzbbõõ ll ,,  aammiitt  kkeerreessee ll ??ppéénnzzbbõõ ll ,,  aammiitt  kkeerreessee ll ??
– Egy jó kis sportcipõt mindenképpen. És

szeretnék lemenni a haverokkal a Balatonra, egy
kicsit nyaralni, jól érezni magunkat. Ha marad,
anyámnak is adok belõle egy keveset. Bár nem
olyan sok az a pénz, sajnos.

33..  HHooggyy  áá ll ll sszz  aa  sszzeerree ll eemmmmeell ??  33 ..  HHooggyy  áá ll ll sszz  aa  sszzeerree ll eemmmmeell ??  
– Á, a csajok most nem érdekelnek. Fontosabb
dolgom van náluk. Dolgozom, meg itt vannak a
haverok. Idõm sincs „csajozni“. Még nem
akarom lekötni magam. Nem szeretném, hogy
megmondják, hova menjek, mit csináljak.
Szerintem, ráérek én még erre bõven. Egy lány
volt idáig, aki nagyon tetszett, de õ elköltözött,
még a címét sem tudom. Majd talán jövõre.
Addig is éljenek a haverok!

AA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyeeAA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyee
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AA bbiimmbbóóss vvaaddrróózzssaa aazz iirrttááss sszzéélléénn áállll--
ddooggáálltt,, ééss nnaapprróóll nnaapprraa sszzoommoorrúúbbbbaann llóóggaatt--
ttaa ggyyöönnyyöörrûû ffeejjéétt..

–– MMii aa bbaajj?? –– kkéérrddeezzttee ttõõllee aa kköözzeellbbeenn
mmééllttóóssáággtteelljjeesseenn tteerrppeesszzkkeeddõõ
ggaallaaggoonnyyaabbookkoorr..

–– NNee iiss kkéérrddeezzdd,, nnaaggyy aazz éénn
bbáánnaattoomm!! HHaalllloodd aa ffüülleemmüüllee
ddaalláátt?? EEnnnnééll sszzeebbbb éénneekk nniinn--
ccsseenn aa vviilláággoonn!! AAzztt sszzeerreett--
nnéémm,, hhaa eezz aa ccssooddaahhaannggúú
kkiissmmaaddáárr aazz éénn áággaaiimmoonn ddaallooll--
nnaa,, ddee aa ttüüsskkééiimm eellrriiaasszzttjjáákk!!

–– EEttttõõll nnee fféélljj!! HHaa aa
ffüülleemmüüllee mmeeggllááttjjaa aa sszzéépp vviirráággoodd,, ééss mmeeggiiss--
mmeerrii aa vvaallóóddii tteerrmméésszzeetteeddeett,, sszzíívveesseenn
tteelleeppsszziikk mmeegg aazz áággaaiiddoonn –– sszzóólltt aa ttaappaasszz--
ttaalltt ggaallaaggoonnyyaa..

ÚÚggyy iiss lleetttt.. AA nnóóttááss kkeeddvvûû mmaaddáárr eellõõsszzöörr
ggyyaannaakkooddvvaa nnéézzeeggeettttee aa vvaaddrróózzssaa hheeggyyeess
ttüüsskkééiitt,, ddee eellbbûûvvööllttee aa vviirráágg sszzíínnee ééss iillllaattaa..

MMáássnnaapp mmáárr kköözzeelleebbbbrrõõll ccssooddáállttaa aa
rróózzssáátt,, hhaarrmmaaddnnaapp ppeeddiigg aazztt
iiss éésszzrreevveettttee,, hhooggyy kkéétt kkiiáállllóó
ttüüsskkee kköözzöötttt iiss eellfféérr aapprróó
lláábbaaiivvaall.. ÉÉss aa nneeggyyeeddiikk nnaappoonn
mmeeggttöörrttéénntt,, aammiirrõõll aa vvaaddrróózzssaa
áállmmooddootttt!! 

AA kkiissmmaaddáárr ffeellrreeppüülltt aa
rróózzssaabbookkoorrrraa,, kkéénnyyeellmmeesseenn
eellhheellyyeezzkkeeddeetttt,, ééss vviiddáámm ttrriill--
lláázzáássbbaa kkeezzddeetttt.. AA ggaallaaggoonnyyaa
bbööllccsseenn bbóóllooggaattootttt aa nnóóttaa

üütteemméérree,, mmeerrtt õõ eellõõrree sseejjtteettttee,, hhooggyy aa
vvaaddrróózzssaa vváággyyaa tteelljjeessüüllnnii ffoogg..

Mese

AA vvaaddrróózzssaa ttüüsskkééiiAA vvaaddrróózzssaa ttüüsskkééii

Hegedûs Tímea, 7. osztályos

EEggéésszzsséégg--aabbcc
- Mit kell tenni az egészséges fogakért? -

A mindennapi tisztálkodáshoz hozzátartozik a helyes fogápolás, melyet a nyári szünetben se hanyagol-
jatok el!
– Tudod-e , milyen ételek hasznosak a fogaidnak? (Színezd ki!)
Húzd át pirossal azokat az ételeket, amelyek károsítják a fogaidat!
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KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt 11--4411--iigg!!KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt 11--4411--iigg!!

SSzzeerriinntteedd mmeellyyeekk ddiinnoosszzaauurruusszz nneevveekk?? HHúúzzdd aalláá õõkkeett!!SSzzeerriinntteedd mmeellyyeekk ddiinnoosszzaauurruusszz nneevveekk?? HHúúzzdd aalláá õõkkeett!!

KKaarriikkáázzdd bbee aa hheellyyeess vváállaasszztt!!KKaarriikkáázzdd bbee aa hheellyyeess vváállaasszztt!!

Ügyeskedj!
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ALLOSAURUS OVIRAPTOR BORKASAURUS IGUANODON BAUMAX REX

MMiikkoorr éélltteekk aa ddiinnoosszzaauurruusszzookk aa FFööllddöönn??
1. Amikor az õsemberek.
2. Kb. 220-64 millió évvel ezelõtt.
X. Még ma is élnek Magyarországon.

MMiiéérrtt hhíívvjjáákk aazz eeggyyiikk ddiinnoosszzaauurruusszz ffaajjttáátt TTyyrroonnnnoossaauurruuss rreexxnneekk??
1. Ez az állat szabadidejében sokat rexezett.
2. A REX királyt jelent latinul, s ez a fajta dínó uralkodó 
volt a többiek felett.
X. Már minden más név foglalt volt.

VVoollttaakk úússzznnii ttuuddóó õõssggyyííkkookk??
1. Igen, de csak úszógumival
2. Igen, voltak. Õk a cápák õsei.
X. Nem voltak, mert nem voltak tengerek.

SSzzeerriinntteedd lléétteezztteekk rreeppüüllnnii ttuuddóó ddiinnoosszzaauurruusszzookk??
1. Igen, léteztek. Ilyen például a PTEROSAURUS.
2. Nem voltak, mert nem volt ejtõernyõjük.
X. Igen, de csak turbómotorral.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa
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SSzzíínneezzdd kkii aazz aalláábbbbii rraajjzzookkaatt!!SSzzíínneezzdd kkii aazz aalláábbbbii rraajjzzookkaatt!!

Ügyeskedj!
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HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::
2005. július 3.:

PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: pónitaxis sétakocsikázás,
a város nevezetességeinek megtekintése.

AA jjeelleennttkkeezzõõkk eellõõzzõõ nnaapp kkeerreesssséékk tteelleeAA jjeelleennttkkeezzõõkk eellõõzzõõ nnaapp kkeerreesssséékk tteellee ----
ffoonnoonn aa hheellyyii iiffjjúússáággii vveezzeettõõtt iiddõõ--ffoonnoonn aa hheellyyii iiffjjúússáággii vveezzeettõõtt iiddõõ--
bbeeoosszzttááss ccéélljjáábbóóll..bbeeoosszzttááss ccéélljjáábbóóll..

VVeezzeettõõVVeezzeettõõ: Asztalosné Albert Éva

TTiisszzaasszzaallkkaa::TTiisszzaasszzaallkkaa::

2005. július 15.
PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: kézmûves tevékenység,

gyöngyfûzés, dekupázskép készítése, textil-
festés, egyszerû bábok készítése, szélforgó és
sárkánykészítés.
HHeellyyee::HHeellyyee:: a helyi óvoda épülete

VVeezzeettõõVVeezzeettõõ: Váli Árpádné

SSzzaajjllaa::SSzzaajjllaa::
2005. július 16.

PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: légvár, óriás soroló, óriás
jenga, kézmûves foglalkozás: dekupázskép és
gipszforma készítése, festése.
HHeellyyee::HHeellyyee:: mobil játszótér

JJeelleennttkkeezznnii lleehheett::JJeelleennttkkeezznnii lleehheett:: Leleszné Borsi Gizellánál

FFeerrttõõsszzeennttmmiikkllóóss::FFeerrttõõsszzeennttmmiikkllóóss::

2005. július 20.
PPrrooggrraammPPrrooggrraamm: légvár, óriás soroló, óriás

jenga, kézmûves foglalkozás.
HHeellyyee::HHeellyyee:: mobil játszótér

JJeelleennttkkeezznnii lleehheett::JJeelleennttkkeezznnii lleehheett:: Leleszné Borsi Gizellánál

CCssooppoorrttjjaaiinnkk  jjúúlliiuussii pprrooggrraammjjaaii::CCssooppoorrttjjaaiinnkk  jjúúlliiuussii 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 áá cc ii óó ttAA  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
GG ii zz uu ss tt óó ll  (( LL ee ll ee ss zz nn éé  BB oo rr ss ii  GG ii zz ee ll ll aa ))  kk aa pp hh aa tt tt oo kkGG ii zz uu ss tt óó ll  (( LL ee ll ee ss zz nn éé  BB oo rr ss ii  GG ii zz ee ll ll aa ))  kk aa pp hh aa tt tt oo kk

aazz  aazz  11//336688--9922--9999--eess tteelleeffoonnsszzáámmoonn11//336688--9922--9999--eess tteelleeffoonnsszzáámmoonn ....
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LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
MMaarrggii tt sszziiggeett ii  kkoommmmuunniikkáácc iióóss  jjááttéékkookkMMaarrggii tt sszziiggeett ii  kkoommmmuunniikkáácc iióóss  jjááttéékkookk :: :: július 4. (hétfõ)

MMúúzzeeuummllááttooggaattááss::MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: július 20. (csütörtök) 14.00-tól
KKiirráánndduullááss aa PPáállvvööllggyyii--ccsseeppppkkõõbbaarrllaannggbbaa::KKiirráánndduullááss aa PPáállvvööllggyyii--ccsseeppppkkõõbbaarrllaannggbbaa:: július 16. (szombat) 9.00-tól

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::
EEllõõrreelláátthhaattóóllaagg jjááttsszzóótteerrüünnkk jjúúnniiuuss 2277--ttõõll jjúúlliiuuss 1100--iigg ááttééppííttééss mmiiaatttt ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..EEllõõrreelláátthhaattóóllaagg jjááttsszzóótteerrüünnkk jjúúnniiuuss 2277--ttõõll jjúúlliiuuss 1100--iigg ááttééppííttééss mmiiaatttt ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..

MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!

LLééggvváárr:: LLééggvváárr:: július 16. (szombat)
SSppoorrttddéélluuttáánn:: SSppoorrttddéélluuttáánn:: július 21. (csütörtök) 15.00-tól
BBuuddaakkeesszzii VVaaddaassppaarrkk:: BBuuddaakkeesszzii VVaaddaassppaarrkk:: július 30. (szombat) 9.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::
YYttoonngg ttééggllaa ffaarraaggááss vvaaggyy aaggyyaaggoozzááss::YYttoonngg ttééggllaa ffaarraaggááss vvaaggyy aaggyyaaggoozzááss:: szerdánként 16.00-tól

GGyyeerreekk sszziiggeettii ssééttaa::GGyyeerreekk sszziiggeettii ssééttaa:: július 2. (szombat) 10.00-tól
ÁÁllllaattkkeerrtt::ÁÁllllaattkkeerrtt:: július 14. (csütörtök) 10.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 16.00-tól, szombatonként 15.00-tól 

PPiinnggppoonngg kklluubb::PPiinnggppoonngg kklluubb:: keddenként 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::
EEllõõrreelláátthhaattóóllaagg jjááttsszzóótteerrüünnkk jjúúlliiuuss 1111--ttõõll jjúúlliiuuss 3300--iigg ááttééppííttééss ééss ffeellúújjííttááss mmiiaatttt ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..EEllõõrreelláátthhaattóóllaagg jjááttsszzóótteerrüünnkk jjúúlliiuuss 1111--ttõõll jjúúlliiuuss 3300--iigg ááttééppííttééss ééss ffeellúújjííttááss mmiiaatttt ZZÁÁRRVVAA TTAARRTT..

MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!MMeeggéérrttééssüükkeett kköösszzöönnjjüükk!!

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::::
ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként és csütörtökönként 10.30-tól
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KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

Bizonyára ti is csónakáztatok már, s tudjátok, hogy milyen jó mulatság. Ez a két
maci is szeret evezni, csak segítenetek kell nekik.
Színezzétek ki a részeket, majd a vastag fekete vonal mentén vágjátok szét a hátteret.

A macikat, csónakot, lapátot is vágjátok körbe! 4 db milton kapocsra lesz szükség az
összeszereléshez. A lapátot ragasszátok a macik kezébe, ezután a csónakot ragasszátok fel a
hullámzó vízre s a kapcsokkal rögzítsétek hozzá a 2 macit alulról (a vastag pöttynél). 
A macik fejét pedig a felhõs részhez kapcsoljátok a kapoccsal.

Ha elõre-hátra mozgatjátok a felsõ részt, a macik evezni fognak.

Jó munkát!
RRaajjzzoollttaa::
ZZssuuzzssaa

– 50. szám –



M.1.



Íme egy kis tárlat a Máltai játszóterek életébõl... Ezzel kedveskedik Nektek
a jubileuma (50. szám) alkalmából a Tündérkert szerkesztõsége.

Valami készül Esztergomban... Az álcaháló hûvösében
(Gyûrû)

Esztergomi zsibongásFesték és ecset
(Debrecen)

Kapaszkodj!
(Debrecen)

M.2.

A Gyûrûben is készül valami...

Jobbra menjek, balra menjek?
(Huszti)

Hányfelé osszam? 
(Huszti)

Ceruzát ragadj!
(Kerék)

Ez nyitott szemmel sem könnyû...
(Kerék)

Egy kis hûs permet
(Lajos)

Kis házak, nagy házak
(Lajos)



Valami készül...
(Pápa)

A nagy rohanás
(Silvanus)

Muzsikások
(Pápa)

Az eleven mesefigura
(Miskolc)

A kalandtúra
(Miskolc)

Egy jó lépés
(Silvanus)

Közös erõvel
(Szeged)

Buli van!
(Szeged)

Madártávlatból...
(Tatabánya)

És közelrõl...
(Tatabánya)

Vár a vár
(Zemplén)

Húzd meg jobban!
(Zemplén)


