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JJúúnniiuuss  ––  NNyyáárreellõõ,,  SSzzeenntt  IIvváánn  hhaavvaaJJúúnniiuuss  ––  NNyyáárreellõõ,,  SSzzeenntt  IIvváánn  hhaavvaa

Június 5-én a Föld számtalan helyszínén
emlékeznek meg a Környezetvédelmi
Világnapról. 

Elõször 1972-ben tartották meg ezt a
napot Stockholmban. „Az embernek alapvetõen
joga van a szabadsághoz, egyenlõséghez és a
megfelelõ életfeltételekhez olyan minõségû
környezetben, amely emberhez méltó és
egészséges életre ad
lehetõséget“- fogalmazták
meg ezen az ENSZ
világkonferencián.

A világnap célja,
hogy az egyes emberek
ráébredjenek arra, hogy
milyen fontos a környe-
zetünk megóvása. S
milyen óriási az egyéni
felelõsségünk ebben a
folyamatban.

Vajon, ha kedves olvasó magadba nézel,
találsz-e olyan apró gesztusokat, kisebb
figyelmességeket az életedben, amelyek segítik
környezeted megóvását? Például eteted a
madarakat télen? Elzárod a csapot az iskolában,
ha valaki nyitva felejtette? Vagy a csokipapírt
beledobod a játszótéri szemetesbe? Ültetsz néha a
telken vagy a balkonládába virágot, és behozod a
játszóházba az elhasználódott elemeket? 

Számtalan példát sorolhatnék még, de az 
lenne a legjobb, ha magatokban születne meg
néhány apró döntés, mellyel egy kicsit többet ten-

nétek környezetünk megóvásáért.
Mivel hamarosan itt a vakáció, ezért

engedjétek meg, hogy a fenti témához kapcsolód-
va egy kirándulás-ötletet adjak nektek: minden-
kinek sok szeretettel ajánlom a veresegyházi
Medveotthont, amely Közép-Európa egyetlen
medvemenhelye. 

Az óriási kifutóban élõ 33 barnamedve és
a farkasok éjjel-nappal
látogathatók, ráadásul
belépõdíj sincs. Érdemes
mézet vinni és egy kisebb
fakanalat, ha ti magatok
szeretnétek megetetni
Döncit és a többi macit.
Kívánok az egész család-
nak napsütötte, mézcsor-
gatós kirándulást!

Kalendárium
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MMáárrttii



Talán az egyik legfinomabb gyümölcsünk a „föld-
anya szívének” is becézett ffööllddiieeppeerrffööllddiieeppeerr. Ez a hamvas,
pirosló gyümölcs a szamóca nemesített változata. 

Tele van vitaminnal, az
egészségünk megõrzéséhez elenged-
hetetlen növényi vegyületekkel. 
A hosszú téli hónapok után feltölti a
szervezetünket (és lelkünket) C- és E-
vitaminnal, valamint csökkenti a szív-
betegség és a rák kialakulását. Vértisztító
hatása segít a salakanyagok és a felesleges
zsír távozásában. 

Biztosan már ti is tapasztaltátok, hogy ennek a
piros, szív alakú, illatos gyümölcsnek már a látványa is
gyógyít. Használjuk ki alaposan az eperszezont, mert
rövid ideig található meg a pultokon.  

A piros színnél maradva, a nyár egyik közkedvelt
állata a hhééttppeettttyyeess  kkaattiiccaabbooggáárrhhééttppeettttyyeess  kkaattiiccaabbooggáárr . Ez az egész
Európában ismert bogár még az 1 cm-t sem éri el. Mégis,

a piros szárnyakon lévõ hét fekete folt alapján könnyen
felismerhetõ. 

A többi (hazánkban élõ) 78 katicabogárfaj
esetében rendkívül változékony a test-
szín és a foltok adta mintázat.

A katicák nagyon gyorsan el
tudnak szaporodni, kiváltképp, hogyha
elegendõ táplálékot találnak az adott
vidéken.

Veszély esetén holtnak tettetik
magukat, leesnek és nem mozdulnak. Ha

kell, lábizületeik pórusain sárgás folyadékot bocsátanak ki,
amely pl. a hangyák ellen nagyon hatékony. 

A katicabogarak levél- és
pajzstetvekkel táplálkoznak, ezért rend-
kívül hasznosak. E tulajdonságuknak
köszönhetõen gyakran használják a ka-
ticabogarakat a biológiai növény-
védelemben.

Természetrajz

AA  hhóónnaapp  áállllaattaa  ééss  nnöövvéénnyyeeAA  hhóónnaapp  áállllaattaa  ééss  nnöövvéénnyyee

MMáárrttii

DDiiggiittáálliiss  TTüünnddéérrkkeerrtt!!DDiiggiittáálliiss  TTüünnddéérrkkeerrtt!!

Tisztelt Olvasónk!

Nagy öröm számunkra, hogy immár a
MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt  hhoonnllaappjjáánn is megje-
lenhetünk minden hónapban (a Kiadványaink
menüpont alatt).
Mindig az aktuális és az azt megelõzõ két havi
számot olvashatjátok PDF formátumban.

Címünk: 
hhttttpp::////wwwwww..mmmmsszzbbpp..hhuuhhttttpp::////wwwwww..mmmmsszzbbpp..hhuu

SSzzíínneezzdd  kkii  aa  vviirráággkkoosszzoorrúútt!!SSzzíínneezzdd  kkii  aa  vviirráággkkoosszzoorrúútt!!
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SSééttáállnnii  mmeenntt  aa  zzöölldd  hheerrnnyyóó..  CCssuuppaa  vvíízz  lleetttt
aa  lláábbaa  aa  hhaajjnnaallii  hhaarrmmaattttóóll..  

HHaappccii  ––  ttüüsssszzöögg  ––,,  hhaappccii!!  NNeemm  jjáárrhhaattookk
mmeezzííttlláább..  CCiippõõtt  kkeellll  vveennnneemm..  ÉÉss  mmeenntt  aa
cciippéésszzhheezz..

––  KKéérreekk  ttíízz  ppáárr  cciippõõtt..
––  TTíízz  ppáárraatt??  ––  áállmmééllkkooddootttt

aa  cciippéésszzmmeesstteerr..
––  IIggeenn,,  mmeerrtt  nneekkeemm  hhúússzz

lláábbaamm  vvaann..
––  SSzzeennttssééggeess  éégg!!  HHiisszzeenn

nniinnccss  iiss  aannnnyyii  bbõõrröömm    rraakkttáárroonn..
CCssaakk  rreennddeelléésstt  vveehheetteekk  ffeell..

––  JJóóll  vvaann,,  aakkkkoorr  vveeggyyeenn  mméérrttéékkeett..  ÉÉss  hhaa
eellkkéésszzüülltt,,  hhoozzzzaa  eell,,  kkéérreemm,,  iiddee  mmeegg  iiddee,,  mmeerrtt
ootttt  llaakkoomm..

AAllaappoossaann  mmeeggddoollggoozzootttt  aa  cciippéésszz  aa  ttíízz  ppáárr
lláábbbbeelliivveell..  VVaarrrrtt,,  vvaarrrrtt,,  vvaarrrrooggaattootttt,,  mmíígg  vvééggrree
eellkkéésszzüülltt  aa  hhúússzz  ddaarraabb  cciippõõ..  BBeeccssoommaaggoollttaa,,  ééss
eellvviittttee  aa  mmeeggaaddootttt  hheellyyrree..  KKeerreessii  aazz  iissmmeerrõõss

hheerrnnyyóótt..  SSeehhooll  sseemm  ttaalláálljjaa..  EEggyy  kkááppoosszzttaafföölldd
ffeelleetttt  sszzéépp  ffeehhéérr  ppiillllaannggóó  rreeppddeess..

––  BBooccssáánnaatt,,  nneemm  llááttootttt  eerrrree  vvaallaahhooll  eeggyy
zzöölldd  hheerrnnyyóótt??  ––  kkéérrddii  aa  cciippéésszz..  ––  TTíízz  ppáárr  cciippõõtt
rreennddeelltt  nnáállaamm,,  mmoosstt  hhoozzttaamm  eell……

––  ÁÁ!!  ––  kkiiáállttoottttaa    aa  ppiill--
llaannggóó..  ––  MMoosstt  jjuutt  eesszzeemmbbee::
hhiisszzeenn  éénn  vvoollttaamm  aazz  aa  hheerrnnyyóó..
IIggaazz,,  mmeeggrreennddeelltteemm  aa  cciippõõkkeett,,
ddee  aazz  mmáárr  oollyyaann  rrééggeenn  vvoolltt!!
AAddddiigg  ddoollggoozzootttt  aa  cciippõõiimmeenn,,
mmíígg  kköözzbbeenn  ppiillllaaggóóvváá  lleetttteemm..

––  NNoo  ééss  mmoosstt  mmii  lleesszz??  ––
kkiiáállttoottttaa  rréémmüülltteenn  aa  cciippéésszz..  ––  MMoosstt  nniinnccss
ttööbbbbéé  lláábbaa????

–– DDeehhooggyy  nniinnccss..  DDee  eellõõsszzöörr  iiss  ccssaakk  hhaatt
lláábbaamm  vvaann,,  mmáássooddsszzoorr  éénn  mmáárr  eeggyyáállttaalláánn  nneemm
jjáárrookk  aa  ffööllddöönn..  CCssaakk  rrööppkkööddöökk!!  MMii  sszzüükkssééggeemm
nneekkeemm  cciippõõrree??

EEzz  aazzttáánn  aa  ggoonndd!!  ((HHaannnnaa  OOzzooggoowwsskkaa  mmeessééjjee))

Mese

EEzz  aazzttáánn  aa  ggoonndd!!EEzz  aazzttáánn  aa  ggoonndd!!

Andó Zsanett, 13 éves

EEggéésszzsséégg--aabbcc
- egészséges életmód -

Panni levelet írt Zsófinak. Húzd alá Panni helytelen cselekedeteit! Te mit csináltál volna a helyében?
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VVeezzeessdd  eell  aa  mmeeddvvéétt  aa  llooccssoollóókkaannnnááhhoozz!!VVeezzeessdd  eell  aa  mmeeddvvéétt  aa  llooccssoollóókkaannnnááhhoozz!!

KKeerreessdd  mmeegg,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  ggyyüümmööllccssöökk  bbúújjttaakk  eell  eezzeekkbbeenn  aa  rraajjzzookkbbaann!!KKeerreessdd  mmeegg,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  ggyyüümmööllccssöökk  bbúújjttaakk  eell  eezzeekkbbeenn  aa  rraajjzzookkbbaann!!

Ügyeskedj!
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Gyerekszemmel

11..   LLaassssaann   vvééggee   aazz   ii sskkoo lláánnaakk ..   KKöözzee ll eegg11..   LLaassssaann   vvééggee   aazz   ii sskkoo lláánnaakk ..   KKöözzee ll eegg
aa   sszzüünniiddõõ……aa  sszzüünniiddõõ……
– Jaj, már nagyon várom! Elegem van az
iskolából, a házi feladatokból. Jó, tudom, hogy
fontos a tanulás, hogy „okosodjunk”, de tényleg
örülök, hogy lassan vége a sulinak. Olyan jó lesz
lustálkodni, nem csinálni semmit.

22 ..   MM ii tt   ff oo gg ss zz   cc ss ii nn áá ll nn ii   aa   nn yy áá rr oo nn ??22 ..   MM ii tt   ff oo gg ss zz   cc ss ii nn áá ll nn ii   aa   nn yy áá rr oo nn ??
TTáábboorroozzááss??   NNyyaarraa llááss??TTáábboorroozzááss??   NNyyaarraa llááss??
– Igen, lovastáborba fogok menni. Már kisko-
rom óta járok lovagolni. Imádom a lovakat.
„Nagyon jó fejek”. Szerencsére anyuék elenged-
nek, pedig nem is olyan olcsó. A barátom sajnos
nem jöhet el, azt mondta az apja. Pedig olyan jó

lett volna vele együtt „bulizni”. De sajnos
nagyon rosszak lesznek a jegyei. Lehet, hogy
bukni is fog.

33 ..   CCssaa llááddii   nnyyaarraa llááss??33 ..   CCssaa llááddii   nnyyaarraa llááss??
– Biztos sokat megyünk majd a kertünkbe, le
vidékre. Ott is szeretek lenni, jó fej srácok van-
nak arrafelé is. Majd eljárok pecázni, fürdeni.
Sütünk majd szalonnát, csinálunk tábortüzet.
És nagyokat focizunk. Remélem. Az anyuékkal
pedig, ha összejön, elmegyünk a Balatonra. De
csak akkor, ha aput elengedik a munkahelyérõl.
Tavaly sajnos nem voltunk sehol, remélem, az
idén másképp lesz. Éljen a nyári szünet!

ZZssaannii
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1144  ggyyüümmööllccss  rreejjttõõzzöötttt  eell  aa  sszzöövveeggbbeenn..  KKeerreessdd  mmeegg  õõkkeett!!1144  ggyyüümmööllccss  rreejjttõõzzöötttt  eell  aa  sszzöövveeggbbeenn..  KKeerreessdd  mmeegg  õõkkeett!!

OOllvvaassdd  öösssszzee  aa  kkééppeekk  nneevvéénneekk  eellssõõ  bbeettûûjjéétt!!  RRaajjzzoolldd  iiss  llee,,  aammiitt  kkaappttááll!!OOllvvaassdd  öösssszzee  aa  kkééppeekk  nneevvéénneekk  eellssõõ  bbeettûûjjéétt!!  RRaajjzzoolldd  iiss  llee,,  aammiitt  kkaappttááll!!

Ügyeskedj!

Hatalmas víztükör terült el a völgyben. Feri biz lihegett a melegtõl. Persze, persze, ha nem
szed erdei virágokat kosarába Nándi, óvatosabban megy, gyönyörködik picit, romokat is
láthat.
– Ne rakd lábadat olyan gyorsan, nincs eresz – nyekergett Feri –, nincs árnyék.
– Rontja a bakancsom a kõ! – kényeskedik Nándi, s miközben kering, lóbálja a táskáját.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::  ZZssuuzzssaa



MMiisskkoollcc::MMiisskkoollcc::

- 2005. június 3. 14.00:
Hangyaboly - klubfoglalkozás

- 2005. június 17. 14.00:
Hangyaboly - klubfoglalkozás

Helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Árpád út 126.  (ebédlõ)

Vezeti: Zs. Kaló Edit

DDeebbrreecceenn::DDeebbrreecceenn::

- 2005. június 20-25-ig
Nyári kézmûves tábor 15 fõ részére

Vezeti: Halász Katalin

HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy::

- 2005. június 1.
Gyereknap a kishomoki polgárvédelmi 
központban

Érdeklõdni lehet: Asztalosné Albert Évánál

MMoonnoorr::MMoonnoorr::

- 2005. június
A strázsa-hegyi kilátónál focimeccs,
közös játék

Szervezõ: Topál Józsefné

TTiisszzaasszzaallkkaa::TTiisszzaasszzaallkkaa::

- 2005. június 30.
Egész napos sport- és sorversenyekkel 
várják a gyerekeket 

Vezetõ: Sebestyénné Szép Katalin

AA   pp rr oo gg rr aa mm oo kk kk aa ll   kk aa pp cc ss oo ll aa tt oo ssAA   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   kk aa pp hh aa tt tt oo kkii nn ff oo rr mm áá cc ii óó tt   GG ii zz uu ss tt óó ll   kk aa pp hh aa tt tt oo kk

aazz   aazz   11//336688--99229999--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn11//336688--99229999--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn ....

CCssooppoorrttjjaaiinnkk    jjúúnniiuussii  pprrooggrraammjjaaii::CCssooppoorrttjjaaiinnkk    jjúúnniiuussii  pprrooggrraammjjaaii::
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LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS     UUUU .... ::::
LLééggvváárrLLééggvváárr ::  ::  június 8. (szerda) 9.00-tól

június 20. (hétfõ) délelõtt és délután
MMúúzzeeuummllááttooggaattááss::MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: június 16. (csütörtök) 14.00-tól

KKiirráánndduullááss  aa  PPáállvvööllggyyii--ccsseeppppkkõõbbaarrllaannggbbaa::KKiirráánndduullááss  aa  PPáállvvööllggyyii--ccsseeppppkkõõbbaarrllaannggbbaa:: június 18. (szombat) 9.00-tól
EEggéésszz  nnaappooss  ppiilliissii  ttúúrraa::EEggéésszz  nnaappooss  ppiilliissii  ttúúrraa:: június 29. (szerda) 9.00-tól

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII     ÚÚÚÚ TTTT::::
SSzzaabbaaddttéérrii  ttoorrnnaa::SSzzaabbaaddttéérrii  ttoorrnnaa:: keddenként 11.00-tól

KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  június 18. (szombat) 15.00-tól
TTáánncchháázz  --  ééllõõzzeennéévveell::  TTáánncchháázz  --  ééllõõzzeennéévveell::  június 26. (vasárnap) 15.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK     UUUU .... ::::
PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg::PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: június 19. (vasárnap) 15.00-tól

EEsszztteerrggoommii  kkiirráánndduullááss::EEsszztteerrggoommii  kkiirráánndduullááss:: június 26. (vasárnap) 9.00-tól
EEggéésszz  nnaappooss  kkiirráánndduullááss::EEggéésszz  nnaappooss  kkiirráánndduullááss:: július 1. (péntek) 9.00-tól

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

BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: június 8., 22.  (szerdánként) 10.30-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

RRööggbbii::RRööggbbii:: péntekenként 17.00-tól
TTáábboorrttûûzz::TTáábboorrttûûzz:: június 17. (péntek) 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ     UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 15.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: június 10., 24. (péntekenként) 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

FFiillmmkklluubb::  FFiillmmkklluubb::  csütörtökönként 15.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS     SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként 17.00-tól

ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss  ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss  ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként 10.30-tól
BBáábboozzááss::BBáábboozzááss:: június 24. (péntek) 17.00-tól

AAggyyaaggoozzááss::AAggyyaaggoozzááss:: június 11. (szombat) 16.30-tól

Információk
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KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!
M.1.

Színezzétek ki ezt a tigrist, vágjátok körbe a részeket, majd ragasszátok oda a
farkát hátulról! Milton kapocs segítségével szereljétek össze a tigrist, s már lehet is
mozgatni. 

Jó munkát!
RRaajjzzoollttaa::
ZZssuuzzssaa


