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MMáájjuuss  ––  TTaavvaasszzuuttóó,,  PPüünnkköössdd  hhaavvaaMMáájjuuss  ––  TTaavvaasszzuuttóó,,  PPüünnkköössdd  hhaavvaa

A május a természet fiatalságát és
szépségét hordozza teljes pompájában.
Telve lesznek illattal a kertek; lombosod-
nak a fák és virágzanak önfeledten. 
A madarak mindenütt a fiókák nevelésével
foglalkoznak, csicsergésüktõl gazdag a táj.
Ezért sem véletlen, hogy ebben a hónap-
ban (május 10-én) ünnepeljük a MMaaddaarraakkMMaaddaarraakk
ééss   FFáákk   NNaappjjááttééss   FFáákk   NNaappjjáátt .

A XIX. század
végétõl nagy mértékben
pusztulásnak indult az
erdõ, mezõ. Az európai
államok 1902. március
19-én Párizsban egyez-
ményt kötöttek a mezõ-
gazdaságban hasznos
madarak érdekében. Az
egyezmény aláírói
között volt Magyarország is. Hazánkban
elõször Chernel István ornitológus
szervezte meg (még ugyanabban az évben)
a Madarak és Fák Napját.

Késõbb Apponyi Albert (volt mi-
niszterünk) elrendelte, hogy ezen a napon
gyümölcsfákat ültessenek, és emlékezzenek
meg a hasznos madarakról.

Az idõk folyamán az állatvédõ
egyesületek és a magyar ornitológusok is
jelentõsen támogatták ezt a nemes moz-
galmat.

A II. világháború után sajnos csökkent a
népszerûsége ennek az évfordulónak, de
1996 óta, kormányrendelet alapján, május
10-e ismét a fák és a madarak ünnepe lett.

Kalendárium
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KKiiaaddjjaa  aa  MMaaggyyaarr  MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt  BBuuddaappeessttii  KKöözzppoonnttjjaa  

Szerkesztõ:Till Csaba  � A lapot írták: Král Zsuzsa, Leleszné Borsi Gizella, 
Mészáros Márta, Naszádos Orsolya, Taródiné Kardos Ágnes, Zsóri Anikó �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

VVaalllláássii  üünnnneeppeekk::

mmáájjuuss  11..:: Húsvét 6. vasárnapja
mmáájjuuss  88..:: Urunk mennybemenetele
mmáájjuuss  1155..:: Pünkösdvasárnap

mmáájjuuss  1166..:: Pünkösdhétfõ
mmáájjuuss  2222..:: Szentháromság ünnepe
mmáájjuuss  2233..:: Apor Vilmos vértanú
püspök emlékezete
mmáájjuuss  2299..::  Úrnapja

JJeelleess  nnaappookk::

mmáájjuuss 11..:: Anyák Napja

A Munka Ünnepe
Az EU Csatlakozás Napja

mmáájjuuss  33..:: Sajtószabadság Napja
mmáájjuuss  44..:: Magyar Tûzoltók Napja

mmáájjuuss  55:: Esélyegyenlõség Napja
Európa Nap

mmáájjuuss  77..:: Az Asztma Világnapja
mmáájjuuss  88..::  Nemzetközi Vöröskereszt Napja
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mmáájjuuss  2255..::  Afrika Napja
mmáájjuuss  2299..::  Nemzetközi Gyereknap
mmáájjuuss  3311..:: Dohánymentes Világnap

MMáárrttii



Májusban, a gyümölcsfák virágzása idején,  a
ccsseerreesszznnyyeeffááttccsseerreesszznnyyeeffáátt szeretném bemutatni nektek.

A cseresznye már nagyon régóta termesztett
gyümölcs Európában. A rómaiak és a görögök
hozták be az idõszámítás elõtti évezredben.

A vadcseresznye szép fát nevel,
képes 20-25 m magasra nõni, a ter-
mesztett édes cseresznye kisebb, csak 10-
12 m magasra nõ. Gyökérzetük vízszinte-
sen vagy ferdén terjeszkedik, legalább
olyan szélességben, mint a korona. 

A cseresznyefa sok fényt, ugyanakkor
kevés vizet igényel. Május közepén már pirosodik az elsõ

cseresznye fajta. Gyümölcse közép-
nagy, bíborszínû, édes, illatos.
Ezután sorakoznak a késõbbi
fajták. Nálunk a legismertebb a
badacsonyi, nagy, ropogós
cseresznye.

Fontos tudnunk, hogy a cseresznye kitûnõ vér-
tisztító. Többek közt segít a reuma és a bõrápolás terén,
enyhíti a köszvény okozta fájdalmakat.

2005 a ppaarrllaaggii  ssaassppaarrllaaggii  ssaass védelmének az éve. Több mint 50 éve
valamennyi sasfajra vadászati tilalom van érvényben

hazánkban. Mégis csak az elmúlt 20 esztendõ célzott
fajvédelmi akcióknak köszönhetõen kezdett nõni a
sasok száma. Ma már 70 párról tudunk.

Veszélyeztetõ tényezõk közé sorolhatók a
mezõgazdasági tájak nagymértékû átalakításai, a

fakivágások okozta fészkelõhelyek megszûntetése,
valamint a szándékos és véletlen pusztítás.

A hazai parlagi sasok védelme érdekében valamennyi
saspár fészkelését próbálják nyomon követni, és fent említett
tényezõket ott minél jobban kiküszöbölni.

Mindannyiótok figyelmébe ajánlom azokat az
ismeretterjesztõ kiadványokat, melyek a „Parlagi sas védelmének
éve” alkalmából több helyen olvashatók (így pl. az M3-as
autópálya parkolóiban).

Természetrajz

AA  hhóónnaapp  áállllaattaa  ééss  nnöövvéénnyyeeAA  hhóónnaapp  áállllaattaa  ééss  nnöövvéénnyyee

MMáárrttii

JJóóttüünnddéérreekk  ppeeddiigg  vvaannnnaakkJJóóttüünnddéérreekk  ppeeddiigg  vvaannnnaakk

HHaa  kkiissggyyeerrmmeekkeess  sszzüüllõõkkéénntt  úúggyy  éérrzzii......HHaa  kkiissggyyeerrmmeekkeess  sszzüüllõõkkéénntt  úúggyy  éérrzzii......

- Olyan jó lenne beszélgetni
- Sokat vagyok egyedül
- Elbizonytalanodtam a gyereknevelésben
- Nem tudok egyedül kimozdulni

AAzz  OOtttthhoonn  SSeeggííttüünnkk  SSzzoollggáállaattAAzz  OOtttthhoonn  SSeeggííttüünnkk  SSzzoollggáállaatt tapasztalt önkéntesei heti
rendszerességgel meglátogatják és barátságukat, gyakorlati segít-
ségüket ajánlják fel ingyen, derûsen, megértéssel, szeretettel.

Otthon Segítünk Alapítvány, 1114 Budapest, Bartók B. út 37. , tel.: 209-34-30
Óbuda-Békásmegyer - Vég Edina: 20/933-40-11, E-mail: veg.edina@axelero.hu
Bakóczy Eszter: 70/297-69-58, E-mail: bakoczy.eszter@drotposta.hu
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A MMaaggyyaarr  MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaattMMaaggyyaarr  MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt
SSzzoocciiáálliiss  GGoonnddoozzóó--  ééss  ÁÁppoollóókkééppzzõõ  SSzzaakkiisskkoolláájjaaSSzzoocciiáálliiss  GGoonnddoozzóó--  ééss  ÁÁppoollóókkééppzzõõ  SSzzaakkiisskkoolláájjaa
ffeellvvéétteelltt  hhiirrddeettffeellvvéétteelltt  hhiirrddeett a 2005/2006-os tanévre. 

Az iskolában nappali és esti tagozaton, 2 éves
iskolarendszerû képzésben - OKJ 33893302 számon
nyilvántartott - szociális gondozó és ápoló szak-
képesítés szerezhetõ. 

AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii:: nappali tagozaton a 16 és
21 év közötti életkor, 18 éves kor alatt a 10. évfolyam si-
keres befejezése ill. a felvételi beszélgetésen való megfelelés; 
esti tagozaton az általános iskolai végzettség és az adott
munkakörben való foglalkoztatás, valamint a munkahely
kötelezettségvállalása. 
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22000055..  jjúúnniiuuss  1155..  JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22000055..  jjúúnniiuuss  1155..  

A nappali tagozaton tandíjfizetési kötelezettség
nincs, esti tagozaton az elsõ szakképesítés megszerzése
esetén a térítési díj 15.000,- Ft/félév. Minden további
képesítés tandíja 30.000,- Ft/félév. 
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  aa  3388--8888--776600  vvaaggyy  aa  3388--8888--992200--aass  tteelleeTToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  aa  3388--8888--776600  vvaaggyy  aa  3388--8888--992200--aass  tteellee ----
ffoonnsszzáámmoonn  kkaapphhaattóó..  CCíímm::  11003333  BBpp..,,  MMiikkllóóss  uu..  3322..  TTeelleeffoonn::ffoonnsszzáámmoonn  kkaapphhaattóó..  CCíímm::  11003333  BBpp..,,  MMiikkllóóss  uu..  3322..  TTeelleeffoonn::
3388--8888--776600  vvaaggyy  3388--8888--992200..3388--8888--776600  vvaaggyy  3388--8888--992200..



EEggyysszzeerr  eeggyy  mmaaccsskkaa  aazz  eerrddõõbbeenn  kkóósszzáálltt,,  ééss
ttaalláállkkoozzootttt  aa  rróókkáávvaall..  „„RRóókkaa  úúrrffii  ookkooss,,  ttaappaasszzttaalltt
jjóósszzáágg,,  ééss  nnaaggyy  sszzaavvaa  vvaann  aazz  eerrddõõbbeenn””  ––  ggoonnddoollttaa
ééss  nnaaggyy  ttiisszztteessssééggggeell  kköösszzöönnttööttttee::

––  JJóó  nnaappoott,,  ttiisszztteelltt  rróókkaa  úúrrffii!!  HHooggyy  sszzoollggááll  aa
kkeeddvveess  eeggéésszzssééggee??  HHooggyy  ss  mmiinntt  éérrzzii  mmaaggáátt  eebbbbeenn  aa
mmaaii  ddrráámmaaii  vviilláággbbaann??

AA  rróókkaa  kkeevvééllyyeenn  tteettõõttõõll
ttaallppiigg  vvééggiiggmméérrttee  aa  mmaaccsskkáátt,,
nneemm  ttuuddttaa,,  eeggyyáállttaalláánn  mmééllttaassssaa--ee
eeggyy--kkéétt  sszzóórraa..  VVééggüüll  aazztt  mmoonnddttaa::

––  ÓÓ,,  ttee  nnyyoommoorruulltt  bbaajjuusszzppeedd--
rrõõ,,  ttee  ttaarrkkaa  ppoojjááccaa,,  ttee  ééhheennkkóórráásszz
eeggéérrlleessõõ,,  mmii  jjuutt  eesszzeeddbbee??  AAzztt
mmeerreedd  kkéérrddeezznnii  ttõõlleemm,,  hhooggyy  vvaaggyyookk??  MMiillyyeenn  iisskkoolláátt
jjáárrttááll  ttee??  MMiiffééllee  mmeesstteerrsséégghheezz  éérrtteesszz??

––  CCssaakk  eeggyyeettlleenn  eeggyyhheezz  ––  ffeelleellttee  sszzeerréénnyyeenn  aa
mmaaccsskkaa..

––  UUggyyaann  mmiihheezz??  ––  kkéérrddeezzttee  aa  rróókkaa..
––  HHaa    aa  kkuuttyyáákk  aa  ssaarrkkaammbbaann  vvaannnnaakk,,  ffeell  ttuuddookk

kkaappaasszzkkooddnnii  aa  ffáárraa,,  ééss  mmeeggmmeenntteemm  ttõõllüükk  aazz    iirrhháámmaatt..
––  EEzz  iiss  vvaallaammii??  ––  hheenncceeggeetttt  aa  rróókkaa..  ––  ÉÉnn

lleeggaalláábbbb  sszzáázzffééllee  mmeesstteerrssééggeett  ttuuddookk,,  ééss  rrááaaddáássuull
mméégg  eeggyy  zzssáákkrraa  vvaallóó  ffoorrttééllyyoomm  iiss  vvaann..  MMeeggeessiikk  aa
sszzíívveemm  rraajjttaadd,,  ggyyeerree  vveelleemm,,  mmaajjdd  éénn  mmeeggmmaaggyyaarráá--
zzoomm  nneekkeedd,,  hhooggyyaann  kkeellll  rráásszzeeddnnii  aa  kkuuttyyáákkaatt..

AAbbbbaann  aa  sszzeemmppiillllaannttáássbbaann  ffeellttûûnniikk  eeggyy
vvaaddáásszz  nnééggyy  jjóóffééllee  kkooppóóvvaall..  NNoosszzaa,,  ffeelluuggrriikk  aa

mmaaccsskkaa  aa  ffáárraa,,  kkúússzziikk  ffööllffeelléé  aa
ttöörrzzsséénn,,  mmeeggüüll  fföönntt  aa  tteetteejjéénn,,
aahhooll  áágg  iiss  rreejjttii,,  lloommbb  iiss  ttaakkaarr--
jjaa,,  aa  ffüüllee  ssee  llááttsszziikk..

––  MMoosstt  eellõõ  aa  ffoorrttééllllyyaall,,
rróókkaa  kkoommaa,,  nnyyiissdd  kkii  ggyyoorrssaann
aazztt  aa  zzssáákkoott!!  ––  kkiiaabbáálljjaa  lleeffeelléé  aa
rróókkáánnaakk..

HHaanneemm  aa  rróókkáátt  aakkkkoorrrraa  mmáárr  nnyyaakkoonn  ccssíípp--
ttéékk,,  ééss  mmooccccaannnnii  sseemm  eennggeeddttéékk  aa  kkooppóókk..

––  EEjjnnyyee,,  eejjnnyyee,,  rróókkaa  úúrrffii  ––  sszzóólltt  aa  mmaaccsskkaa
ooddaafföönntt  ––,,  bbeennnnee  rraaggaaddttááll  aa  ppááccbbaann  aa  sszzáázzffééllee
mmeesstteerrssééggeeddddeell!!  HHaa  iiddee  ffööll  ttuuddttááll  vvoollnnaa
kkaappaasszzkkooddnnii  vveelleemm,,  bbeezzzzeegg  nneemm  hhaaggyyttaadd  vvoollnnaa
ootttt  aa  ffooggaaddaatt!!

Mese

AA  rróókkaa  mmeegg  aa  mmaaccsskkaaAA  rróókkaa  mmeegg  aa  mmaaccsskkaa

Miklós Alexandra, 12 éves

EEggéésszzsséégg--aabbcc
- testápolás -

A rendszeres és gondos testápolás nemcsak egészségügyi szempontból fontos, hanem a jó közérzetnek is
záloga, és megakadályozhatja a betegségek kialakulását.

Mikor és miért végzed a különbözõ testápolási mûveleteket? Kösd össze a számokat a képpel! (Több megoldás is lehetséges.)

1. minden este
2. hetente egyszer
3. minden reggel
4. minden étkezés elõtt és után
5. WC-használat elõtt és után
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NNéézzdd  mmeegg  ffiiggyyeellmmeesseenn  aa  kkéétt  kkééppeett!!  KKeerreessdd  mmeegg  aa  kküüllöönnbbssééggeekkeett!!NNéézzdd  mmeegg  ffiiggyyeellmmeesseenn  aa  kkéétt  kkééppeett!!  KKeerreessdd  mmeegg  aa  kküüllöönnbbssééggeekkeett!!

SSzzíínneezzdd  kkii  aa  ffeekkeettee  ppööttttyyeell  mmeeggjjeellöölltt  tteerrüülleetteekkeett!!SSzzíínneezzdd  kkii  aa  ffeekkeettee  ppööttttyyeell  mmeeggjjeellöölltt  tteerrüülleetteekkeett!!

Ügyeskedj!
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Gyerekszemmel

11 ..   UUttoo ll ss óó   éévvee ss   vvaaggyy   aazz   áá ll tt aa ll áánnoo ss11 ..   UUttoo ll ss óó   éévvee ss   vvaaggyy   aazz   áá ll tt aa ll áánnoo ss
ii sskkoo lláábbaann ..   TTúúll   vvaaggyy   aa   kköözzééppii sskkoo llaa iiii sskkoo lláábbaann ..   TTúúll   vvaaggyy   aa   kköözzééppii sskkoo llaa ii
ffee llvvééttee ll iinn .. .. ..ff ee llvvééttee ll iinn .. .. ..
– Igen, nagyon boldog vagyok. A felvételim
nagyon jól sikerült. Úgy tûnik, biztosan felvesz
az a gimi. Bár egy kicsit féltem, tartottam
attól, hogy nem jön össze.

22 ..   KKii   vváá llaasszzttoottttaa   kk ii   sszzáámmooddrraa   aazz22..   KKii   vváá llaasszzttoottttaa   kk ii   sszzáámmooddrraa   aazz
ii ss kk oo ll áá tt ??   SS aa jj áá tt   dd öö nn tt éé ss   vv oo ll tt ,,   vv aa gg yyii ss kk oo ll áá tt ??   SS aa jj áá tt   dd öö nn tt éé ss   vv oo ll tt ,,   vv aa gg yy
sszzüüllõõ ii ,,   ee sseett ll eegg   kköözzööss??sszzüüllõõ ii ,,   ee sseett ll eegg   kköözzööss??
– Nekem nagyon rendes szüleim vannak.
Tényleg. Na jó, néha kicsit fárasztóak, de kik
nem? Én is szerettem volna gimnáziumba

menni, és anyu is ezt javasolta. Apukám talán
jobban örült volna, ha „valami szakmát“ tanu-
lok, de nálunk anyukám viseli a „nadrágot“. Így
sikerült aput is rábeszélnie.

33 ..   TToovváábbbbttaannuullááss??33 ..   TToovváábbbbttaannuullááss??
Persze, ezért megyek gimibe. A bölcsészkarra
szeretnék majd felvételizni. Az irodalom a ked-
vencem. Persze, négy év alatt sok minden vál-
tozhat, de diplomát mindenképp szeretnék. A
mai világban e nélkül lassan már takarítani sem
lehet. Tudom, hogy sokat kell majd tanulnom, de
remélem, sikerül, amit elterveztem. Én opti-
mista lány vagyok!

ZZssaannii-6-

KKéétt  nneemm  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééllõõ  áállllaatt  ttuullaajjddoonnssáággaaiitt  öösssszzeekkeevveerrtteemm..KKéétt  nneemm  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééllõõ  áállllaatt  ttuullaajjddoonnssáággaaiitt  öösssszzeekkeevveerrtteemm..
MMeegg  ttuuddoodd  mmoonnddaannii,,  mmeellyyiikk  eezz  aa  kkéétt  áállllaatt??MMeegg  ttuuddoodd  mmoonnddaannii,,  mmeellyyiikk  eezz  aa  kkéétt  áállllaatt??

KKöössdd  öösssszzee  aa  ffooggllaallkkoozzáássookkaatt  aa  mmeeggffeelleellõõ  sszzeerrsszzáámmmmaall,,  eesszzkköözzzzeell!!KKöössdd  öösssszzee  aa  ffooggllaallkkoozzáássookkaatt  aa  mmeeggffeelleellõõ  sszzeerrsszzáámmmmaall,,  eesszzkköözzzzeell!!

Ügyeskedj!

MÁS NÉVEN RÓZSÁS GÖDÉNYNEK HÍVJÁK NAGY TESTÛ, REPÜLNI TUDÓ MADÁR

BÜSZKE ÁLLAT RAGADOZÓ CSÕRÉNEK ALJA MEGNYÚLIK, ÍGY HALÁSZIK

HOSSZÚ FARKA, NAGY SÖRÉNYE VAN AZ ÁLLATOK KIRÁLYA

BBOORRBBÉÉLLYY KKOORROONNGGOOZZÓÓ

FFAAZZEEKKAASS ÁÁRR

KKOOVVÁÁCCSS OOLLLLÓÓ

CCSSIIZZMMAADDIIAA ÜÜLLLLÕÕ

MMOOLLNNÁÁRR SSZZÖÖVVÕÕGGÉÉPP

SSZZÛÛCCSS MMAALLOOMM

VVÁÁNNDDOORRKKÖÖSSZZÖÖRRÛÛSS TTÛÛ

TTAAKKÁÁCCSS KKÖÖSSZZÖÖRRÛÛ
ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::  ZZssuuzzssaa
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KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!
TToovváábbbbrraa  iiss  vváárroomm  aa  ppoonnttooss  nnéévvvveell  ééss  ccíímmmmeell  eellllááttootttt  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésseekkeett!!  NNee  ffeelleeddjjéétteekk,,  aazzTToovváábbbbrraa  iiss  vváárroomm  aa  ppoonnttooss  nnéévvvveell  ééss  ccíímmmmeell  eellllááttootttt  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésseekkeett!!  NNee  ffeelleeddjjéétteekk,,  aazz

eellssõõ  hheellyyeezzeetttteekk  aa  bbuuddaappeessttii  TTrrooppiiccaarriiuummbbaa  nnyyeerrnneekk  bbeellééppõõtt..eellssõõ  hheellyyeezzeetttteekk  aa  bbuuddaappeessttii  TTrrooppiiccaarriiuummbbaa  nnyyeerrnneekk  bbeellééppõõtt..
JJóó  mmuunnkkáátt,,  jjóó  sszzeelleett  kkíívváánnookk!!JJóó  mmuunnkkáátt,,  jjóó  sszzeelleett  kkíívváánnookk!! UUbbuull  kkaappiittáánnyyUUbbuull  kkaappiittáánnyy

Óp
ere

ncián is túl...
11..  MMiillyyeenn  sszzíínnûû  pprréémmmmeell  sszzüülleettnneekk  aa  ffóókkáákk??11..  MMiillyyeenn  sszzíínnûû  pprréémmmmeell  sszzüülleettnneekk  aa  ffóókkáákk??

22..  AA  ffóókkáákk  bbõõrree  aallaatttt  öösssszzeeffüüggggõõ  zzssíírrrréétteegg  vvaann..  MMii  aa  ffõõ  ffeellaaddaattaa  eennnneekk  aa  zzssíírrrréétteeggnneekk??22..  AA  ffóókkáákk  bbõõrree  aallaatttt  öösssszzeeffüüggggõõ  zzssíírrrréétteegg  vvaann..  MMii  aa  ffõõ  ffeellaaddaattaa  eennnneekk  aa  zzssíírrrréétteeggnneekk??

33..  AA  zzssíírrrréétteegg  nneemm  eeggyyeennlleetteesseenn  bbuurrkkoolljjaa  aazz  áállllaattookk  tteessttéétt..  HHooll  aa  lleeggvvaassttaaggaabbbb??33..  AA  zzssíírrrréétteegg  nneemm  eeggyyeennlleetteesseenn  bbuurrkkoolljjaa  aazz  áállllaattookk  tteessttéétt..  HHooll  aa  lleeggvvaassttaaggaabbbb??

a, Fekete, sötétbarna
b, Szürke
c, Fehér
d, Kék

a, A hideg tengerben élõ állatokat megvédi a kihûléstõl.
b, Nincs jelentõs feladata.

a, A hátán és a farán.
b, A hasán és a hátán.
c, A nyakán és a farán.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::  GGiizzuuss

44..  SSoorroolljj  ffeell  ffóókkaaffaajjookkaatt  llaakkóóhheellyyüükk  sszzeerriinntt  ((ÉÉsszzaakkii--ssaarrkkvviiddéékk,,  DDééllii--ssaarrkkvviiddéékk))..44..  SSoorroolljj  ffeell  ffóókkaaffaajjookkaatt  llaakkóóhheellyyüükk  sszzeerriinntt  ((ÉÉsszzaakkii--ssaarrkkvviiddéékk,,  DDééllii--ssaarrkkvviiddéékk))..

MMiinnddeenn  hheellyyeesseenn  bbeessoorroolltt  ffaajj  11--11  ppoonnttoott  éérr..MMiinnddeenn  hheellyyeesseenn  bbeessoorroolltt  ffaajj  11--11  ppoonnttoott  éérr..

55..  AAzz  ÉÉsszzaakkii--  ééss  aa  DDééllii--ssaarrkkvviiddéékkeenn  kkíívvüüll  hhooll  ééllnneekk  mméégg  ffóókkáákk??55..  AAzz  ÉÉsszzaakkii--  ééss  aa  DDééllii--ssaarrkkvviiddéékkeenn  kkíívvüüll  hhooll  ééllnneekk  mméégg  ffóókkáákk??
SSoorroolljj  ffeell  lleeggaalláábbbb  hháárroomm  hheellyyeett,,  hhaa  ttööbbbbeett  íírrsszz,,  pplluusszz  ppoonnttoott  kkaappsszz!!SSoorroolljj  ffeell  lleeggaalláábbbb  hháárroomm  hheellyyeett,,  hhaa  ttööbbbbeett  íírrsszz,,  pplluusszz  ppoonnttoott  kkaappsszz!!

Cím: MMMMSSzz  EEggyyeessüülleett  MMóóddsszzeerrttaann  ((UUbbuull  kkaappiittáánnyy))MMMMSSzz  EEggyyeessüülleett  MMóóddsszzeerrttaann  ((UUbbuull  kkaappiittáánnyy))
11003333  BBuuddaappeesstt,,  MMiikkllóóss  uu..  3322..11003333  BBuuddaappeesstt,,  MMiikkllóóss  uu..  3322..



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS     UUUU .... ::::
MMiinnii   mmaannóókk   MMiinnii   mmaannóókk   kkéézzmmûûvveessee::  kkéézzmmûûvveessee::  szerdánként 10.30-tól

KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  nnaaggyyookknnaakk::KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  nnaaggyyookknnaakk:: hétfõnként 15.30-tól
BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: május 12., 26. (csütörtökönként) 10.30-tól

(Az Óbuda utcai Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
CCssooccssóó::CCssooccssóó:: kéthetente, keddenként 15.00-tól

FFooccii::FFooccii:: kéthetente, keddenként 15.00-tól
IInnttiimm  ttoorrnnaa::IInnttiimm  ttoorrnnaa:: keddenként és csütörtökönként 19.00-20.00 között

(A tanfolyamra járóknak.)
GGyyeerreekknnaapp::GGyyeerreekknnaapp:: május 21. (szombat)

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII     ÚÚÚÚ TTTT::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  kkiiccssiikknneekk::  KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  kkiiccssiikknneekk::  szerdánként 16.00-tól

KKaammaasszzookk  kkéézzmmûûvveessee::KKaammaasszzookk  kkéézzmmûûvveessee:: május 8. (vasárnap) 14.00-tól
FFiillmmkklluubb::  FFiillmmkklluubb::  május 14., 28. (szombatonként) 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss::AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 16.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: május 13., 27. (péntekenként) 10.00-tól
(A Pethe Ferenc téri Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

TTáánncchháázz::  TTáánncchháázz::  péntekenként 16.00-tól
KKöözzööss  jjááttéékk  aa  KKöövviiss  ffiiaattaallookkkkaall::KKöözzööss  jjááttéékk  aa  KKöövviiss  ffiiaattaallookkkkaall:: május 7. (szombat) délután

GGyyeerreekknnaapp::GGyyeerreekknnaapp:: május 22. (vasárnap)

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK     UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  kkiiccssiikknneekk::  KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss  kkiiccssiikknneekk::  szerdánként 10.00-tól
ÓÓvvooddáássookk  kkéézzmmûûvveessee::ÓÓvvooddáássookk  kkéézzmmûûvveessee:: szerdánként 16.30-tól
AAggyyaaggoozzááss::AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 15.30-tól
BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: május 6., 20. (péntekenként) 10.00-tól
(A Vörösvári úti Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
DDiiaavveettííttééss::DDiiaavveettííttééss:: keddenként 16.30-tól
AApprróókk  ttáánncchháázzaa::AApprróókk  ttáánncchháázzaa:: hétfõnként 11.00 és 16.30-tól
KKöözzööss  jjááttéékk  aa  KKöövviiss  ffiiaattaallookkkkaall::KKöözzööss  jjááttéékk  aa  KKöövviiss  ffiiaattaallookkkkaall:: május 7. (szombat) délelõtt
SSzzüülleettééssnnaapp  ééss  ggyyeerreekknnaapp::SSzzüülleettééssnnaapp  ééss  ggyyeerreekknnaapp:: május 14. (szombat)

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:: május 11., 25.  (szerdánként)
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

PPiinnggppoonngg  kklluubb::PPiinnggppoonngg  kklluubb:: szerdánként 16.00-tól
GGyyeerreekknnaapp::GGyyeerreekknnaapp:: május 29. (vasárnap) 15.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ     UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 15.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb::BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb:: május 13., 27. (péntekenként) 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

FFiillmmkklluubb::  FFiillmmkklluubb::  csütörtökönként 15.00-tól
GGyyeerreekknnaapp::GGyyeerreekknnaapp:: május 29. (vasárnap) 15.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS     SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként (3-7 éves korig), péntekenként (7-15 éves korig) 16.00-tól

ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss  ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss  ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként és csütörtökönként 10.30-tól
GGyyeerreekknnaapp::GGyyeerreekknnaapp:: május 29. (vasárnap)

Információk

-8-

Bulik Veronika, 11 éves

Kodrucz Vivien, 11 éves



KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!

M.1.

Biztos szerettek ti is sokat mozogni, bukfencezni, szaladgálni, ugye? Most
egy olyan mormotát készíthettek, ami egy lejtõs pályán végigbukfencezik.
Színezzétek, majd vágjátok körbe a formát, tegyetek egy üveggolyót (akár gyur-
magolyó is lehet) a belsejébe, s így
ragasszátok össze a figurát! 

Tegyétek egy megdõlt könyv
tetejére, engedjétek el, s meglátjátok
majd, milyen gyorsan gurul!
Jó munkát!

RRaajjzzoollttaa::
ZZssuuzzssaa


