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Március - Tavaszelõ havaMárcius - Tavaszelõ hava

Ebben a hónapban három
emlékezetes  dátumról  szeretnék írni
nektek röviden.  Olyan évfordulókról ,
melyek mellett (legalább kis idõre) jó,
ha megáll az ember.

„Tüzesen  süt  l e  a  nyár i  nap  su-„Tüzesen  süt  l e  a  nyár i  nap  su-
gára ,  az  ég  te te j é rõ l  a  juhászbo j tárgára ,  az  ég  te te j é rõ l  a  juhászbo j tár --
ra…“ra…“ -talán nincs is olyan magyar ember,
aki ne ismerné fel e sorokat. Azért épp
most aktuális Petõfi Sándor mûve, a
János  v i tézJános  v i téz , mert 2005. március 3-án
lesz 160 éve, hogy elõször megjelent
nyomtatásban. Ráadásul ez a gyönyörû
elbeszélõ költemény hozta meg a költõ
igazi sikerét.

Másik fontos dátuma ennek a
hónapnak március 15-e. Ezen a napon az
1848-as  pe s t i  f o r rada lomra1848-as  pe s t i  f o r rada lomra emléke-
zünk, mely a magyar történelem egyik
legszebb napja volt. 1990 óta ugyancsak
március idusán ünnepeljük a M a g y a rM a g y a r
S a j t ó  N a p j á tS a j t ó  N a p j á t . (A magyar sajtó elsõ
szabad termékei a Tizenkét  pontTizenkét  pont és a
Nemzet i  da lNemzet i  da l voltak.)

Március 22-e a Víz  Vi lágnap jaVíz  Vi lágnap ja .
Az 1993-as a V í z  é s  K ö r n y e z e tV í z  é s  K ö r n y e z e t
Nemzetközi  Konferenc iaNemzetközi  Konferenc ia óta emléke-
zünk meg errõl az évfordulóról. A vízkész-
let és a vizek tisztaságának a megóvására
hívják fel még fokozottabban e napon a 

Föld valamennyi lakójának figyelmét.
Végezetül a hónap végi h ú s v é th ú s v é t

alkalmából szeretnék minden kedves
olvasónak kegyelmekben gazdag, áldott
húsvétot kívánni!

Kalendárium
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A közelgõ tavaszt az avarból kibukkanó
hóvirágok és ibolyák, a kertek alján elõbúvó színes
tulipánok, a rügyeiket bonto-
gató fák és bokrok, valamint
az egyre élénkebb állatvilág is
sejtetik.

Az erdõszéleken és a
bokrokban március máso-
dik felében már szorgos
munka folyik: az õszapóõszapó
párok készítik fészkeiket. Szinte mindig
párosával járnak, a tojó és a hím hûségesen
követi egymást. 

Mûvészi fészkeikhez eleinte mohát
hordanak, azután amikor készen van a zacs-
kó alakú, szûk bejárónyílással ellátott fészek,
puha tollakkal bélelik.

Ki ne ismerné a hónap végén a gon-
dozott és szépen ápolt kertekben elõbújó

tu l ipánttu l ipánt? Ez a hagy-
más növény a török
hódoltság ideje alatt ho-
nosodott meg hazánk-
ban. Hagymáját õsszel
kell 5-6 cm mélyen a
földbe helyezni. A ta-
vasszal kibújó tulipán

levelei hegyesek és lándzsa
alakúak. Virágai pedig több
színben (piros, cirmos,
sárga) pompázva díszítik
kertjeinket.

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye

Márti

Ébredj tavasz, s medve álma

Kurdi Géza (13 éves), Hódmezõvásárhely A kép címe: Február
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Nagy vitában állt egyszer a szél a nappal. Az
volt a vitatott kérdés, hogy kettõjük közül ki az
erõsebb? Mindegyik verte a mellét, mindegyik azt
állította, hogy különb a másiknál. Már jó ideje
vitatkoztak így, amikor egyszer csak a nap odamu-
tatott egy vándorlegényre.

– Õ döntse el a
fogadást! – mondta.
A vándor ott jött az
országúton, oldalán a
tarisznyája, vállán a
köpenye.

– Amelyikünk ezt a
köpenyt le tudja venni a
válláról, az lesz a
gyõztes. Rajta hát,
próbáljuk meg!

A szélnek tetszett a dolog. Kezet adott,
felfújta magát, s azzal már neki is rugaszkodott a
vándorlegénynek. Olyan szélvihart kerített, hogy a
vándort majd a földhöz vágta. Zúgott, süvöltött,

de minél jobban erõlködött, a vándor csak annál
jobban magára szorította a köpenyét. Azt ugyan le
nem veszi róla semmiféle szél. Ezt bizony a szél-
nek is be kellett látnia, kifáradva félreállott, és
átadta helyét a napnak.

És a  jó  öreg nap kisütött. Micsoda áldott jó
meleget sugárzott egy-
szerre a földre, milyen
ragyogó lett az ég és a
föld, milyen tikkasztó,
aranyos meleg lett a
szegény vándorlegény
körül minden!

– Ennek a fele sem
tréfa! – gondolta a ván-
dor, s letörölte izzadó
homlokát. Megállt, fel-

nézett az égre. A nap ott mosolygott felette teljes
melegével, s a vándor nagyot fújva lekanyarította
válláról a köpenyt.

A nap és a szél versengésében a nap gyõzött.

Mese

A nap és a szél versenyeA nap és a szél versenye

Sándor Ricsi, 12 éves

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Kinyílott az aranyesô,
én voltam ma a legelsô,

aki kora reggel
locsolkodni kelt fel.

Minden szôke, barna lány,
mint a piros tulipán,

virulva-viruljon,
rózsapermet hulljon.

Íme, itt a kölni,
szabad-e locsolni?

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elôjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj, de nagyot nône !

Válaszvers lányoknak:Válaszvers lányoknak:

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 
Rózsavízzel megöntöztél. 
Én is köszöntelek Téged, 
Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 
És a tojást el ne ejtsd! 
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Locsolóversek



Kösd össze a pontokat 1-30-ig! Színezd is ki a képet!Kösd össze a pontokat 1-30-ig! Színezd is ki a képet!

Melyik mesében nincs NYÚL szereplõ?Melyik mesében nincs NYÚL szereplõ?

Ügyeskedj!

Tudod-e, hogy miért van a nyúlnak bajsza?Tudod-e, hogy miért van a nyúlnak bajsza?

Szerinted miért szereti a nyúl a répát?Szerinted miért szereti a nyúl a répát?

Igaz-e, hogy a nyúlnak folyton nõ a foga?Igaz-e, hogy a nyúlnak folyton nõ a foga?

Micimackó Rémusz bácsi meséi A kis herceg

Három okos nyúl Kis növényhatározó

1. Nem szeret borotválkozni. 2. Ez most a divat.

x. Így jobban tud érzékelni.

1. Egészséges, sok vitamin van benne. 2. Elfogyott a rántott hús.

x. Nem szereti, csak mindig azt kap.

1. Nem nõ állandóan. 2. Igen, igaz, ezért kell sok rágással koptatnia.

x. Csak annak a nyúlnak nõ, amelyik nem hord fogszabályzót.
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Gyerekszemmel

1.  Köze led ik  a  húsvét…1.  Köze led ik  a  húsvét…
– Jaj, már nagyon várom. Én nagyon szeretem
az ünnepeket. A karácsony is most volt nemrég,
és már itt is van a következõ nagy családi „meg-
mozdulás“. Persze, ilyenkor az is nagyon jó,
hogy suliba nem kell majd menni, mert jön a
tavaszi szünet is. Már alig várom!

2 .  Mit  c s iná l sz  húsvétkor?  2 .  Mit  c s iná l sz  húsvétkor?  
– Ilyenkor nálunk összegyûlik az egész család.
Nagyon sokan vagyunk ám. Öt testvérembõl
kettõnek már gyereke is van. Vannak unoka-
testvéreim is, jó sokan. A nagyszülõk már sajnos
nem élnek. Anyukám finomságokat fõz ilyenkor,
töltött káposztát (ez a kedvencem!) és persze
fõtt sonkát meg tojást. A sütikbõl a kókusz-
golyót én szoktam csinálni.

3. Szoktál segíteni az elõkészületekben?3. Szoktál segíteni az elõkészületekben?
– Igen, a sütikben, és én szoktam megteríteni is.
És húsvéti díszeket is készítek üvegmatricából.
Nõvéreimmel tojásokat is szoktunk festeni.
Pirosat, kéket, sárgát.

4 .  És  a  l oc so lkodókka l  hogy  á l l sz?4 .  És  a  l oc so lkodókka l  hogy  á l l sz?
– Hát, nem panaszkodom. Szerintem én
sohasem fogok elhervadni, mindig annyian szok-
tak meglocsolni. A családban is sok a fiú, és van-
nak fiú barátaim is. Jó buli ez az egész! 

Mondjuk, estére kicsit „büdös“ szoktam
lenni a sokféle illatú kölnitõl, de ilyenkor
legalább együtt van a család, és találkozom a
legjobb barátaimmal is.

Zsani
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Összeállította: Zsuzsa

Kösd össze a pontokat 1-98-ig, majd a betûket A-H-ig! Színezd is ki!Kösd össze a pontokat 1-98-ig, majd a betûket A-H-ig! Színezd is ki!

Ügyeskedj!
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Kedves Gyerekek!
Remélem, hogy a következõ feladatsor is elnyeri tetszéseteket! Jó munkát!  

Ubul kapitány

Óp
ere

ncián is túl...

1. Hol van a tengeri csillag szája? (10 pont)1. Hol van a tengeri csillag szája? (10 pont)

2. Mit eszik a tengeri csillag? (10 pont)2. Mit eszik a tengeri csillag? (10 pont)

3. Miért világít a világító hal? Több helyes válasz is van. (15 pont)3. Miért világít a világító hal? Több helyes válasz is van. (15 pont)

4. Hogy hívják a fészeképítõ halat? (15 pont)4. Hogy hívják a fészeképítõ halat? (15 pont)

a, nincsen szája
b, a test fonákján található, az öt kar találkozásánál
c, a fején, az orra alatt

a, halakat, kagylóféléket, egyes fajtája korallokat, korallféléket fogyaszt
b, a planktonokat szereti
c, apróbb moszatokon él

a, mohákból b, vízinövények szárából, gyökerébõl c, ágakból, levelekbõl

a, a fény csalétek, odavonzza az apróbb halakat
b, sötét van a vízben és így világít
c, a fény védelmezi az ellenségeitõl

a, a hím b, a nõstény c, közösen teszik

a, a hím b, a nõstény c, közösen teszik

Összeállította: Gizus

5. Mibõl építi a fészkét? (10pont)5. Mibõl építi a fészkét? (10pont)

6. Ki építi a fészket? (5 pont)6. Ki építi a fészket? (5 pont)

7. Ki gondoskodik az ivadékokról? (10 pont)7. Ki gondoskodik az ivadékokról? (10 pont)

Várom a pontos névvel és címmel ellátott helyes megfejtéseket!Várom a pontos névvel és címmel ellátott helyes megfejtéseket!
Cím: MMSz Egyesület Módszertan (Ubul kapitány)MMSz Egyesület Módszertan (Ubul kapitány)

1033 Budapest, Miklós u. 32.1033 Budapest, Miklós u. 32.



LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Mini  manók  Mini  manók  kézmûvese: kézmûvese: szerdánként 10.30-tól

Kézmûves foglalkozás nagyoknak:Kézmûves foglalkozás nagyoknak: hétfõnként 15.30-tól
„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 21. (hétfõ) 15.30-tól

március 23. (szerda) 10.30-tól
(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)

Baba-mama klub:Baba-mama klub: március 3., 17. (csütörtökönként) 10.30-tól
(Az Óbuda utcai Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
Március 15-i vetélkedõ:Március 15-i vetélkedõ: március 15. (kedd) 15.00-tól
Húsvéti készülõdés:Húsvéti készülõdés: március 26. (szombat) 10.00-tól

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Kézmûves foglalkozás kicsiknek: Kézmûves foglalkozás kicsiknek: szerdánként 16.00-tól

Kamaszok kézmûvese:Kamaszok kézmûvese: március 6., 20. (vasárnaponként) 14.00-tól
„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 12. (szerda) 16.00-tól

március 20. (vasárnap) 14.00-tól
(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)
Filmklub: Filmklub: március 12. (szombat) 16.00-tól

Agyagozás:Agyagozás: csütörtökönként 16.00-tól
Baba-mama klub:Baba-mama klub: március 7., 21. (hétfõnként) 10.00-tól

(A Pethe Ferenc téri Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
Táncház: Táncház: péntekenként 16.00-tól

Húsvéti készülõdés:Húsvéti készülõdés: március 27. (vasárnap) 15.00-tól

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás kicsiknek: Kézmûves foglalkozás kicsiknek: szerdánként 10.00-tól

Óvodások kézmûvese:Óvodások kézmûvese: szerdánként 16.30-tól
„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 16. (szerda) 16.30-tól

március 23. (szerda) 10.00-tól
(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)
Agyagozás:Agyagozás: csütörtökönként 15.30-tól

Baba-mama klub:Baba-mama klub: március 7., 21. (hétfõnként) 10.00-tól
(A Vörösvári úti Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
Társas játék:Társas játék: március 13., 27. (vasárnap) 15.00-tól

Diavetítés:Diavetítés: hétfõnként 16.00-tól
Március 15-i vetélkedõ:Március 15-i vetélkedõ: március 15. (kedd) 15.30-tól
Tojásfestés:Tojásfestés: március 26. (szombat) 10.00-tól

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól 

szombatonként 15.00-tól 
„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 16. (szerda) 15.00-tól, 26. (szombat) 15.00-tól

(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)
Baba-mama klub:Baba-mama klub: március 2., 16., 30. (szerdánként) 10.30-tól

(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
Baba-mama torna:Baba-mama torna: hétfõnként és csütörtökönként 9.00-tól 10.00-ig

Pingpong klub:Pingpong klub: szerdánként 16.00-tól
Beszélgetõs klub: Beszélgetõs klub: szerdánként 16.30-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szerdánként 15.00-tól

„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 9., 23. (szerdánként) 15.00-tól
(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)
Baba-mama klub:Baba-mama klub: március 4., 18. (péntekenként) 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Filmklub: Filmklub: csütörtökönként 15.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: hétfõnként 16.00-tól

„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások:„UNIKAT“ kézmûves foglalkozások: március 9. (szerda), 28. (hétfõ) 16.00-tól
(Az UNIKAT kézmûves újság támogatásával.)
Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként és csütörtökönként 10.30-tól

Diavet í té s :Diavet í té s : minden második csütörtökön 17.00-tól
Baba-mama klub:Baba-mama klub: minden második szerdán 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Információk
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A kiadványt támogatják: A kiadványt támogatják: 
Gyermek-, Ifjúsági ésGyermek-, Ifjúsági és

Sportminisztérium és aSportminisztérium és a
„Budapest Bank„Budapest Bank

Budapestért“ AlapítványBudapestért“ Alapítvány



Kedves Gyerekek! M.1.

Rajzolta:
Zsuzsa

Most egy húsvéti dobozkát készíthettek, melyet az asztalra dísznek vagy tojástartónak is használhattok, de akár apró kincseket
is tarthattok benne.

Színezzék ki a képet, majd vágjátok körbe a vastag fekete vonal mentén. Hajtogassátok össze doboznak úgy, hogy a nyuszi fejét
ragasszátok oda a kéttulipános oldalhoz. Kicsit megdöntve lesznek majd a soktulipános oldalai.
Jó munkát!


