
2005.  november     A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja V. évf. 11.  szám

Kalendárium
- November - Õszutó hava

Természetrajz
- Ékszerteknõs, áfonya

Mese
- A tücsök és a hangya

Ügyeskedj!
- Gondolkozz! Oldd meg!

Legyél Te is indián!
- A harmadik próba

Rajzpályázat
- Fess a Mikulásnak!

- Búcsúzik az õsz! -

A címlapot illusztrálta:
Király Dominika, 7 éves



NNoovveemmbbeerr ––  ÕÕsszzuuttóó,, SSzzeenntt AAnnddrrááss hhaavvaaNNoovveemmbbeerr ––  ÕÕsszzuuttóó,, SSzzeenntt AAnnddrrááss hhaavvaa

November 18-án a CCuukkoorrbbeetteeggeekkCCuukkoorrbbeetteeggeekk
VViilláággnnaappjjáárróóllVViilláággnnaappjjáárróóll emlékeznek meg szerte a
világon. Nagyon aktuális ez a téma, ugyan-
is míg 20 évvel ezelõtt 30 millió cukorbeteg
élt a Földön, addig mára a számuk megha-
ladta a 177 milliót.

Akkor beszélhetünk kialakult cukor-
betegségrõl, ha a szervezet vércukorszintje
kórosan magas.

A cukorbetegség (más néven dia-
bétesz) formáit 1-es és 2-es típusba
soroljuk. Az 1-es típusú diabétesz inzulin-
hiányos állapotot jelent. Ilyenkor a cukor-
bajban szenvedõ – fõként gyermek vagy
ifjúkorú – betegnek inzulinos kezelést kell
kapnia. A cukorbetegek 10 %-a tartozik
ebbe a csoportba.

A 2-es típusú cukorbetegségnél sok-
szor elegendõ lehet a diéta és a rendszeres
testmozgás. De súlyosabb esetekben gyógy-
szeres kezeléssel is bõvül a gyógykezelés.
Ennél a típusnál sokszor évek telnek el, míg
észreveszik a bajt, mivel gyakran panasz-
mentesen kezdõdik a betegség.

Minden tizedik cukorbetegnél jelen-
tõs látásromlás jelentkezik. Ezért ilyen
panasz esetén feltétlen forduljunk orvoshoz.
E népbetegség legyûréséhez nagy hangsúlyt
kell fektetnünk a megelõzésre. A leg-
fontosabb, hogy elejét vegyük az elhízásnak, 
illetve aki ezt már elmulasztotta, az 

csökkentse a testsúlyát. Továbbá figyeljünk
az étkezésünkre (sok gyümölcsöt és zöld-
séget fogyasszunk), valamint ne feledjük a
rendszeres testmozgást se.

Mindezek nem csupán a megelõzést
szolgáljál, hanem általuk vissza lehet fordí-
tani a diabéteszhez vezetõ folyamatot is. Jó
lenne, ha az orvosaink legalább kétévente
ellenõriznék a vércukorszintünket.

Kalendárium
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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::
nnoovveemmbbeerr 11..:: Mindenszentek ünnepe
nnoovveemmbbeerr 22..:: Halottak napja
nnoovveemmbbeerr 55..:: Szent Imre herceg emlékezete
nnoovveemmbbeerr 1199..:: Árpádházi Szent Erzsébet emléknapja
nnoovveemmbbeerr 2200..:: Krisztus király ünnepe
nnoovveemmbbeerr 2277..:: Advent 1. vasárnapja
nnoovveemmbbeerr 3300..:: András apostol emlékezete

JJeelleess nnaappookk::

nnoovveemmbbeerr 77..:: Rákellenes Világnap
nnoovveemmbbeerr 1166..:: A Tolerancia Világnapja
nnoovveemmbbeerr 1188..:: A Cukorbetegek Világnapja
nnoovveemmbbeerr 2200..:: Ne Gyújts Rá! – Világnap
nnoovveemmbbeerr 2211..:: A Nõk Elleni Erõszak Megszüntetésének Világnapja
nnoovveemmbbeerr 2277..:: Véradók Napja

MMáárrttii

Vércukorszintmérõ



Ebben a hónapban
a ddíísszzeessddíísszzeess éékksszzeerrtteekknnõõssttéékksszzeerrtteekknnõõsstt
mutatom be nektek. A tek-
nõsök olyan jellegzetes test-
páncélú hüllõk, melyek már
200 millió éve élnek föl-
dünkön. Különleges szaru
csonttokjuk a magas ívû hát-
páncélból és a lapos mellvért-
bõl áll.

A díszes ékszerteknõs hazája Észak-Amerika déli
része. E faj vízben él, és igen jó úszó. Az élénk mintás
páncélú kisteknõsök a legszebb akváriumi állatok közé
tartoznak, kikelésükkor alig 2-3 cm átmérõjû a kerek
páncéljuk. Azután ahogy telnek az évek, fokozatosan
elvesztik élénk színeiket, és már a kisebb halakat is el-
ejtik zsákmányul. Mire kb. 30 cm-es „felnõttek” lesznek,
színük visszafogott zöldesbarnára cserélõdik.

A természetben az ékszerteknõsök téli álmot
alszanak, és csak akkor ébrednek fel, ha a víz hõmérsék-
lete eléri a 10°C-t.

Nyár vége felé érnek be a közkedvelt ffeekkeetteeffeekkeettee
ááffoonnyyaaááffoonnyyaa kékesfekete bogyói. Nem sokkal ezután – lomb-
hullató növény lévén – piciny levelei vörös árnyalatba
öltöznek, majd lehullanak. 

Az 50 cm magas, alacsonyan elágazó törpecserje
tövébõl hajtanak ki szögletes ágai. Levelei tojásdad vagy
ellipszis alakúak; apró zöldes
vagy vöröseslila virágai 4-5
mm-es kocsányon lógva, a
levelek töveinél egyenként
fejlõdnek ki. Az áfonya
kékesfekete bogyóiból ízletes
tea, szörp, dzsem, és sokféle
egyéb finomság készíthetõ.

Természetrajz

MMáárrttii

AA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyeeAA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyee

2005. szeptember 3-
án „„BBeeccsseennggeettééss””„„BBeeccsseennggeettééss”” cím-
mel, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának segít-
ségével, mind a hat
budapesti máltai ját-
szóterünkön egész napos
programmal vártuk a láto-
gatókat.

Mindannyiunk számára nagy kihívást jelen-
tett ez az esemény, hiszen hat helyszínen
párhuzamosan futottak a programok egész nap.
Igyekeztünk játszótereinkre olyan vendégeket hívni,
akik színvonalas elõadásukkal feledhetetlen élményt
nyújtottak a jelenlévõknek. 

Együtt énekelhettünk HHuuzzeellllaa PPéétteerrHHuuzzeellllaa PPéétteerr
elõadómûvésszel; a CCssooddáákk PPaalloottáájjáánnaakk ffiizziikkuussaaiiCCssooddáákk PPaalloottáájjáánnaakk ffiizziikkuussaaii
érdekes kísérletekkel bõvítették tudásunkat. A bát-

rabb nebulók igazi bbeettyyáárrpprróóbbáákkoonnbbeettyyáárrpprróóbbáákkoonn mérhették össze
ügyességüket. Továbbá nagy sikerük volt a ttûûzzoollttóó--ttûûzzoollttóó--
ééss mmeennttõõaauuttóókknnaakkééss mmeennttõõaauuttóókknnaakk – élvezték a gyerekek, hogy
most õk is kipróbálhatták a jármûveket. 

Hívtunk ppsszziicchhoollóógguussppsszziicchhoollóógguuss szakembert, akivel a
gyermeknevelés gondjairól lehetett beszélgetni.
Valamint jelen voltak a kkeerrüülleettii vvééddõõnnõõkkkkeerrüülleettii vvééddõõnnõõkk is,
akikhez bárki odamehetett a kérdésével.

Nincs most mód arra, hogy minden prog-
ramelemünket megemlítsem, a fent írtak csak szín-
foltjai voltak az egész napnak. 

Egyet talán azért még elmondhatunk:
reméljük, hogy jövõre is megrendezhetjük a
„Becsengetést”, s így talán lassan majd hagyomány-
nyá nõheti ki magát ez a rendezvény. 

Ebben bízva kívánok mindenkinek további jó
és sikeres tanévet!

Becsengetés

MMáárrttii



MMiitt ccssiinnáálltt aa ttüüccssöökk nnyyáárroonn?? 
CCssaakk mmuuzzssiikkáálltt hhéétt hhaattáárroonn.. 

AAzzttáánn jjöötttt aa ttééll aa nnyyáárrrraa,, 
ss ffööllkkooppootttt aa kkoommaa áállllaa..

SSzzoommsszzééddjjáábbaann éélltt aa hhaannggyyaa::
ééhheenn aahhhhoozz mmeenntt ppaannaasszzrraa,, 

ss aarrrraa kkéérrttee,, eeggyy kkeevvéésskkee 
bbúúzzáátt aaddjjoonn nneekkii ttééllrree..

„„BBúúzzáátt?? –– sszzóólltt aa hhaannggyyaa ssóóggoorr.. ––
MMáárr eezz aazzttáánn ssookk aa jjóóbbóóll!! 

TTééll eelleejjéénn ssiinnccss bbúúzzáádd mmáárr?? 
HHáátt aa nnyyáárroonn mmiitt ccssiinnáállttááll??““

„„MMiitt ccssiinnáállttaamm?? KKéérreemm sszzééppeenn 
mmuuzzssiikkáállttaamm –– sszzóólltt sszzeerréénnyyeenn 

ttüüccssöökk mmeesstteerr.. –– AAkkii kkéérrttee,, 
nnóóttáátt hhúúzzttaamm aa ffüülléébbee..““

„„NNóóttáátt hhúúzzttááll,, eebbuuggaattttaa??
NNoohháátt aakkkkoorr –– sszzóólltt aa hhaannggyyaa –– 

jjáárrdd eell hhoozzzzáá mmoosstt aa ttáánnccoott !! 
JJóó mmuullaattssáággoott kkíívváánnookk..““

LLAA FFOONNTTAAIINNEE:: LLAA FFOONNTTAAIINNEE:: AA TTÜÜCCSSÖÖKK ÉÉSS AA HHAANNGGYYAAAA TTÜÜCCSSÖÖKK ÉÉSS AA HHAANNGGYYAA

Felhívás!
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Szántó Viktória, 7 évesHáttérkép: Szabados Zsófi, 7 éves

Bánki Bianka, 7 éves

SzeretnélSzeretnél találkozni a Mikulással?találkozni a Mikulással?

Akkor rajzolj Te is neki, és 
a mûvedet (neveddel ellátva)

december 3-ig (szombat) 
add le a játszótéren!



11.. MMeellyyiikk mmeessee sszzeerreeppllõõiitt iissmmeerreedd ffeell aa kkééppeenn?? ÍÍrrdd aa kkééppeekk aalláá!!11.. MMeellyyiikk mmeessee sszzeerreeppllõõiitt iissmmeerreedd ffeell aa kkééppeenn?? ÍÍrrdd aa kkééppeekk aalláá!!

22.. MMiillyyeenn ffuurrccssaassáággookkaatt llááttsszz aa kkééppeenn??22.. MMiillyyeenn ffuurrccssaassáággookkaatt llááttsszz aa kkééppeenn??
KKeerreessdd mmeegg ééss kkaarriikkáázzdd bbee õõkkeett!!KKeerreessdd mmeegg ééss kkaarriikkáázzdd bbee õõkkeett!!

33.. AA kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakkbbaann ffööllddrraajjzzii33.. AA kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakkbbaann ffööllddrraajjzzii
nneevveekkeett ttaalláállsszz eellrreejjttvvee.. MMeellyyeekk eezzeekk??nneevveekkeett ttaalláállsszz eellrreejjttvvee.. MMeellyyeekk eezzeekk??

44.. KKeerreessdd mmeegg aa kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakk kköözzööss44.. KKeerreessdd mmeegg aa kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakk kköözzööss
eellõõttaaggjjáátt!! eellõõttaaggjjáátt!! 

55.. 55.. KKeerreessdd mmeegg aa kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakkKKeerreessdd mmeegg aa kköövveettkkeezzõõ sszzaavvaakk
kköözzööss uuttóóttaaggjjáátt!! kköözzööss uuttóóttaaggjjáátt!! 

Ügyeskedj!

BABAKONYHA

KALAMAJKA

FEGYÕR

BEGERJED

……..lencse ……..szerenád ………comb

tánc……… bér……… köröm……….. gyöngy………



ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa
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AA sszzéékkeellyyffööllddii áárrvvíízzii ggyyûûjjttééss sszzáámmllaasszzáámmaa::AA sszzéékkeellyyffööllddii áárrvvíízzii ggyyûûjjttééss sszzáámmllaasszzáámmaa::
MMKKBB 1100330000000022--2200110022889988--0000000033228855MMKKBB 1100330000000022--2200110022889988--0000000033228855

KKöösszzöönnjjüükkKKöösszzöönnjjüükk

Felhívás!

66.. MMeellyyiikk áállllaatthhoozz mmeehheettnnééll ttéélleenn llááttooggaattóóbbaa?? 66.. MMeellyyiikk áállllaatthhoozz mmeehheettnnééll ttéélleenn llááttooggaattóóbbaa?? 
SSzzíínneezzdd kkii aazztt aazz áállllaattoott,, aammeellyyiikk nneemm aallsszziikk ttééllii áállmmoott!!SSzzíínneezzdd kkii aazztt aazz áállllaattoott,, aammeellyyiikk nneemm aallsszziikk ttééllii áállmmoott!!
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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!!

AAzz iinnddiiáánnookk nnyyoommoollvvaassáássssaall,, pprréémmvvaaddáásszzaattAAzz iinnddiiáánnookk nnyyoommoollvvaassáássssaall,, pprréémmvvaaddáásszzaatt ----
ttaall,, hhaalláásszzaattttaall iiss ffooggllaallkkoozzttaakk..ttaall,, hhaalláásszzaattttaall iiss ffooggllaallkkoozzttaakk..
AAzz iinnddiiáánnccssaappaatt  vveezzeettõõ jj éé tt  ffõõttöörrzzssnneekkAAzz iinnddiiáánnccssaappaatt  vveezzeettõõ jj éé tt  ffõõttöörrzzssnneekk
hhíívvjjáákkhhíívvjjáákk ....
AAzz iinnddiiáánnookk ssookk bböölléénnyytt,, vvaaddlloovvaatt ffooggttaakk eellAAzz iinnddiiáánnookk ssookk bböölléénnyytt,, vvaaddlloovvaatt ffooggttaakk eell
aazz ÖÖrröökk VVaaddáásszzmmeezzõõkköönn..aazz ÖÖrröökk VVaaddáásszzmmeezzõõkköönn..
AA mmuusszzttáánnggookk hhaarrccii lloovvaakk vvoollttaakk..AA mmuusszzttáánnggookk hhaarrccii lloovvaakk vvoollttaakk..

22.. IIggaazzaakk vvaaggyy hhaammiissaakk aazz aalláábbbbii áállllííttáássookk??22.. IIggaazzaakk vvaaggyy hhaammiissaakk aazz aalláábbbbii áállllííttáássookk??

11.. NNeevveezzdd mmeegg aa kkééppeenn lláátthhaattóó ttáárrggyyaakkaatt!!11.. NNeevveezzdd mmeegg aa kkééppeenn lláátthhaattóó ttáárrggyyaakkaatt!!



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::

JJÁÁTTSSZZÓÓTTEERRÜÜNNKK SSZZAABBVVÁÁNNYYOOSSÍÍTTÁÁSSII MMUUNNKKÁÁKK MMIIAATTTT EELLÕÕRREE LLÁÁTTHHAATTÓÓLLAAGGJJÁÁTTSSZZÓÓTTEERRÜÜNNKK SSZZAABBVVÁÁNNYYOOSSÍÍTTÁÁSSII MMUUNNKKÁÁKK MMIIAATTTT EELLÕÕRREE LLÁÁTTHHAATTÓÓLLAAGG
NNOOVVEEMMBBEERR 1144--IIGG NNOOVVEEMMBBEERR 1144--IIGG ZZÁÁRRVVAA TTAARRTTZZÁÁRRVVAA TTAARRTT !! MMEEGGÉÉRRTTÉÉSSÜÜKKEETT KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK!!!! MMEEGGÉÉRRTTÉÉSSÜÜKKEETT KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK!!

CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: keddenként 16.30-tól
JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!::JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!:: szerdánként 16.00-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: csütörtökönként 10.00-tól
CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: csütörtökönként 15.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: szerdánként 10.00-tól

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

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: keddenként 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 16.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: péntekenként 16.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: november 5., 19. (szombat)  16.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: november 7., 21. (hétfõ) 10.00-tól
(A Pethe Ferenc téri Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

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

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 16.00-tól
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: szerdánként 10.00-tól
OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: szerdánként 16.00-tól
IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: péntekenként 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: hétfõnként 10.00-tól
(A Vörösvári úti Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

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

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: november 9., 23. (szerda) 10.30-tól
(A III. kerületi Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

BBaabbaa--mmaammaa ttoorrnnaa:: BBaabbaa--mmaammaa ttoorrnnaa:: hétfõnként, csütörtökönként 9.00-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: november 10., 26. – 16.00-tól

SSzzkkaannddeerrbbaajjnnookkssáágg::SSzzkkaannddeerrbbaajjnnookkssáágg:: november 19. (szombat) 16.00-tól

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

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként, szerdánként 15.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 16.00-tól

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

DDiiaaffiillmmvveettííttééssDDiiaaffiillmmvveettííttééss szerdánként 16.30-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként és péntekenként 16.00-tól

ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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