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ÁÁpprriilliiss ––  TTaavvaasszzhhóóÁÁpprriilliiss ––  TTaavvaasszzhhóó
Húsvét táján jelentõs kereslete van a

nyusziknak és kiscsibéknek. A gyerekek nagy öröm-
mel simogatják, babusgatják néhány napig az
ajándékba kapott állatokat, de mi lesz azután a
házi kedvencekkel? Hogyan gondoskodhatunk
róluk, hova vihetjük ezeket az ünnep után?

Bár a gyerekek szeretik ezeket az állatokat,
mégsem javaslom a szülõknek, hogy ez
legyen a húsvéti ajándék, hiszen nekik a
baromfiudvar a közegük a panellakással
szemben.

Az állatokért felelõsséggel tar-
tozunk, nem egyszer használatosak! Ez
egy életre szóló szeretetkapcsolat, és
akinek nem ezt jelenti, az inkább plüss
nyulat vásároljon húsvétra.

Ha valaki mégsem tud ellenállni,
és élõ állatot szeretne hazavinni, akkor nem árt
tudni: ezek a pici nyuszik többnyire jóval az
elválasztás elõtt lettek az anyukájuktól megfoszt-
va. Ezek még szoptatós nyulak, még anyatejen
szeretnének élni, nem pedig répán és almán. 

Ráadásul az apró hosszúfülûeket nem szabad
agyonsimogatni. Ugyanis a belsõ szerveik annyira
puhák, hogy egy emelés olyan belsõ sérüléseket
okozhat nekik, amibe sajnos egy-két nap múlva bele-
halhatnak. (Az állatkertbe leadott nyuszik csupán
négyötöde éli túl a nagy húsvéti kalandot!)

Az állatok nevében kérek ezért mindenkit,
hogy ne vegyen húsvétra nyulat! Inkább menjetek el
az állatkerti tapsifülesekhez, ahol idén is rengeteg
nyuszi várja a simogató kezeket!

Ha valaki mégis nyúlvásárlásra adja a
fejét, jó tudni, hogy az ünnepek után az állatkertek
befogadják a nyuszikat. Ilyenkor egy ter-
mészetvédelmi mentõhelyre viszik a meggyötört
hosszúfülûeket. 

Miután elérték a megfelelõ kort, vagy
állatvédõ szervezeteken keresztül
gazdit keresnek nekik, vagy nyúltenyészetekbe
kerülnek, ahol szaporodhatnak és sokasodhatnak.

Minden kedves olvasónknak kívánok
kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepet!
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Az emberiség a
papírt  kétezer  éve
ismeri. A papír készí-
tését a kínaiak talál-
ták fel, és titkát több
mint ötszáz évig
megõrizték, majd ké-
sõbb Európában és a

világ minden táján megismerték.
A papír fõ alapanyaga ma is  a

növényi rost: fa, bambusznád, gabona-
félék szára. A papírgyártás elsõ sza-
kaszában a fát rostjaira bontják. A beáz-
tatott, lehántolt fából nyerik ki a ros-
tokat,  amelyeket  ké-
sõbb tisztítják, fehérí-
tik és sûrítik, papír-
pépet állítanak elõ, ezt
szitára öntik, s miután
ez megszáradt, akkor
kapunk olyan papírt ,
amit nap mint nap
használunk. 

Magyaro r szágon  a  l egh í r e s ebb
pap í rgyárak  Pi szkén ,  Budape s t en ,
Dió sgyõ rben  é s  Dunaú jváro sban
mûködnek.

A papírt  sokáig csak arra
használták, hogy írjanak rá. Ma már
azonban sok területen találkozunk vele
füzetek, újságok lapjaitól kezdve a kar-
tondobozokon,  csomagolópapírokon ke-
resztül  a  szalvétáig,  sõt  naponta
fizetõeszközként is használjuk. 

A Föld 6 milliárd lakója egy évben
fejenként körülbelül 50 kg papírt használ
el, ennek a sok papírnak a nagy részét
újra felhasználják. De csak ha jó helyre
kerül: a szelektív hulladékgyûjtõbe!

A szelektíven gyûjtött papírhul-
ladékot a papírgyárban csak akkor tudják
újra feldolgozni, ha nem szennyezett. A
papírgyûjtõbe tehát ne dobjunk zsíros, étel-
maradékos papírt! Viszont tehetünk bele
telefonkönyvet, füzetet, újságpapírt, kar-
tonpapírt, tojástartót, csomagolópapírt. 

Szintén ne dobjunk a papír közé
mûanyaggal vagy fémmel kevert papírt!

Az összegyûjtött
papírt a gyárban elõ-
ször szétválogatják,
majd bálázzák a külön-
bözõ fajtájú papírokat
(karton, újság), ezután
vízzel keverve pépe-
sítik, majd a ha-
gyományos gyártási

folyamatokon keresztül újra ugyanolyan
papírt készítenek belõle, mint amilyen volt.

Füzet,  papírtáska,  WC-papír
készül ilyen módon. A használt papír
újrafeldolgozásához feleannyi energiára
van szüksége a papírgyárnak, mint a
fából készült papír gyártásához, ezért
sokkal gazdaságosabb és a fákat sem kell
kivágni hozzá, ezért környezetbarátabb!

Zöld
mozaik

AA ppaappíírr úúttjjaaAA ppaappíírr úúttjjaa
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VV.. ZZssuuzzssaa



A böjt a húsvéti ünnepekre való elõkészület ideje. Egészségügyi jelentõsége a szervezet megtisztítása, megszabadítása a
méreganyagoktól, és így ez a tavaszra, nyárra való felkészülés ideje.
• Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, hogy régen melyek voltak a jellegzetes böjti ételek.
Írd be a válaszokat, és a vastagon keretezett sort összeolvasva, megkapod a megfejtést.

ÁÁggii
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HHáárroomm kkiiss nnyyúúll üüll aa rréétteenn..HHáárroomm kkiiss nnyyúúll üüll aa rréétteenn..
MMeesseebbeellii ffaalluusszzéélleenn..MMeesseebbeellii ffaalluusszzéélleenn..

EEllõõttttüükk eeggyy hhaalloomm ttoojjááss,,EEllõõttttüükk eeggyy hhaalloomm ttoojjááss,,
HHúússvvéétt ttáájjáánn eezz ííggyy sszzookkááss..HHúússvvéétt ttáájjáánn eezz ííggyy sszzookkááss..

FFeessttéékk iiss vvaann jjóóccsskkáánn,, bbõõvveenn,,FFeessttéékk iiss vvaann jjóóccsskkáánn,, bbõõvveenn,,
FFuutt aazz eeccsseett tteekkeerrggõõeenn..FFuutt aazz eeccsseett tteekkeerrggõõeenn..
TToojjáássoonn aa sszzíínneess ccssííkkookkTToojjáássoonn aa sszzíínneess ccssííkkookk

OOllyyaann,, mmiinntt aa ffüürrggee ggyyííkkookk..OOllyyaann,, mmiinntt aa ffüürrggee ggyyííkkookk..

NNyyúúllaappóó iiss mmeeggjjöönn kköözzbbee,,NNyyúúllaappóó iiss mmeeggjjöönn kköözzbbee,,
LLeeüüll kköözzttüükk ootttt aa ffööllddrree..LLeeüüll kköözzttüükk ootttt aa ffööllddrree..

NNaaggyy bbaajjuusszzáátt ssiimmooggaattjjaa,,NNaaggyy bbaajjuusszzáátt ssiimmooggaattjjaa,,
TToojjáássookkaatt vváállooggaattjjaa..TToojjáássookkaatt vváállooggaattjjaa..

SSzzeebbbb aazz eeggyyiikk,, mmiinntt aa mmáássiikk,,SSzzeebbbb aazz eeggyyiikk,, mmiinntt aa mmáássiikk,,
NNiinnccsseenn kköözzttüükk mmeellyy hhiibbáázziikk..NNiinnccsseenn kköözzttüükk mmeellyy hhiibbáázziikk..

ÜÜggyyeess eezz aa hháárroomm ffüülleess,,ÜÜggyyeess eezz aa hháárroomm ffüülleess,,
NNeemm lleesszz aa ttááll sseehhooll üürreess..NNeemm lleesszz aa ttááll sseehhooll üürreess..

JJuutt iiss bbõõvveenn mmiinnddeenn hháázzbbaa,,JJuutt iiss bbõõvveenn mmiinnddeenn hháázzbbaa,,
LLooccssoollóókknnaakk ttaarriisszznnyyáábbaa..LLooccssoollóókknnaakk ttaarriisszznnyyáábbaa..

KKiinneekk nneemm jjuutt ffuussssoonn iiddee,,KKiinneekk nneemm jjuutt ffuussssoonn iiddee,,

NNyyúúllaappóó tteesszz aa zzsseebbiibbeeNNyyúúllaappóó tteesszz aa zzsseebbiibbee ....

HHúússvvéétt nnaappjjáánn kkoorráánn kkeelltteemm,,HHúússvvéétt nnaappjjáánn kkoorráánn kkeelltteemm,,
ÜÜnnnneeppllõõbbee ffeellööllttöözztteemm..ÜÜnnnneeppllõõbbee ffeellööllttöözztteemm..
RRóózzssvvíízzzzeell eelliinndduullttaamm,,RRóózzssvvíízzzzeell eelliinndduullttaamm,,

EE kkiiss hháázzbbaa bbeekkooppooggttaamm..EE kkiiss hháázzbbaa bbeekkooppooggttaamm..
ÜÜddvvöözzllöömm aa hháázz llaakkóóiitt,,ÜÜddvvöözzllöömm aa hháázz llaakkóóiitt,,

KKeerreesseekk eeggyy kkiiss lleeáánnyytt iitttt..KKeerreesseekk eeggyy kkiiss lleeáánnyytt iitttt..
RRóózzssvvíízzzzeell llooccssoollkkooddoomm,,RRóózzssvvíízzzzeell llooccssoollkkooddoomm,,
PPiirrooss ttoojjáásstt eellffooggaaddoomm!!PPiirrooss ttoojjáásstt eellffooggaaddoomm!!

LLõõrriinncc PPááll:: LLõõrriinncc PPááll:: 
HHáárroomm ffüülleessHHáárroomm ffüülleess

LLooccssoollóóvveerrssLLooccssoollóóvveerrss

Szöllõs Levente, 7 és fél éves

Mese

Back Krisztián, 7 és fél éves

Sturcz Kinga, 7 éves

Nagy Roland, 7 évesEEggéésszzsséégg--áábbééccéé
–– aa bbööjjtt ––

11..11.. 22..22.. 33..33.. 44..44.. 55..55..

11..11.. A baromfiudvar õre,
ébreszteni is tud.
22..22.. Nagytestû, ormányos állat.
33..33.. A legmelegebb évszak.
44..44.. Az elsõ emberpár nõ tagja.
55..55.. Vöröses bundájú állat, a
mesében ravasz is.

11..11.. Állatnév és gyalogos-
átkelõhely is egyben.
22..22.. Mennyi 3+2?
33..33.. Milyen koronája van a
fának?
44..44.. Se ajtaja, se ablaka,
mégis négyen laknak
benne.
55..55.. Íztelen az étel nélküle.
66..66.. Kinyitva véd az esõ ellen.

77..77.. Hosszú lábú
madár, békára

vadászik.
88..88.. A macska

vadászik rá.
99..99.. Csúszva közlekedõ,

sziszegõ hangot adó állat.

11..11.. 22..22.. 33..33.. 44..44.. 55..55.. 66..66.. 77..77.. 88..88.. 99..99..



Ügyeskedj!
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11.. KKeerreessdd mmeegg aa kkaakkuukkkkttoojjáásstt11.. KKeerreessdd mmeegg aa kkaakkuukkkkttoojjáásstt
mmiinnddeenn oosszzllooppbbaann!!mmiinnddeenn oosszzllooppbbaann!!

22.. 22.. MMiillyyeenn nnyyuusszzii iilllliikk aazz üürreess 
nnééggyysszzöögg hheellyyéérree?? RRaajjzzoolldd ooddaa!!

33.. 33.. KKeerreessdd mmeegg aazz eellttéérréésseekkeett aa nnyyuusszzii áárrnnyyéékkáábbaann!!



Gyerekszemmel

11.. KKöözzeelleegg aa hhúússvvéétt......11.. KKöözzeelleegg aa hhúússvvéétt......
– Ó, igen, szeretem az ünnepeket. Ilyenkor
végre együtt van a család. Nagyon keveset
találkozunk egyébként a rokonainkkal. Az
unokatestvéreméket is keveset látom, évente
kétszer-háromszor, ilyen alkalom például a
húsvét. Jó lesz újra együtt lenni velük!

22.. SSzzookkttááll sseeggíítteennii aazz eellõõkkéésszzüülleetteekkbbeenn??22.. SSzzookkttááll sseeggíítteennii aazz eellõõkkéésszzüülleetteekkbbeenn??
– Igen, anyukámmal és a nõvéremmel „ki-
csinosítjuk“ a lakást, takarítanom is kell
(pedig azt nem nagyon szeretem), és szok-
tunk segíteni a sütés-fõzésben is. 
A süteményeket imádom, ilyenkor az anyu
többfélét készít. Csak mindig, minden hamar
elfogy. De a tojásfestés mind közül a ked-
vencem! A nõvéremmel azon szoktunk
versenyezni, kinek sikerül szebb tojást fes-

teni, készíteni. Mert ugye, hétfõn jönnek a
„locsolkodók“!

33.. SSookk ffiiúútt vváárrttookk hhúússvvéétt hhééttffõõjjéénn??33.. SSookk ffiiúútt vváárrttookk hhúússvvéétt hhééttffõõjjéénn??
– Hát, én szeretném, ha sokan meglocsolná-
nak, hogy el ne hervadjak! A nõvéremmel
ebben is versengünk, kit locsolnak meg
többen. Bár némelyiknek igencsak kelle-
metlen a kölnivize, de ebben nem is ez a
lényeg, szerintem. Hanem, hogy gondolnak
ránk, és ilyenkor olyan barátokkal,
ismerõsökkel is tudunk találkozni, akiket 
- sajnos - elég ritkán látunk. Õk meg legalább
sok piros tojással térhetnek majd haza.

––  AA kk kk oo rr  ss oo kk  ll oo cc ss oo ll óó tt  éé ss  ss zz éé pp––  AA kk kk oo rr  ss oo kk  ll oo cc ss oo ll óó tt  éé ss  ss zz éé pp
üü nn nn ee pp ee tt  kk íí vv áá nn oo kk  NN ee kk ee dd !!üü nn nn ee pp ee tt  kk íí vv áá nn oo kk  NN ee kk ee dd !!
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ZZssaannii

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

44.. KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt44.. KKöössdd öösssszzee aa ppoonnttookkaatt
11--ttõõll 3377--iigg!! SSzzíínneezzdd iiss kkii11--ttõõll 3377--iigg!! SSzzíínneezzdd iiss kkii

aa kkaappootttt rraajjzzoott!!aa kkaappootttt rraajjzzoott!!



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.

11.. FFoorrddííttssdd llee aazz aalláábbbbii sszzöövveeggeett iinnddiiáánn nnyyeellvvrrõõll mmaaii11.. FFoorrddííttssdd llee aazz aalláábbbbii sszzöövveeggeett iinnddiiáánn nnyyeellvvrrõõll mmaaii
mmaaggyyaarr nnyyeellvvrree!! FFõõlleegg aazz aallááhhúúzzootttt sszzaavvaakkrraa ffiiggyyeelljj!!mmaaggyyaarr nnyyeellvvrree!! FFõõlleegg aazz aallááhhúúzzootttt sszzaavvaakkrraa ffiiggyyeelljj!!

ÍÍrrdd aa sszzaavvaakk fföölléé aa „„ffoorrddííttáásstt””!!ÍÍrrdd aa sszzaavvaakk fföölléé aa „„ffoorrddííttáásstt””!!
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ITT ÉLEK SZIÚ NÉPEMMEL A PRÉRIN. APÁM A TÖRZSFÕNÖK,

NAGYBÁTYÁM A SÁMÁN. MINDKETTEN TAGJAI A VÉNEK TANÁCSÁNAK.

MINDEN CSALÁDNAK SAJÁT TIPIJE VAN, MELYET A CSALÁD HARCOSAI

VÉDENEK MEG TOMAHAWKJUKKAL.

MUSZTÁNGJAINK A TIPI MELLETT VÁRJÁK, HOGY REGGEL MEGITASSUK ÕKET.

MOKASSZINT ÉS BÕRRUHÁT HORDUNK. A SKALPUNKAT IS TISZTÁN TARTJUK.

A TELEPÜLÉSÜNK KÖZPONTJÁBAN EGY TOTEM ÁLL. OTT SZOKTUK MANI-

TUT KÉRNI, HOGY SEGÍTSEN BENNÜNKET A VADÁSZATBAN. SAJNOS,

NÉHÁNY TÖRZSI TESTVÉREM TÜZES VIZET IS HASZNÁL ILYENKOR.

22..  SSzzíínneezzzzéétteekk kkii aa kkééppeett!!22..  SSzzíínneezzzzéétteekk kkii aa kkééppeett!!



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: április 4., 11., 18., 25. (keddenként) 16.30-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: április 6., 20. (csütörtökönként) 10.30-tól
CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: április 6., 13., 20., 27., (csütörtökönként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: április 4., 18. (keddenként) 11.00-tól

MMiinniisszzttáárr vveettééllkkeeddõõ:: MMiinniisszzttáárr vveettééllkkeeddõõ:: április 6. (csütörtök) 16.30.

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: április 4., 11., 18., 25. (keddenként) 16.00-tól

KKaammaasszzookk kkéézzmmûûvveessee::KKaammaasszzookk kkéézzmmûûvveessee:: április 7., 21. (péntekenként) 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: április 6., 13., 20., 27. (csütörtökönként) 16.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: április 8., 22. (szombatonként) 15.00-tól
KKáárrttyyaa ééss ttáárrssaassjjááttéékk kklluubb:: KKáárrttyyaa ééss ttáárrssaassjjááttéékk kklluubb:: április 15., 29. (szombatonként) 15.00-tól

KKiinnttii jjááttéékkookk:: KKiinnttii jjááttéékkookk:: április 5., 12., 19., 26. (szerdánként) 16.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: április 6., 13., 20., 27. (csütörtökönként) 16.00-tól

OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: április 5., 12., 19., 26. (szerdánként) 16.00-tól
IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: április 14., 28. (péntekenként) 16.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: április 3., 10., 24. (hétfõnként) 10.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: április 4., 18. (keddenként) 16.00-tól

JJááttéékkooss ffeejjttöörrõõ:: JJááttéékkooss ffeejjttöörrõõ:: április 14., 28. (péntekenként) 16.00-tól
SSppoorrttddéélluuttáánn:: SSppoorrttddéélluuttáánn:: április 9., 15., 23., 30. (hétvégenként) 15.00-tól

BBáábboozzááss:: BBáábboozzááss:: április 1., 15., 29. (szombatonként) 15.30-tól
ÁÁllllaattbbaarrááttookk kköörree:: ÁÁllllaattbbaarrááttookk kköörree:: április 29. (szombat) kirándulás a NOÉ Állatmenhelyre

HHúússvvééttii áállllaattmmeesséékk cc.. bbáábbeellõõaaddááss:: HHúússvvééttii áállllaattmmeesséékk cc.. bbáábbeellõõaaddááss:: április 8. (szombat) 15.00-tól
(A Palánta Gyermekmisszió elõadásában)

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: április 12., 26. (szerdánként) 10.30-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: április 1., 15., 30. – 15.00-tól
április 14., 19., 16.00-tól (részletek a játszótéren!)

PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: április 29. (szombat) 14.00-tól
FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: április 15. (szombat) 14.00-tól

LLeeáánnyy ffooccii::LLeeáánnyy ffooccii:: hétfönként 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: április 3., 10., 24. – 15.00-tól

április 16. – 14.00-tól (részletek a játszótéren!)
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: április 6., 20. – 16.00-tól

április 27. – 15.00-tól (részletek a játszótéren!)
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: április 14., 28. (péntekenként) 10.30-tól

FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: április 15. (szombat) 14.00-tól
PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: április 29. (szombat) 14.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS   SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::
ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként és péntekenként 16.00-tól

DDiiaaffiillmmvveettííttééss::DDiiaaffiillmmvveettííttééss:: szerdánként 17.00-tól
JJááttéékkooss tteeaaddéélluuttáánn:: JJááttéékkooss tteeaaddéélluuttáánn:: április 28. (péntek) 16.00-tól

TTúúrráázzááss:: TTúúrráázzááss:: április 13. (csütörtök) 7.00-tól
TToojjáássffeessttééss:: TToojjáássffeessttééss:: április 17. (hétfõ) 16.00-tól

Információk
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F E L H Í V Á S !
MMMMIINNIISSZZTTÁÁRRIINNIISSZZTTÁÁRR –– –– ZZEENNÉÉSSZZEENNÉÉSS TTEEHHEETTSSÉÉGGKKUUTTAATTÓÓTTEEHHEETTSSÉÉGGKKUUTTAATTÓÓ ---- VVEERRSSEENNYYVVEERRSSEENNYY !!!!

Ha elmúltál már 8, de még nem vagy 14 éves, jelentkezz bátran bármilyen énekes
vagy hangszeres produkcióval a Lajos utcai játszótéren. 

AA vveerrsseennyy iiddõõppoonnttjjaa:: 22000066.. áápprriilliiss 66.. ((ccssüüttöörrttöökk)),, 1155 óórraa..AA vveerrsseennyy iiddõõppoonnttjjaa:: 22000066.. áápprriilliiss 66.. ((ccssüüttöörrttöökk)),, 1155 óórraa..

S O K  S I K E R T !

F E L H Í V Á S !
HHHH ÚÚSSVVÉÉTTHHÉÉTTFFÕÕNNÚÚSSVVÉÉTTHHÉÉTTFFÕÕNN 1144 1144 ÓÓRRÁÁTTÓÓLLÓÓRRÁÁTTÓÓLL 1199 1199 ÓÓRRÁÁIIGGÓÓRRÁÁIIGG

LLEESSZZÜÜNNKKLLEESSZZÜÜNNKK NNYYIITTVVAANNYYIITTVVAA ....
MMMM ÁÁJJUUSSÁÁJJUUSS 11--11-- JJÉÉNNJJÉÉNN ZZÁÁRRVVAA ZZÁÁRRVVAA TTAARRUUNNKKTTAARRUUNNKK ....



M.1. KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

Az ezen a lapon látható koszorút, ha kiszínezitek és kivágjátok, ajtón, ablakon lehet szép húsvéti dísz. 
A másik lapon található képeket színezés után üdvözlõkártyának használhatjátok!

Jó munkát kívánok!

ZZssuuzzssaa




