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FFeebbrruuáárr ––  TTéélluuttóó,, BBööjjtteellõõ hhaavvaaFFeebbrruuáárr ––  TTéélluuttóó,, BBööjjtteellõõ hhaavvaa

II. János Pál 1992-ben elrendelte,
hogy február 11-e legyen a BBeetteeggeekkBBeetteeggeekk
VViilláággnnaappjjaaVViilláággnnaappjjaa . 

Ezen a napon Istenes Szent Jánosra
emlékezett, aki 1537-ben kórházat
létesített Granadában; majd szellemi örök-
sége folytatására megalakult az Irgalmas
Testvérek közössége. A szerzetesek a mai
napig az Irgalmas Rend keretében végzik
áldásos munkájukat. Szerzetesi foga-
dalomra épülõ életük célja a betegek gyó-
gyítása és ápolása.

A teljes életet élõ ember testi-lelki és
szellemi értelemben is az egésznek
(közösségnek) élõ és éltetõ része (tagja). A
magyar nyelv egyedülálló módon fejezi ki
ezt az életminõséget, azt mondja, hogy az
ilyen ember egészséges. 

Betegség esetén ebben a testi-lelki-
szellemi összhangban támad zavar. Ezért a
gyógyítás során, a tüneti kezelésen túl, mind-
három síkon fontos az egyensúlyt megtalálni.

A Betegek Világnapja
okán mindannyian elgondolkodhatunk azon,
hogy a körülöttünk élõ betegségben
szenvedõkkel milyen a viszonyunk. Elég
türelmesek vagyunk hozzájuk? Gyakran
látogatjuk õket? Próbálunk minél több
dologban segíteni nekik?

Figyeljünk rájuk jobban, és biztosak
lehetünk abban, hogy szeretõ gondoskodá-
sunk sokat segít gyógyulásukban.

Kalendárium
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Az emberek többsége szereti a házi kedvenceket,
szívesen játszik kutyával, szívesen megsimogatja a
macskát és gyönyörködik a papagájban vagy egy terrári-
umban ücsörgõ kaméleonban. Napjainkban már nagyon
sokféle állat kapható, hazavihetõ a hörcsögtõl, a kígyón
keresztül a madárpókig. Az állattartás azonban nem
csak örömmel, hanem nagy felelõsséggel is jár. 
HHaa mmaagguunnkkhhoozz vveesszzüünnkk eeggyy áállllaattoott,, aa jjóóllééttee mmáárrHHaa mmaagguunnkkhhoozz vveesszzüünnkk eeggyy áállllaattoott,, aa jjóóllééttee mmáárr
rraajjttuunnkk mmúúlliikk!!rraajjttuunnkk mmúúlliikk!!

A leggyakrabban tartott házikedvenc a kutya és
a macska. Tartásuk egyszerûnek tûnik,
de számolnunk kell a pénz- és idõrá-
fordítással. A kutyának és a macskának
ugyanis nem mindig felel meg az az
étel, amit mi eszünk, a jó gazdi kife-
jezetten az õ számukra készült eledellel
eteti õket, a betegségek ellen pedig
oltást kell nekik adatni mind az õ, mind
a mi egészségünk érdekében. Akinek
pedig nincs elég szabadideje, az jobb, ha
nem is tart se kutyát, se macskát (de
más állatfajtát se). Ugyanis mindkettõ
igényli a gazdi törõdését. 

Az a legjobb nekik, ha kertes háznál élhetnek,
ahol nagyobb szabadság, tér áll rendelkezésükre, mint
egy kis panellakásban. Ha lakásban tartunk kutyát,
naponta legalább egyszer (de inkább kétszer) le kell vin-
nünk a levegõre, hogy elvégezhesse a dolgát. Arra is
figyeljünk ilyenkor, hogy vigyünk magunkkal újságpapírt
vagy nejlonzacskót, amivel feltakarítjuk a kutyapiszkot,
hogy ne okozzunk kellemetlenséget a járókelõknek.

Mivel a macska alomtálcában is elvégzi a dol-
gát, az õ esetükben ennek a tálcának a tisztántartására
kell figyelnünk. Amilyen gyakran csak tudjuk, cseréljük
az almot, mert ha a cica nem találja elég  tisztának azt,
máshová is végezheti a dolgát – a mi kárunkra. Szõrük
tisztántartása is részben a mi feladatunk, különösen ha
kedvencünk bolhás. Ilyenkor a fekhelyét is alaposan ki
kell tisztítani, mert a bolha ott is megtelepszik.

Macska és kutya tartásánál arra is fel kell

készülnünk, hogy szeretnek rágni, kaparni és olyan tár-
gyakkal játszani, ami nekünk esetleg értékes lehet.
Készítsünk nekik régi rongyból, fonálból játékot vagy
áldozzunk fel egy régi cipõt, amit már nem használunk!
HHaa mmééggiiss kkáárrtt ookkoozznnáánnaakk,, aakkkkoorr ssee vveerréésssseell bbüünntteessssüünnkk!!HHaa mmééggiiss kkáárrtt ookkoozznnáánnaakk,, aakkkkoorr ssee vveerréésssseell bbüünntteessssüünnkk!!

Ha végiggondoltuk, hogy a sok teendõ és kötelesség
mellett vállaljuk kutya vagy cica tartását, leendõ pajtá-
sunkat kiválaszthatjuk egy állatmenhelyrõl is, ahonnan
egészséges, betegségek ellen már beoltott állatot
kaphatunk, aki nagyon hálás lesz, hogy végre gazdára lelt.

A terráriumban, akváriumban,
kalitkában tartott állatoknál arra kell
nagyon odafigyelnünk, hogy a ter-
mészetes környezetéhez a leginkább
hasonló viszonyokat és lehetõleg minél
nagyobb életteret teremtsünk nekik. 

A madaraknak minél nagyobb
kalitkát, a rágcsálóknak, hüllõknek,
kétéltûeknek minél nagyobb terráriu-
mot megfelelõ világítással, fûtéssel, és
a halak is szívesebben úszkálnak na-
gyobb akváriumban, vízi növények

között. Ezeknél az állatoknál beszerzés elõtt mindig ala-
posan érdeklõdjünk az állatkereskedõtõl, hogy mivel
táplálkoznak, milyen környezetben és éghajlaton élnek a
természetben. Mi mindent kell beszerezni a tartásukhoz,
mint például az akváriumi
világítás, levegõztetõ stb. 

Ezek az állatok a
macskával, kutyával ellen-
tétben nem szeretik, ha
kézbe veszik õket, vagy ha
kiteszik õket a szõnyegre.
Ezért õket csak akkor ve-
gyük ki a helyükrõl, ha na-
gyon muszáj. Persze, ha
tudnának beszélni, biztosan
azt mondanák, hogy vigyük õket vissza a ter-
mészetbe, mert nekik ott a legjobb!       

Zöld
mozaik

NNeemm ccssaakk jjááttsszzóóttáárrss!!NNeemm ccssaakk jjááttsszzóóttáárrss!!
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VV.. ZZssuuzzssaa



KKeezzddeetteekk::KKeezzddeetteekk::
A narancs Kínából származik. Az édes változatok
a XVII. században jutottak el Indiából
Európába.

HHaattáássaa::HHaattáássaa::

CCCC ---- vvvv iiii tttt aaaa mmmm iiii nnnn   ffff oooo rrrr rrrr áááá ssss – immunrend-
szer-serkentõ és rákmegelõzõ
szerepe jelentõs. 
PPPP eeee kkkk tttt iiii nnnn   ffff oooo rrrr rrrr áááá ssss – a gyümölcs
gerezdjeit elválasztó és a héj alatt talál-
ható hártya tartalmazza. Pozitív szerepe
van a zsíranyagcserében, az érelmeszesedés és az
epekõképzõdés megakadályozásában. Így a
narancs akkor a legegészségesebb, ha a kevésbé

ízletes hártyával együtt magát a gyümölcsöt
fogyasztjuk.

MMéégg aa hhééjjaa iiss ffeellhhaasszznnáállhhaattóó::MMéégg aa hhééjjaa iiss ffeellhhaasszznnáállhhaattóó::

IIII llll llll óóóó oooo llll aaaa jjjj oooo kkkk bbbb aaaa nnnn   gggg aaaa zzzz dddd aaaa gggg, melyeket a
konyhamûvészet és az élelmiszeri-
par mellett az aromaterápia is
hasznosít. Dzsem, illetve cukro-

zott narancshéj készíthetõ belõle.
ÉÉrrddeekkeesssséégg::ÉÉrrddeekkeesssséégg::

Az eredeti légillatosító labdacsok,
szegfûszeggel megtûzdelt naran-
csok voltak (nem csak kará-

csonykor), melynek elkészítéséhez ti is hoz-
zákezdhettek.

ÁÁggii-4-

Habosra elbágyadtHabosra elbágyadt
a jégfényû ég,a jégfényû ég,
olvadt ragyogásbanolvadt ragyogásban
a lenti vidék,a lenti vidék,
a kopasz faárnyék a kopasz faárnyék 
kéklik a havon,kéklik a havon,
friss patak csillámlikfriss patak csillámlik
a kocsiúton.a kocsiúton.

A kakas a hóban A kakas a hóban 
rikkant egy nagyot,rikkant egy nagyot,
piros farka tollapiros farka tolla
mint rubin ragyog,mint rubin ragyog,
olvadoz a zuzmó olvadoz a zuzmó 
a fûszál hegyén,a fûszál hegyén,
s rengedez már csillós rengedez már csilló
harmat a helyén.harmat a helyén.

Csipp,Csipp,
csepp,csepp,
egy csepp,egy csepp,
öt csepp,öt csepp,
meg tíz:meg tíz:
olvad a jégcsap,olvad a jégcsap,
csepereg a víz.csepereg a víz.

WWEEÖÖRREESS SSÁÁNNDDOORR
OOLLVVAADDÁÁSS

JJUUHHÁÁSSZZ FFEERREENNCC
TTAAVVAASSZZ--EELLÕÕ

Szöllõs Levente Márk, 7 éves

Szántó Viktória, 7 éves

Bánki Bianka, 7 éves
Háttérkép: Fodor Réka, 7 éves

Mese

EEggéésszzsséégg--áábbééccéé
EEggyyiikk lleeggffoonnttoossaabbbb ttééllii ggyyüümmööllccssüünnkk::

aa nnaarraannccss



Ügyeskedj!

44.. 44.. NNeemm iilllleenneekk öösssszzee aa jjeellmmeezzeekk ééss aa zz
eemmbbeerreekk.. KKöössdd öösssszzee aa hheellyyeess ppáárrookkaatt!!
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11.. KKeerreessdd mmeegg aa ffuurrccssaassáággookkaatt aa kkééppeenn!! KKaarriikkáázzdd bbee õõkkeett!!11.. KKeerreessdd mmeegg aa ffuurrccssaassáággookkaatt aa kkééppeenn!! KKaarriikkáázzdd bbee õõkkeett!!

22.. 22.. SSzzíínneezzdd kkii aa kkééppeett aazz uuttaassííttáássnnaakk mmeeggffeelleellõõeenn!!

33.. 33.. HHáárroomm ttáárrggyy nneemm iilllliikk aa kkéépprree.. KKeerreessdd mmeegg õõkkeett

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa

11 –– ffeehhéérr 22 –– ppiirrooss
33 –– rróózzssaasszzíínn 44 –– nnaarraannccssssáárrggaa
55 –– zzöölldd 66 –– kkéékk



Gyerekszemmel

–– II tt tt  aa  ff aa rr ss aa nn gg .. .. ..–– II tt tt  aa  ff aa rr ss aa nn gg .. .. ..
– Igen ,  már  a l i g  vá rom.  Az
isko lában  i s  benevezek  a  j e lmez-
versenyre .  A barátnõmmel  a  nagy
Hohoho horgásznak és  a  csal i jának
fogunk beöltözni .   Anyukám öt lete
vo l t ,  é s  õ  i s  f og ja  megvar rn i  a
j e lmezeke t .  Én  l e szek  a  nagy
horgász!  Bár  én lány vagyok,  de
r emé l em,  nem fog ják  é sz r evenn i ,
úgy ki  leszek maszkírozva.

–– NN yy ee rr nn ii  ss zz ee rr ee tt nn éé ll ??–– NN yy ee rr nn ii  ss zz ee rr ee tt nn éé ll ??
– Persze, ki ne szeretne nyerni!
Anyukám mindig azt mondja erre, hogy
a részvétel a fontos. De én tényleg

szeretnék nyerni! Megmutatni a töb-
bieknek, hogy mi vagyunk a nyerõk.
Van két osztálytársnõm, akiket nagyon
„nem bírok“, szeretném, ha „meg-
pukkadnának”. Így mindenképp nekünk
kell lenni a legjobbaknak!

–– SSzzoorr íí ttookk  nneekktteekk ,,  bb iizzttooss  üüggyyeesseekk–– SSzzoorr íí ttookk  nneekktteekk ,,  bb iizzttooss  üüggyyeesseekk
ll eesszztteekk……lleesszztteekk……
– Köszi, és ha beválik a jelmez, kölcsön-
adom neked. Hátha te is nyerõ leszel
benne.
–– EEzztt  mméégg  ááttggoonnddoo ll oomm,,  ddee  aazzéérr tt–– EEzztt  mméégg  ááttggoonnddoo ll oomm,,  ddee  aazzéérrtt
kköösszzöönnöömm..kköösszzöönnöömm..
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ZZssaannii

CCssooóórrii SSáánnddoorr:: FFaarrssaanngg nnaappii kkuuttyyaabbáállCCssooóórrii SSáánnddoorr:: FFaarrssaanngg nnaappii kkuuttyyaabbááll

DDee éérrddeekkeess vvoollnnaa,,
hhaa kkuuttyyaabbááll vvoollnnaa,,
ss ffaarrssaanngg nnaappjjáánn

mmiinnddeenn kkuuttyyaa
bbáállbbaa kkuuttyyaaggoollnnaa..

NNaaggyy kkuuttyyaa iiss,,
kkiiss kkuuttyyaa iiss,,

kkiitt ccssíípp mméégg aa bboollhhaa iiss..

KKoommoonnddoorr kkéénnyyeellmmeess,,
llaassssúú ttáánnccoott rrooppnnaa,,
PPuullii PPaallii ccssáárrddáásstt,,

aahhooggyy mmeegg vvaann íírrvvaa;;
ssööttéétt sszzõõrree,, bboozzoonnttjjaa

aa sszzeemméébbee llóóggnnaa..
CCssaauu ccssaaccssaaccssáázznnaa,,

aa ffooxxii bbookkáázznnaa,,
aa ttööbbbbii vvéénn kkuuttyyaa mmeegg

lleeüüllnnee aa hhóóbbaa..

DDoonnkkóó SSáánnddoorr:: BBoohhóóccDDoonnkkóó SSáánnddoorr:: BBoohhóócc

EEzz aa kkrruummppllii nneemm aazz oorrrroomm,,
bbáárr mmoosstt aazz oorrrroommoonn hhoorrddoomm,,

ffaarrssaanngg vvaann,, jjóó ttrrééffaa aazz,,
hhaa aa zzssûûrrii rráámm sszzaavvaazz..

BBoohhóócc vvaaggyyookk éénn aa bbáálloonn,,
aa ttáánnccoott iiss mmeeggpprróóbbáálloomm,,
hhaa nnaaggyy cciippõõmm ffeennnn aakkaadd,,
aa ppuubblliikkuumm rráámm kkaaccaagg......

AA ffõõddííjj eeggyy ddoobboossttoorrttaa,,
bboohhóóccnnaakk vvaallóó aazz vvoollnnaa,,

hhooggyyhhaa ttaalláánn mmeeggnnyyeerreemm,,
lliisszztteess sszzáámmmmaall eellnnyyeelleemm......



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.. AAzz iinnddiiáánn aasssszzoonnyyookk ffeellaaddaattaa vvoolltt aa ttiippiikk ffeelláállllííttáássaa.. 11.. AAzz iinnddiiáánn aasssszzoonnyyookk ffeellaaddaattaa vvoolltt aa ttiippiikk ffeelláállllííttáássaa.. 
ÕÕkk úúggyy ééppíítteettttéékk ffeell aa ssááttrraakkaatt,, hhooggyy aazzookk bbeejjáárraattaa kkeelleett ffeellééÕÕkk úúggyy ééppíítteettttéékk ffeell aa ssááttrraakkaatt,, hhooggyy aazzookk bbeejjáárraattaa kkeelleett ffeelléé

nnéézzzzeenn.. HHáánnyy iillyyeenn ttiippiitt llááttsszz aazz aalláábbbbii rraajjzzoonn??nnéézzzzeenn.. HHáánnyy iillyyeenn ttiippiitt llááttsszz aazz aalláábbbbii rraajjzzoonn??

22.. IItttt eeggyy iinnddiiáánn mmaannddaallaa,, mmeellyynneekk kkiisszzíínneezzééssee,, rreemméélleemm,, jjóó22.. IItttt eeggyy iinnddiiáánn mmaannddaallaa,, mmeellyynneekk kkiisszzíínneezzééssee,, rreemméélleemm,, jjóó
sszzóórraakkoozzááss lleesszz sszzáámmooddrraa!!sszzóórraakkoozzááss lleesszz sszzáámmooddrraa!!
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LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: február 7., 14., 21., 28. (keddenként) 16.30-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: február 9., 23. (csütörtökönként) 10.30-tól
CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: február 2., 9., 16. (csütörtökönként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: február 8., 22. (szerdánként) 11.00-tól

MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: február 11. (szombat) 11.00-tól
FFoocciizzááss:: FFoocciizzááss:: február 25. (szombat) 10.00-tól

FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 23. (csütörtök) 15.00-tól

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: február 7., 14., 21., 28. (keddenként) 16.00-tól

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: február 2., 9., 16., 23. (csütörtökönként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: február 3., 10., 17., 24 (péntekenként) 16.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: február 11., 25. (szombatonként) 16.00-tól
AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: február 1., 8., 15., 22. (szerdánként) 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: február 13., 27. (hétfõnként) 10.00-tól

FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 18. (szombat) 15.00-tól

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: február 9., 23. (csütörtökönként) 16.00-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: február 1., 8., 15., 22. (szerdánként) 10.00-tól
OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: február 1., 8., 15., 22. (szerdánként) 16.00-tól

IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: február 3., 17. (péntekenként) 16.00-tól
YYttoonngg--ttééggllaa ffaarraaggááss::YYttoonngg--ttééggllaa ffaarraaggááss:: február 2., 16. (csütörtökönként) 16.00-tól

TTáárrssaass ppaarrttii::TTáárrssaass ppaarrttii:: február 5., 12., 19., 26. (vasárnaponként) 15.00-tól
DDiiaavveettííttééss::DDiiaavveettííttééss:: február 6., 13., 20., 27. (hétfõnként) 16.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: február 6., 13., 20., 27. (hétfõnként) 10.00-tól
FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 25. (szombat) 15.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: február 1., 8., 15., 22. (szerdánként) 11.00-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: február 10. (péntek) 16.00-tól
február 21. 15.30-tól (farsangi álarc készítése)

PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: február 11. (szombat) 14.00-tól
SSnnaappsszzeerrppaarrttii:: SSnnaappsszzeerrppaarrttii:: február 14. (kedd) 16.00-tól

MMiinniisszzttáárr –– zzeennééss tteehheettssééggkkuuttaattóó--vveerrsseennyy ((88--1144 éévveesseekknneekk)):: MMiinniisszzttáárr –– zzeennééss tteehheettssééggkkuuttaattóó--vveerrsseennyy ((88--1144 éévveesseekknneekk)):: február 16. (csütörtök) 16.30-tól
FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 25. (szombat) 16.00-tól

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

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: február 3., 17. (péntekenként) 10.00-tól

FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 17. (péntek) 16.00-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

DDiiaaffiillmmvveettííttééssDDiiaaffiillmmvveettííttééss szerdánként 17.00-tól
FFaarrssaannggii bbááll:: FFaarrssaannggii bbááll:: február 18. (szombat) 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 Zemplén Gy. utcai játszótéren február

13-ig. AA vveerrsseennyy iiddõõppoonnttjjaa:: 22000066.. ffeebbrruuáárr 1166..,, 1166 óórraa 3300 ppeerrcc..AA vveerrsseennyy iiddõõppoonnttjjaa:: 22000066.. ffeebbrruuáárr 1166..,, 1166 óórraa 3300 ppeerrcc..

S O K  S I K E R T !



KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

Színezzétek ki ezeket a farsangi álarcokat, majd vágjá-
tok ki õket! Fûzzetek madzagot a két oldalára vagy ragasszátok
hurkapálcára, s már kezdõdhet is a farsangi mulatság!

Jó munkát kívánok!

ZZssuuzzssaa


