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JJaannuuáárr ––  HHooggyyaann eetteessssüünnkk mmaaddaarraakkaatt??JJaannuuáárr ––  HHooggyyaann eetteessssüünnkk mmaaddaarraakkaatt??

Télen sok madár délre vándorol,
melegebb vidékekre, de néhányan nálunk töltik
a telet. A legtöbb madár rovarokkal, bogarakkal
táplálkozik. Ám ezek télen elbújnak a hideg elõl
a földre, fák törzsébe, ahol a
madarak nem érik el õket
(kivéve a fakopáncsot). Ezért
ilyenkor sokkal kevesebb
ennivalójuk akad.

Segíthetünk nekik –
hálából, amiért kedves éne-
kükkel, szépségükkel gazda-
gítják a világot. Etethetjük
õket, hogy átvészelhessék õk
is a telet.

Adhatunk nekik olajos
magvakat (napraforgómagot,
kendert, lenmagot, diót, tök-
magot), almadarabkákat,
répadarabkákat és sótlan sza-
lonnát is. Ezeket soha ne a földre szórjuk,
tegyük inkább madáretetõbe vagy készíthetünk
belõle madárkalácsot is. Kenyeret ne adjunk a
madaraknak!

A mm aa dd áá rr kk aa ll áá cc ss oo ttmm aa dd áá rr kk aa ll áá cc ss oo tt úgy készíthetjük
el ,  hogy sót lan zsírt  o lvasztunk fe l  és

b e l e k eve r jük  a  magvakat ,
ma jd  l ehût jük  a  hûtõ -
szek r ényben .  Ha  megde r -
medt,  kössünk rá  spárgát  és
f e l aka sz that juk  egy  fá ra
vagy az erké lyre .

De készíthetünk mm aa dd áá rr ee tt ee tt õõ ttmm aa dd áá rr ee tt ee tt õõ tt is,
négy darab egyforma nagyságú faágból,
nyolc darab szögbõl és két egyforma
nagyságú falemezbõl, spárgából. 

Ha ezek megvan-
nak, egyszerûen hozzá-
szögeljük a faágak mindkét
végénél a két lemezt úgy,
hogy egy nyitott dobozt
kapjunk. A tetején egy
hosszabb spárgadarabot át-
kötve akaszthatjuk fel egy
magasabb fára, de tehetjük
az ablakpárkányra vagy fel-
lógathatjuk az erkélyre is. 

Nagyon fontos,
hogy ne szögeljük fel a fára
és hogy olyan helyre tegyük,
ahol a macska nem éri el!
Ha egyszer elkezdjük a

madarak etetését, többé ne hagyjuk abba,
mert kis vendégeink számítani fognak ránk.

Kalendárium
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Ebben a hónapban sze-
retnénk Nektek bemutat-
ni a kkeerreeccsseennssóóllyymmoottkkeerreeccsseennssóóllyymmoott .
Országunk nagyon büszke
lehet, hogy nálunk is
megtalálható ez az ér-

tékes ragadozómadár, mert egész Eurázsiában csak
néhány országban él. 

A kerecsensólyom egy közepes nagyságú
ragadozómadár, testhossza 50-55 cm, repülés
közben szárnyának fesztávolsága több mint 
1 méter. Tollai a hátán barna, a
fején és a mellén világos színûek,
sötétebb foltokkal szépen díszítve. 

Repülés közben láthatjuk,
hogy szárnya keskeny, hegyes és
hosszú, farka is hosszú és keskeny.
Nagyon gyorsan repül, ennek
köszönheti, hogy olyan nagyszerû ragadozó. Fõként
sziklás területeken él, de zsákmányáért a közeli
legelõkre, mezõkre jár, ahol fõ eledelét, az ürgét
megtalálja. De gyakran ejt el kisebb testû
madarakat, hörcsögöt is.

Fészket sosem épít, mindig más madarak
fészkét foglalja el, illetve a sziklák üregeibe is
beköltözik. A sziklafalban található otthona egy
életen át megmarad, a más madaraktól elkobzott
fészkeket azonban elhagyja, miután azok
tönkremennek. 

A sólymok párban élnek, márciusban figyel-
hetjük meg a nászrepülésüket. Ilyenkor a só-
lyompár együtt repked, mintha táncolna a leve-
gõben,  közben éles, vijjogó hangot hallatnak. A
tojó április elején rakja le a tojásait (2-5 tojást), és
ezután rajtuk ülve költi ki õket. Miután a fiókák

kikeltek, mindkét szülõ gondosan ápolja õket. A tojó
óvja õket a hidegtõl és más veszedelemtõl, a hím
pedig táplálékot szerez. 

A család még sokáig együtt marad azután
is, amikor már a fiókák tudnak repülni, a szülõk
sokat tanítják a fiatalokat a zsákmányszerzésre. A
vadászatról megérkezve kiejtik karmaik közül a
zsákmányt, hogy a fiókák a levegõben kapják el,
ezzel is gyakorolva a rárepülést. 

Költözõ madarak, október-novemberben
délebbre hózódnak. De néhány öregebb itt marad

télen is. Hazánkban kb. 30-40
pár él. Nagyon ritka, veszé-
lyeztetett madarak, ezért
védettek. Tiltott a kereskedelme
és a vadászata. Sõt, fokozott
védelemre szorul, ezért egyes
magyar és külföldi szervezetek

a fészkelés ideje alatt õrzik õket az illetéktelen
betolakodóktól.

Régebben a solymászat miatt gyakran
kirabolták az emberek a fészkeket, hogy  betanítsák
a sólyomfiókákat foglyok, fürjek elfogására, de
elhurcolták õket állat-
kereskedések számára
is. Élõhelyeik is egyre
inkább leszûkültek az
erdõgazdaság és mezõ-
gazdaság miatt.

Az embernek meg kell tanulnia a kere-
csensólymot és más állatokat is a természetes
környezetükben megcsodálni, akár egy kirán-
dulás során, mert az állatoknak is joga van a
szabadsághoz, mint ahogyan az embereknek is. 

Zöld
mozaik

AA kkeerreeccsseennssóóllyyoommAA kkeerreeccsseennssóóllyyoomm
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VV.. ZZssuuzzssaa



VVIITTAAMMIINN--MMEESSEEVVIITTAAMMIINN--MMEESSEE

Mese

AA kkeerreekk eerrddõõ kköözzeeppéénn ttöörrttéénntt eeggyy sszzéépp õõsszzii
nnaappoonn,, hhooggyy aa ccssiippkkeebbookkoorr ééss aa bbooddzzaabbookkoorr öösssszzeevvii--
ttaattkkoozzttaakk,, hhooggyy mmeellyyiikküükk vviittaammiinnjjaa aazz eellssõõ,, aa
lleeggjjoobbbb ééss aa lleeggffoonnttoossaabbbb aazz eemmbbeerreekk sszzáámmáárraa..

ÉÉnn,, aa CCssiippkkeebbookkoorr,,
hhíírreess vvaaggyyookk aa CC--vviittaa--
mmiinnoommrróóll.. ÕÕsssszzeell ggyyöönnyyöörrûû
ppiirrooss tteerrmméésseeiimm vvaannnnaakk,,
eezzzzeell ddíísszzíítteemm aazz eerrddõõtt..

ÉÉnn,, aa BBooddzzaabbookkoorr,,
nnaaggyyoonn hhaasszznnooss vvaaggyyookk..
TTeeáánnaakk,, sszzöörrppnneekk,, lleekkvváárr--
nnaakk.. BBeennnneemm mméégg JJ((jjéé))--
vviittaammiinn iiss vvaann.. TTéélleenn aazz
ééggii mmaaddaarraakkaatt iiss eetteetteemm..

HHaannggooss vvoolltt vviittáájjuukkttóóll aazz eerrddõõ.. MMeegghhaalllloottttaa aa
nnyyuusszziikkaa aazz eerrddõõbbeenn aa vviittáátt..

–– NNee vviittaattkkoozzzzaattookk,, iinnkkáábbbb kkéérrddeezzzzüükk mmeegg aazz eerrddõõ
ttuuddóóssáátt,, aa bbaaggllyyoott –– ttaannááccssoollttaa.. BBaaggoollyy mmeeggvvaakkaarrttaa
bbööllccss ffeejjéétt ééss eezztt mmoonnddttaa:: –– AA vviittaammiinnookk,, áássvváánnyyii

aannyyaaggookk nnaaggyyoonn ffoonnttoossaakk aazz eemmbbeerreekk sszzáámmáárraa.. DDee vvaann,,
aammiibbõõll ttööbbbb kkeellll,, vvaann aammiibbõõll kkeevveesseebbbb.. ZZööllddssééggeekkbbeenn,,
ggyyüümmööllccssöökkbbeenn,, nnöövvéénnyyeekkbbeenn ssookk--ssookk vviittaammiinn vvaann..
EEbbbbeenn aa vveerrsseennyybbeenn nniinnccss eellssõõ ééss mmáássooddiikk.. IInnkkáábbbb

oollyyaann,, mmiinntt aazz áábbééccéé bbeettûûii..
AA bbeettûûkk öönnmmaagguukkbbaann
kkeevveesseett mmoonnddaannaakk.. DDee hhaa
jjóóll öösssszzeerraakkjjuukk,, éérrtteellmmeess,,
ffoonnttooss,, hhaasszznnooss ddoollggookkaatt
kköözzööllhheettüünnkk vveellee..

KKöözzbbeenn eelleerreeddtt aazz
eessõõ.. BBaaggoollyy aazz éégg ffeelléé
mmuuttaattootttt:: –– LLááttjjááttookk,, eezz
aa lleeggffoonnttoossaabbbb aazz eemmbbeerr
ééss mmiinnddeennkkii sszzáámmáárraa.. 
AA vvíízz.. VVíízz nnééllkküüll nniinnccss

éélleett sseennkkii sszzáámmáárraa.. AA kkéétt bbookkoorr mmeeggbbéékkééllvvee,,
bboollddooggaann hhaajjllaaddoozzootttt aa sszzééllbbeenn,, eessõõbbeenn..

SSzzeeggeeddrrõõll,, aa 99 éévveess ÖÖttvvööss MMaarrcceellll  ööttlleettee aallaappjjáánn..

Zsótér Dávid, 9 éves
Hódmezõvásárhely

A káposztafélékhez a fejes káposztán
kívül a kelkáposzta, a bimbóskel, a karalábé,
a karfiol, a brokkoli, a kínai
kel, valamint ezek változatai
tartoznak.

Táplálkozásunk és
egészségünk megõrzése
szempontjából valamennyi
igen értékes.
CC--vvii ttaammiinnbbaann ggaazzddaaggCC--vvii ttaammiinnbbaann ggaazzddaagg

Az emberi szerve-
zetnek napi 60 mg C-vitaminra van szük-
sége. Minden 100 gramm káposztában 40-

50 mg C-vitamin van, ami azonos a cit-
rusfélékben (citrom, narancs) lévõ meny-

nyiséggel.
AAmmiirraa jjóó,,  hhaa ffiiggyyeellüünnkkAAmmiirraa jjóó,,  hhaa ffiiggyyeellüünnkk

Könnyen elveszítheti ér-
tékes tápanyagait, ha nem
vigyázunk az ételek elké-
szíteskor. Ezért inkább
saláta, illetve savanyú
káposzta formájában fo-
gyasszuk.

ÁÁggii

EEggéésszzsséégg--áábbééccéé
TTééllii vviittaammiinnffoorrrráássuunnkk
–– aa ffeejjeess kkááppoosszzttaa ––
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Ügyeskedj!

44.. 44.. MMeeggiissmmeerreedd,, hhooggyy mmiillyyeenn áállllaattookk
nnyyoommáátt llááttoodd aa hhóóbbaann?? RRaajjzzoolldd ooddaa õõkkeett!!
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bbíírróóssáágg,, rreennddõõrr,, ppéénnzz,, áábbrráánnddoozzóó,, ddíívváánnyy,, éélleesszzttõõ

- kenyeret keleszt =
_____________________
- perek helye =
_______________________
- keresve keresed, de keveset lelsz =
_________________________
- rend embere =
_______________________
- merengve eget les =
____________________

szófogadó - mellette melegedsz telente
kályha - kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be
orvosság - engedelmes
esernyõ - szerkezet, mely reggel csengetve felkelt
fejtörõ - mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, fekete lepellel fedett szerkezet
ébresztõóra - rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened

11..11.. AAzz eesszzppeerreennttee nnyyeellvv nneevveess íírróóiinnkk kkeeddvveenncc sszzóórraakkoozzáássaa vvoolltt.. CCssaakk eeggyyeettlleenn
mmaaggáánnhhaannggzzóótt hhaasszznnáállttaakk ffeell,, eezz ppeeddiigg aazz „„ee”” vvoolltt..

KKöössdd öösssszzee aa sszzaavvaakkaatt aazz eesszzppeerreennttééüüll mmeeggffooggaallmmaazzootttt jjeelleennttéésssseell!!

33.. 33.. MMeellyyiikk mmaaddáárr tteelleell iitttthhoonn?? VVeezzeessdd õõtt aazz
eetteettõõhhöözz!! SSzzíínneezzdd iiss kkii aa mmaaddaarraakkaatt!!

22.. 22.. VVáállaasszzdd kkii,, hhooggyy mmeellyyiikk eesszzppeerreennttee kkiiffee--
jjeezzééss mmeellyyiikk sszzóórraa vvoonnaattkkoozziikk!! ÍÍrrdd mmeellllééjjüükk!!

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa



Gyerekszemmel

11 ..  II tt tt  aa  jj aa nn uu áá rr ..  MM ee gg ii nn tt  ee ll mm úú ll tt11 ..  II tt tt  aa  jj aa nn uu áá rr ..  MM ee gg ii nn tt  ee ll mm úú ll tt
ee gg yy  éé vv ..  TT ee tt tt éé ll  vv aa ll aa mm ii  ff oo gg aa dd aa ll mm aa ttee gg yy  éé vv ..  TT ee tt tt éé ll  vv aa ll aa mm ii  ff oo gg aa dd aa ll mm aa tt
aa zz  úú jj  éé vv rr ee ??aa zz  úú jj  éé vv rr ee ??
– Igen.  Nagyon megy az idõ ,  2006-ot
írunk.  Ráadásul  én is  öregszem, pedig
még csak 14 éves  vagyok.  Ja!  Hogy
fogada l om?  Hát  i g en .  Meg ígé r t em
magamnak és  az anyukámnak is ,  hogy
j obban  f ogok  tanu ln i .  Mer t  az
á l ta lános  su l i  végén  nem mindegy ,
milyen jegyeket  kapok.  Azt is  megí-
gé r t em,  hogy  e lmegyek  anyuva l  a
fogo rvoshoz ,  mer t  s ok  r o s sz  f ogam
van,  csak fé lek  a  dokinõtõl .

22 ..  VV aa jj oo nn  mm ii tt  hh oo zz  aa zz  úú jj  éé vv ??22 ..  VV aa jj oo nn  mm ii tt  hh oo zz  aa zz  úú jj  éé vv ??
– Remélem, szerelmet. Sok barátnõmnek

van már barátja. Olyan jó lenne, ha én is
találkoznék álmaim lovagjával. Na jó, 
ló nélkül is jó lesz. Tetszik egy srác a
suliban. Majd megpróbálom felhívni ma-
gamra a figyelmet, hogy legalább észreve-
gyen. Mert idáig nem nagyon figyelt rám.

33..  MMaajjdd  sszzoorr íí ttookk  nneekkeedd ..  MMéégg  vvaallaammii33..  MMaajjdd  sszzoorr íí ttookk  nneekkeedd ..  MMéégg  vvaallaammii
kkíívváánnssáágg??  HHáátthhaa  ee ll  ttuuddoomm iinnttéézznnii .. .. ..kk íívváánnssáágg??  HHáátthhaa  ee ll  ttuuddoomm iinnttéézznnii .. .. ..
– De jó  lenne!  Tudod,  nagyon rosszban
vagyok a  nagyimmal .  Jó  lenne vele
kibékülni .  De az e lsõ  lépést  egyelõre
nem tudtam még megtenni .  Pedig már
nagyon hiányzik .  Fél  éve  nem láttam.
Hátha 2006-ban bátrabb leszek!
–– ÚÚggyy ll eeggyyeenn!!–– ÚÚggyy ll eeggyyeenn!!
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FFaazzeekkaass AAnnnnaa
AA ttééll

Hó porzik az úton,
cseng, csörög a szán,
hó borult a rétre,
hó csillog a fán.

Hófellegek szállnak,
ostorral a tél
riadt nyáját hajtja,
dudorász a szél.

Hócsillagok szállnak,
bújj ki fényes nap,
varázsolj a földre
hóvirágokat!

KKoosszzttoolláánnyyii DDeezzssõõ
TTééllii aallkkoonnyy

Aranylanak a halvány ablakok...
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetõn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülõ leányok,
csipkés ruhába állanak a fák.

A hazatérõ félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szûzi csendjét,
az ébredõ nesz álmos, elhaló.

S az ónszin égbõl, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,
fehér rózsákként hull alá a hó.



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.

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss!!PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss!!
Ugye nem fe le jtettétek  e l ,  hogy 22 00 00 66  mm áá jj uu ss áá ii gg22 00 00 66  mm áá jj uu ss áá ii gg fo lyamatosan várjuk indiánokkal

kapcsolatos  ra jzaitokat ,  meséiteket ,  kézmûves  öt leteiteket!  A legszebbeket ,
legöt letesebbeket  szokásos  nyári  ta lá lkozónkon dí jazzuk!

GGyyeerree,, lleeggyyééll TTee iiss iinnddiiáánn!!GGyyeerree,, lleeggyyééll TTee iiss iinnddiiáánn!!

11.. VVaaddlloovvaakk nneevvee..11.. VVaaddlloovvaakk nneevvee..
22.. KKéétt eelllleennsséégg kkiibbéékküülléésseekkoorr22.. KKéétt eelllleennsséégg kkiibbéékküülléésseekkoorr
hhaasszznnáállttáákk..hhaasszznnáállttáákk..
33.. EEggyy iinnddiiáánnttöörrzzss nneevvee..33.. EEggyy iinnddiiáánnttöörrzzss nneevvee..
44.. BBõõrrbbõõll vvaarrrrtt lláábbbbeellii..44.. BBõõrrbbõõll vvaarrrrtt lláábbbbeellii..
55.. IInnddiiáánn ccssóónnaakk..55.. IInnddiiáánn ccssóónnaakk..
66.. IInnddiiáánn ssááttoorr..66.. IInnddiiáánn ssááttoorr..
77.. HHaa lleeggyyõõzzttéékk,, kkaarrmmáábbóóll77.. HHaa lleeggyyõõzzttéékk,, kkaarrmmáábbóóll
nnyyaakklláánnccoott kkéésszzíítteetttteekk..nnyyaakklláánnccoott kkéésszzíítteetttteekk..
88.. ZZeenneeii eesszzkköözz,, hhaarrcc eellõõtttt,,88.. ZZeenneeii eesszzkköözz,, hhaarrcc eellõõtttt,,
kköözzbbeenn,, üünnnneeppeekkeenn vveerrttéékk..kköözzbbeenn,, üünnnneeppeekkeenn vveerrttéékk..

SSÉÉTTÁÁLLÓÓ        FFEELLKKEELLÕÕ         NNAAGGYY         VVÁÁGGTTAATTÓÓ
MMEEDDVVEE        PPRRÉÉRRIIFFAARRKKAASS       LLÓÓ         NNAAPP

11.. ÍÍrrjjááttookk bbee aa mmeeggffeejjttéésseekkeett aa mmeeggffeelleellõõ oosszzllooppbbaa,, ss aakkkkoorr aa11.. ÍÍrrjjááttookk bbee aa mmeeggffeejjttéésseekkeett aa mmeeggffeelleellõõ oosszzllooppbbaa,, ss aakkkkoorr aa
vvaassttaagg kkeerreettbbeenn eeggyy hhíírreess iinnddiiáánn nneevvéétt kkaappjjááttookk mmaajjdd mmeeggffeejjttééssüüll!!vvaassttaagg kkeerreettbbeenn eeggyy hhíírreess iinnddiiáánn nneevvéétt kkaappjjááttookk mmaajjdd mmeeggffeejjttééssüüll!!

NNéézzzzeetteekk uuttáánnaa,, hhooggyy kkii vvoolltt õõ!!NNéézzzzeetteekk uuttáánnaa,, hhooggyy kkii vvoolltt õõ!!

22.. KKéésszzííttss iinnddiiáánn nneevveekkeett aazz aalláábbbbii sszzaavvaakkbbóóll!! KKeerreessdd mmeegg aa ppáárrookkaatt!!22.. KKéésszzííttss iinnddiiáánn nneevveekkeett aazz aalláábbbbii sszzaavvaakkbbóóll!! KKeerreessdd mmeegg aa ppáárrookkaatt!!
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LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::

CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: január 17., 24., 31. (keddenként) 16.30-tól
JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!::JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!:: január 18., 25. (szerdánként) 16.00-tól
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: január 19., 26. ( csütörtökönként) 10.00-tól

CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: január 19., 26. ( csütörtökönként) 15.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: január 18., 25. (szerdánként) 10.00-tól

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

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: január 17., 24., 31. (keddenként) 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: január 19., 26. ( csütörtökönként) 16.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: január 13., 20., 27. (péntekenként) 16.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: január 14., 28. (szombatonként)  16.00-tól

AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: január 18., 25. (szerdánként) 16.00-tól

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

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: január 19., 26. (csütörtökönként) 16.00-tól
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: január 18., 25. (szerdánként) 10.00-tól

OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: január 18., 25. (szerdánként) 16.00-tól
IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: január 13., 20., 27. (péntekenként) 16.00-tól

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

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: január 4., 18. (szerdánként) 11.00-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: január 7., 21. (szombatonként) 15.00-tól

január 10., 28.: 16.00-tól

UUnnoobbaajjnnookkssáágg:: UUnnoobbaajjnnookkssáágg:: január 14. (szombat) 16.00-tól

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

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

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: január 6., 20. (péntekenként) 10.00-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

Információk

-8- A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



M.1.

KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

Még tart a tél, s remélem, hó is van a közeletekben.
Hogy ne csak az udvaron lássatok hóembert, hanem szobában
is, színezzétek majd vágjátok ki a hóember részeit. Milton-
kapoccsal szereljétek össze a részeket, s már készen is van!

Jó munkát!

ZZssuuzzssaa


