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MMáájjuuss ––  TTaavvaasszzuuttóóMMáájjuuss ––  TTaavvaasszzuuttóó

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat

köszöntjük. A kalendárium ezen - talán legszebb -
ünnepe az anyákról való megemlékezés hagyományos
alkalma. A megünneplés gondolatát az amerikai 
Ann M. Jarvis vetette fel 1907-ben, majd 1914-ben
törvényesen be is vezették az anyák
napját az USA-ban. 

Európában az I. világ-
háború után terjedt el. Hazánkban
1928-ban egy miniszteri rendelet a
hivatalos iskolai ünnepélyek közé
sorolta az anyák napját.

E szép ünnep alkalmával
mindannyian számot vethetünk
arról a sok jóról, önzetlen és
önfeláldozó szeretetrõl, amelyet az
édesanyánktól kapunk. 

Ezen a vasárnapon aján-
dékozzuk meg a kedvenc virágával anyukánkat,
készítsünk neki szép rajzot vagy írjunk hozzá
személyes levelet. S ami az apró ajándékok mellett
még nagyon fontos: beszélgessünk vele sokat,
figyeljünk rá, kedveskedjünk neki, hogy érezze
mennyire fontos nekünk és milyen nagyon
szeretjük õt.

Természetesen az lenne a legjobb, ha az
esztendõ többi napján sem felejtenénk el az õ
szeretõ jelenlétét az életünkben. Ha máskor sem
veszekednénk vele, és ha olykor-olykor meglepnénk
egy szál virággal, és többször segítenénk neki a sok
tennivalóban.

Engedjétek meg, hogy egy Ágai Ágnes
gyermekverssel köszöntsem e sorok olvasói közül
az édesanyákat:

Mondd, mi sosem lehetünk egyidõsek?
Akkor se, ha nagyon akarjuk?
Akkor se, ha én mindennap

növök egy picit,
és te már nem nõsz tovább?

Akkor se, ha holnap
én ülök melléd,

én mesélek,
én fogom a kezed?

Nem hiszem!
Egyszer, egyetlenegy percig
biztosan egyidõsek lehetünk.

Kalendárium
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Ez a l ka l ommal  a  mindennap-
jainkban gyakran használatos  mûanyagról
írunk nektek .  

A mûanyaggyártás alapelveire a
történelem szerint már Leonardo da Vinci
rájött. A ma ismert mûanyagok kifejlesztése
1862-ben indult meg, ekkor dolgozta ki egy
angol vegyész a parkezinnek nevezett elsõ
mûanyagot, amit egy német vegyész
továbbfejlesztett. Munkája nyomán lendült
fel a mûanyagipar fejlõdése.

Az 1920-as évektõl Magyarországon is
megkezdõdött a mûanyag
termékek gyártása.

Ma már sokféle
mûanyagot gyártanak
sokféle  cé lra.  A
legtöbb mûanyagot a
c s o m a g o l ó a n y a g o k
gyártásához hasz-
nálják fel.

A polietilént (PE) palackok, tartá-
lyok, vegyszeres flakonok, konyhai edények,
háztartási gépek, dobozok, kupakok, zacs-
kók gyártásánál ,  a  polisztirolt  (PS)
élelmiszeres dobozok, vegyszeres dobozok,
gyerekjátékok és  szigetelõanyagok,  a
polipropilént (PP) flakonok, élelmiszeres
zacskók, dobozok gyártásánál, a polietilén -
tereftalált  (PET) üdítõs  palackok és
flakonok elõállításánál, a polivinil-kloridot
(PVC) pedig vízvezetékek, flakonok, tartá-

lyok, elektromos szigetelõ dobozok, nyomó-
gombok, gépalkatrészek, mûanyag ruháza-
tok, gyerekjátékok és padlóburkolat elõál-
lításához használják.

A mûanyag a földbe kerülve nehezen
vagy egyáltalán nem bomlik le, ezért dobjuk
a szelektív szemétgyûjtõbe és ne a kukába!

A különbözõ mûanyagfajtákat ugyan-
abba a gyûjtõedénybe dobhatjuk, mert fel-
dolgozás elõtt szétválogatják ezeket. Arra
viszont ügyelnünk kel l ,  hogy az üdítõs
palackok, kozmetikai termékek flakonjai,

te jfölös  dobozok tisz-
tán,  kiöblítve kerül-
jenek a gyûjtõbe,  a
palackokról  kerül jenek
le a kupakok és tapossuk
laposra,  hogy minél
több fér jen a gyûjtõ-
edénybe!

A szelektíven gyûj-
tött  mûanyagot szétválogatják,  meg-
tisztítják a papírtól, ragasztótól és egyéb
szennyezõdésektõl ,  majd beolvasztják és
fe laprít ják.  Ezután készíthetnek belõle
fól iát ,  mûanyag palackokat,  pulóvert ,
virágládát és még sok minden mást.

Az újrafelhasznált mûanyagból elõál-
l ított  termékekhez hétszer  kevesebb
energiára van szükség! Védd a természetet
azzal ,  hogy nem a kukába dobod a
mûanyagot!

Zöld
mozaik

AA mmûûaannyyaaggAA mmûûaannyyaagg
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VV.. ZZssuuzzssaa



Napjainkban egyre növekszik a fel nem használt anyagok, a hulladék mennyisége. A szeméttárolók lassan megtel-
nek, így óriási szeméthegyekkel kell számolnunk. AAzz úújjrraa ffeellddoollggoozzhhaattóó aannyyaaggookkbbóóll iissmméétt hhaasszznnooss tteerrmméékkeekkeettAAzz úújjrraa ffeellddoollggoozzhhaattóó aannyyaaggookkbbóóll iissmméétt hhaasszznnooss tteerrmméékkeekkeett
lleehheett kkéésszzíítteennii..lleehheett kkéésszzíítteennii.. Mindezzel csökkenteni tudjuk a szemét mennyiségét, s a nyersanyagokkal is takarékoskodunk. 

Bizonyára te is kköörrnnyyeezzeettvvééddõõkköörrnnyyeezzeettvvééddõõ vagy. Szerinted vásárláskor mit lehet tenni annak érdekében, hogy kevesebb
legyen a háztartási hulladék? Karikázd be a helyes válasz számát!

1.  Csak alumínium vagy mûanyag, egyszer használatos csomagolású terméket vásárolok.
2.  Környezetbarát mosó- és tisztítószereket használok.
3.  Igyekszem konzervet enni, mert azokat nem kell fõzni.
4.  A mûanyag vagy dobozos csomagolású üdítõitalok helyett üveges gyümölcslevet vásárlok.

ÁÁggii
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TTeerrmmõõ éékkeess áágg,, ttee,,TTeerrmmõõ éékkeess áágg,, ttee,,
jjóó aannyyaa,,jjóó aannyyaa,,

éélleetteemmnneekk eellssõõéélleetteemmnneekk eellssõõ
aasssszzoonnyyaa,,aasssszzoonnyyaa,,

nnaaggyy mmeelleeggee vviirráágg--áággyy,,nnaaggyy mmeelleeggee vviirráágg--áággyy,,
ppáárrnnaa--hheellyy,,ppáárrnnaa--hheellyy,,

hhaajjnnaall hhaarrmmaattáávvaallhhaajjnnaall hhaarrmmaattáávvaall
tteelltt kkeehheellyy,,tteelltt kkeehheellyy,,

bbeennnneedd kkaappttaamm eellssõõbbeennnneedd kkaappttaamm eellssõõ
fféésszzkkeemmeett,,fféésszzkkeemmeett,,

sszzíívveemm aa sszzíívveeddddeellsszzíívveemm aa sszzíívveeddddeell
llüükktteetteetttt,,llüükktteetteetttt,,

éénn ss nneemm--éénn kköözztt nneemm vvoollttéénn ss nneemm--éénn kköözztt nneemm vvoolltt
mmeessggyyee--hheeggyy,,mmeessggyyee--hheeggyy,,

bbeennnneedd aa vviilláággggaallbbeennnneedd aa vviilláággggaall
vvoollttaamm eeggyy..vvoollttaamm eeggyy..

HHaa nnaaggyy lleesszzeekk,,HHaa nnaaggyy lleesszzeekk,,
hhíírreess eemmbbeerr lleesszzeekk,,hhíírreess eemmbbeerr lleesszzeekk,,

ttiittkkooss tteelleeffoonnsszzáámmoott ttaarrttookk,,ttiittkkooss tteelleeffoonnsszzáámmoott ttaarrttookk,,
ééss aauuttooggrraammoott kküüllddöökkééss aauuttooggrraammoott kküüllddöökk

aa ggyyeerreekkeekknneekk,,aa ggyyeerreekkeekknneekk,,
aakkiikk bbaajjuusszztt rraajjzzoollnnaakkaakkiikk bbaajjuusszztt rraajjzzoollnnaakk
aa kkééppeemmrree aazz úújjssáággbbaann..aa kkééppeemmrree aazz úújjssáággbbaann..

HHaa mmeegguunnoommHHaa mmeegguunnoomm
aa hhíírreessssééggeett,,aa hhíírreessssééggeett,,

rreennddeess tteelleeffoonnsszzáámmoottrreennddeess tteelleeffoonnsszzáámmoott
kkéérreekk,,kkéérreekk,,

ééss bbaajjuusszztt nnöövveesszztteekk,,ééss bbaajjuusszztt nnöövveesszztteekk,,
aakkkkoorr mmaajjdd nneemm iissmmeerr mmeegg sseennkkiiaakkkkoorr mmaajjdd nneemm iissmmeerr mmeegg sseennkkii

((ccssaakk aa ggyyeerreekkeekk,,((ccssaakk aa ggyyeerreekkeekk,,
aakkiikk bbaajjuusszztt rraajjzzoollttaakkaakkiikk bbaajjuusszztt rraajjzzoollttaakk

aa kkééppeemmrree aazz úújjssáággbbaann))..aa kkééppeemmrree aazz úújjssáággbbaann))..

SSeerrkkeennjj ffeell,, kkeeggyyeess nnéépp,,SSeerrkkeennjj ffeell,, kkeeggyyeess nnéépp,,
MMoossoollyyoogg aazz hhaajjnnaall,,MMoossoollyyoogg aazz hhaajjnnaall,,
AArraannyysszzááll ttoollllaakkkkaallAArraannyysszzááll ttoollllaakkkkaall

RReeppddeess,, mmiinntt eeggyy aannggyyaall..RReeppddeess,, mmiinntt eeggyy aannggyyaall..

IInnggóó--bbiinnggóó zzöölldd ffûûsszzááll,,IInnggóó--bbiinnggóó zzöölldd ffûûsszzááll,,
SSzzééppeenn ffeellööllttöözziikk,,SSzzééppeenn ffeellööllttöözziikk,,
LLiilliioomm,, rróózzssáávvaallLLiilliioomm,, rróózzssáávvaall

MMeegg iiss ttöörrüüllkköözziikk..MMeegg iiss ttöörrüüllkköözziikk..

AAmmeennnnyyii ffûûsszzááll vvaannAAmmeennnnyyii ffûûsszzááll vvaann
AA ttaarrkkaa mmeezzõõbbee'',,AA ttaarrkkaa mmeezzõõbbee'',,

AAnnnnyyii áállddááss sszzáálllljjoonnAAnnnnyyii áállddááss sszzáálllljjoonn
JJóó aannyyáánnkk ffeejjéérree..JJóó aannyyáánnkk ffeejjéérree..

WWeeöörreess SSáánnddoorr::WWeeöörreess SSáánnddoorr::
AAnnyyáámmnnaakkAAnnyyáámmnnaakk

(részlet)

IInnggrriidd SSjjöössttrraannddIInnggrriidd SSjjöössttrraanndd
HHaa nnaaggyy lleesszzeekkHHaa nnaaggyy lleesszzeekk

KKooddáállyy ZZoollttáánnKKooddáállyy ZZoollttáánn

Mese

Varga Luca, 8 éves

Háttér: Gerhardt Klaudia, 7 éves

Sturcz Kinga, 7 éves

EEggéésszzsséégg--áábbééccéé
–– CCssöökkkkeennttssüükk aa sszzeemméétthheeggyyeett!! ––



Ügyeskedj!
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11.. SSzzáámmoolldd mmeegg,, hháánnyy mmaaddáárrkkaa11.. SSzzáámmoolldd mmeegg,, hháánnyy mmaaddáárrkkaa
vvaann aa kkééppeenn??vvaann aa kkééppeenn??

22.. 22.. FFeelliissmmeerreedd,, mmiillyyeenn mmaaddaarraakk kkééppéétt llááttoodd aa
ffáánn?? AA nneevvüükk iiss ootttt vvaann,, ccssaakk sszzééttsszzaabbddaallvvaa..

KKöössdd öösssszzee aa nneevveekkeett aa mmeeggffeelleellõõ mmaaddáárr kkééppéévveell!!

33.. 33.. MMáájjuussbbaann vvaann aa ttûûzzoollttóókk vvééddõõsszzeennttjjéénneekk,, SSzzeenntt FFllóórriiáánnnnaakk aa nnaappjjaa..
KKeerreessss kküüllöönnbbssééggeekkeett aa kkéétt kkéépp kköözzöötttt!!



11.. UUttoollssóó éévveess vvaaggyy aazz áállttaalláánnooss11.. UUttoollssóó éévveess vvaaggyy aazz áállttaalláánnooss
iisskkoolláábbaann.. TTúúll vvaaggyy aa kköözzééppiisskkoollaaiiiisskkoolláábbaann.. TTúúll vvaaggyy aa kköözzééppiisskkoollaaii
ffeellvvéétteelliinn.. HHooggyyaann ssiikkeerrüülltt??ffeellvvéétteelliinn.. HHooggyyaann ssiikkeerrüülltt??
– Jaj, nagyon örülök! Gimnáziumba fogok
járni. A felvételim szerencsére nagyon jól
sikerült. Bár az is igaz, hogy jó sokat tanul-
tam rá. Mondhatni, megérdemeltem, hogy
felvettek.

22.. EEggyyeeddüüll vváállaasszzttoottttaadd kkii,, hhooggyy hhoovváá22.. EEggyyeeddüüll vváállaasszzttoottttaadd kkii,, hhooggyy hhoovváá
aaddoodd bbee aa jjeelleennttkkeezzéésseedd,, vvaaggyy sszzüüllõõii,,aaddoodd bbee aa jjeelleennttkkeezzéésseedd,, vvaaggyy sszzüüllõõii,,
ttaannáárrii sseeggííttssééggeedd iiss vvoolltt??ttaannáárrii sseeggííttssééggeedd iiss vvoolltt??
– A tanárnõm több lehetõséget is felsorolt.
Anyukámmal is beszélt errõl. De otthon a
szüleim is „átrágták” velem a különbözõ
lehetõségeket. Õk támogatták a gimnáziumi

felvételimet. És én is gimibe akartam
menni. A legjobb barátnõmet is felvették
oda. Úgy tûnik, egy osztályba fogunk járni.
Ennek nagyon örülök!

33.. MMii lleesszzeell,, hhaa nnaaggyy lleesszzeell?? GGiimmii uuttáánn33.. MMii lleesszzeell,, hhaa nnaaggyy lleesszzeell?? GGiimmii uuttáánn
vváárr aa ttoovváábbbbttaannuullááss??vváárr aa ttoovváábbbbttaannuullááss??
– Mindenképpen, ugyanis ügyvéd szeretnék
lenni. Aztán persze majd meglátom, hogy
fogok tanulni. A törit, magyart nagyon
szeretem. Persze négy év alatt sok minden
változhat. De mindenképp a jogra szeretnék
járni. Tudom, hogy sokat kell majd tanul-
nom, de remélem, sikerül, amit eltervezek.
Én egy nagyon optimista lány vagyok.
––  SS oo kk  ss ii kk ee rr tt  hh oo zz zz áá !!––  SS oo kk  ss ii kk ee rr tt  hh oo zz zz áá !!
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ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

44.. MMáájjuussbbaann üünnnneeppeelljjüükk aazz44.. MMáájjuussbbaann üünnnneeppeelljjüükk aazz
ééddeessaannyyáákkaatt iiss.. IItttt eeggyy sszzééppééddeessaannyyáákkaatt iiss.. IItttt eeggyy sszzéépp

kkééppeett kkaappsszz,, hhaa aazzkkééppeett kkaappsszz,, hhaa aazz
uuttaassííttáássnnaakk mmeeggffeelleellõõeennuuttaassííttáássnnaakk mmeeggffeelleellõõeenn

kkiisszzíínneezzeedd aa kkééppeett!!kkiisszzíínneezzeedd aa kkééppeett!!

0 – világoskék
1 – sárga
2 – sötétzöld
3 – világoszöld
4 – narancssárga
5 – piros
6 – barna
7 – sötétkék
8 – rózsaszín

Gyerekszemmel



LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!
Cím: MMSZ Egyesület Módszer-
tan (Kék Hold és Mókás Medve)
1033 Budapest, Miklós utca 32.

EEzz aazz uuttoollssóó aallkkaalloomm,, hhooggyy jjeelleennttkkeezziikk aa „„LLeeggyyééll ttee iissEEzz aazz uuttoollssóó aallkkaalloomm,, hhooggyy jjeelleennttkkeezziikk aa „„LLeeggyyééll ttee iiss
iinnddiiáánn!!”” rroovvaatt.. MMoosstt eeggyy iinnddiiáánn ööllttöözztteettõõbbaabbáátt kkéésszzíítthheetttteekk,,iinnddiiáánn!!”” rroovvaatt.. MMoosstt eeggyy iinnddiiáánn ööllttöözztteettõõbbaabbáátt kkéésszzíítthheetttteekk,,

hhaa kkiisszzíínneezziitteekk,, mmaajjdd kkiivváággjjááttookk aa bbaabbáátt ééss rruuhháájjáátt!!hhaa kkiisszzíínneezziitteekk,, mmaajjdd kkiivváággjjááttookk aa bbaabbáátt ééss rruuhháájjáátt!!
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PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss!!
Ugye nem felejtettétek el, hogy 2006. május végéig még várjuk indiánokkal kapcsolatos
rajzaitokat, meséiteket, kézmûves ötleteiteket! A legszebbeket, legötletesebbeket szokásos
nyári találkozónkon díjazzuk!

GGyyeerree,, lleeggyyééll TTee iiss iinnddiiáánn!!



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: május 2., 9., 16., 23., 30. (keddenként) 16.30-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: május 4., 18. (csütörtökönként) 10.30-tól
FFoocciizzááss:: FFoocciizzááss:: május 4., 11., 18., 25., (csütörtökönként) 16.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: május 2., 16., 30. (keddenként) 11.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: május 7., 21. (vasárnaponként) 10.00-tól

AAnnyyáákk nnaappii kkéézzmmûûvveess:: AAnnyyáákk nnaappii kkéézzmmûûvveess:: május 4. (csütörtök) 10.30-tól
GGyyeerreekknnaapp:: GGyyeerreekknnaapp:: lásd a hirdetõtáblán!

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: május 2., 9., 16., 23., 30. (keddenként) 16.00-tól

KKaammaasszzookk kkéézzmmûûvveessee::KKaammaasszzookk kkéézzmmûûvveessee:: május 12., 26. (péntekenként) 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: május 4., 11., 18., 25. (csütörtökönként) 16.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: május 6., 20. (szombatonként) 15.00-tól
KKáárrttyyaa ééss ttáárrssaassjjááttéékk kklluubb:: KKáárrttyyaa ééss ttáárrssaassjjááttéékk kklluubb:: május 13., 27. (szombatonként) 16.00-tól

KKiinnttii ffooggllaallkkoozzáássookk:: KKiinnttii ffooggllaallkkoozzáássookk:: május 3., 10., 17., 24., 31. (szerdánként) 16.00-tól
AAnnyyáákk nnaappii kkéézzmmûûvveess:: AAnnyyáákk nnaappii kkéézzmmûûvveess:: május 4. (csütörtök) 16.00-tól

GGyyeerreekknnaapp:: GGyyeerreekknnaapp:: lásd a hirdetõtáblán!

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: május 4., 11., 18., 25. (csütörtökönként) 16.00-tól

OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: május 3., 10., 17., 24., 31. (szerdánként) 16.00-tól
IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: május 12., 26. (péntekenként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: május 2., 16., 30. (keddenként) 16.00-tól

JJááttéékkooss ffeejjttöörrõõ:: JJááttéékkooss ffeejjttöörrõõ:: május 8., 15., 22, 29. (hétfõnként) 16.00-tól
RReekkoorrddookk ééss ssppoorrttjjááttéékkookk:: RReekkoorrddookk ééss ssppoorrttjjááttéékkookk:: május 14., 20., 28. (hétvégenként) 15.00-tól

ÁÁllllaattbbaarrááttookk kköörree ((kkiirráánndduullááss aa NNOOÉÉ ÁÁllllaattmmeennhheellyyrree)):: ÁÁllllaattbbaarrááttookk kköörree ((kkiirráánndduullááss aa NNOOÉÉ ÁÁllllaattmmeennhheellyyrree)):: május 27. (szombat) 9.00-tól
AAnnyyáákk nnaappii mmûûssoorr:: AAnnyyáákk nnaappii mmûûssoorr:: május 7. (vasárnap) 16.00-tól

JJááttsszzóóttéérrii sszzüülleettééssnnaapp ééss ggyyeerreekknnaapp:: JJááttsszzóóttéérrii sszzüülleettééssnnaapp ééss ggyyeerreekknnaapp:: május 13. (szombat) 10.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: május 10., 24. (szerdánként) 10.30-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: május 5. (agyagozás), 16.00-tól
május 14. (repülõhajtogatás), 16.00-tól
május 19. (gyöngyfûzés), 16.00-tól

PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: május 13. (szombat) 14.00-tól
AAsszzffaallttrraajjzzvveerrsseennyy::AAsszzffaallttrraajjzzvveerrsseennyy:: május 28. (vasárnap), 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: május 8. (festés), 15.00-tól

május 15. (gipszmécsestartó), 15.00-tól
május 29. (üvegmatrica), 15.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: május 4. (Csinibaba), 16.00
május 11. (Lesz ez még így se!), 16.00
május 18. (Jégkorszak), 16.00
május 25. (Gyûlölet), 16.00

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: május 12., 26. (péntekenként) 10.00-tól
FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: május 13. (szombat) 14.00-tól

PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: május 27. (szombat) 14.00-tól
MMáájjuussffaa áállllííttáássaa:: MMáájjuussffaa áállllííttáássaa:: május 22. (hétfõ) 17.00-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:: május 26. (péntek) 16.00-tól

GGyyeerreekknnaapp:: GGyyeerreekknnaapp:: május 28. (vasárnap)

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

Anyák napjára örömet szerezhettek Édesanyátoknak, ha írtok neki egy kedves, szép levelet, melyben
megköszönitek neki a sok törõdést, gondoskodást! Én is ezt teszem majd!

Szép gondolatokat kívánok!

ZZssuuzzssaa


