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MMáárrcciiuuss ––  TTaavvaasszzeellõõ,, BBööjjttmmááss hhaavvaaMMáárrcciiuuss ––  TTaavvaasszzeellõõ,, BBööjjttmmááss hhaavvaa

Nõnap környékén majd minden aluljáróban

és utcasarkon fillérekért kínálják az árusok a
tavasz hírnökét, a hhóóvviirráággootthhóóvviirráággoott . Vajon gondolunk-e
arra, hogy honnan és hogyan kerül ilyen meny-
nyiségû hóvirág az utcai árusokhoz?

Sajnos a természetvédelmi kutatások
bizonyítják, hogy az illegálisan árusí-
tott hóvirágok csaknem kizárólag védett
területekrõl, fõként nemzeti parkokból
származnak. A parkok védett terü-
leteirõl kartondobozokban érkeznek
Budapestre és a nagyobb városokba a
csokrok. Képzeljétek, évente sok millió
hóvirág esik áldozatul! 

A vidéki nyugdíjasoktól erre
szakosodott szervezett csoportok veszik meg az
árut, majd négyszer-ötször drágábban érté-
kesítik azt a városokban. 

Bíztató jel, hogy néhány éve megjelentek a
cserépben hajtatott hagymás hóvirágok is a virág-
boltokban. A négy-hat hagymát tartalmazó
cserepes hóvirág ára tavaly 200-400 forint között
volt, így versenyképessé kezd válni a termesztésbõl
származó növény a vadon gyûjtöttel. Szerencsére 

az Európai Unió is nagymérték-
ben korlátozni kívánja ezt a piacot.

Fontos, hogy óvjuk a körülöttünk lévõ ter-
mészetet. Ezért kérlek benneteket, ha tehetitek, az
utcai árus vadon szedett növényei helyett virágbolt-
ban (és nagyobb üzletekben) kapható cserepes-

hagymás hóvirágot vegyetek. Ráadásul a
boltokban kapható fajták látványosabbak,
nagyobb virágúak és sokáig virágoznak.

Kalendárium
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VVaalllláássii üünnnneeppeekk::

mmáárrcciiuuss 11..:: Hamvazószerda
mmáárrcciiuuss 55..:: Nagyböjt 1. vasárnapja
mmáárrcciiuuss 1122..:: Nagyböjt 2. vasárnapja
mmáárrcciiuuss 1199..:: Nagyböjt 3. vasárnapja
mmáárrcciiuuss 2200..:: Szent József emlékezete

mmáárrcciiuuss 2255..:: Gyümölcsoltó Boldogasszony
mmáárrcciiuuss 2266..:: Nagyböjt 4. vasárnapja

JJeelleess nnaappookk::

mmáárrcciiuuss 88..:: Nemzetközi Nõnap
mmáárrcciiuuss 1155..:: Nemzeti ünnepünk
mmáárrcciiuuss 2222..:: A Víz Világnapja
mmáárrcciiuuss 2277..:: Színházi Világnap

MMáárrttii

Hófoltos még a határ
s a dombok oldala.
Szunnyadoz még a kökény
s galagonya.

Alszik még a rengeteg
s a kertekben a fák,
de nyitogatja fehér
szemét a hóvirág.

S az ibolya is ébredez
a sombokor alatt:
költögeti a szelíd
napsugarak.

Az ibolyatõ fölött
a sombokor pedig
álmában már színarany
virágot álmodik. 

KKáánnyyááddii SSáánnddoorr:: HHóóffoollttooss mméégg aa hhaattáárr

FELHÍVÁS!
Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat javára. 
Adószám: 19025702 - 1 - 43

Köszönjük!



Ezúttal  a  min-
dennap használatos üveg-
rõl írok Nektek.

Az elsõ üveg-
edényeket idõszámításunk
elõtt az egyiptomiak készítet-
ték, s innen indult el
világhódító útjára az anyag.

A római császárok
idején az üveggyártásnak
már nagy központjai

voltak. A ma is használatos üvegfúvó
pipát is a rómaiak találták fel. Az üveg-
fúvó pipával egészen vékony falú üve-
geket lehetett készíteni. 

Az üveg fõ alap-
anyaga a megtisztított
homok,  amihez a
gyártásnál  szódát és
egyéb anyagokat ke-
vernek,  majd kemen-
cében megolvasztják,
formába öntik,  ami-
ben megdermed, így nyeri el jellegzetes
átlátszó, kemény állagát. 

Az üveg nagyon ellenálló anyag, jól
szigetel, nem engedi át a folyadékot, ezért
leggyakrabban ablak, edények, poharak
(sokszor dísztárgyak) készítésére
használják. Az üveggyárakban fehér (átlát-
szó) és színes üveget gyártanak. A színes
üveget olyan élelmiszerek csomagolására

használják, amelyeket védeni kell a fénytõl,
például a bort.

Az üveget – miután már nincs
szükségünk rá és jó helyre dobtuk (szelek-
tív hulladékgyûjtõbe) – újra fel lehet
használni, újra ugyanolyan jó minõségû
üveget lehet belõle elõállítani, mint ami-
lyen volt. 

Ezért  fontos ,  hogy az üvegeket
tisztán dobjuk a hulladékgyûjtõbe és ne
keverjük össze a színes és a fehér üveget!

Az összegyûjtött üveget a gyárban
összetörik, mágnesekkel eltávolítják a
fémkupakokat, majd megtisztítják és apró
darabokra zúzzák. Ezután megolvasztják

és újra formákat öntenek
belõle.

Az újrahasznosí-
tott  üveg e lõál-
l ításához ki lencszer
kevesebb energiára van
szüksége az üveggyár-
nak, ezért sokkal gaz-

daságosabb és környezetkímélõbb, mint a
homokból  és  a  többi  alapanyagból
készített nyers üveg elõállítása. 

A szemétdombra került üveg pedig
szinte örökre ott  marad,  csak a
szeméthalmot növeli.

Zöld
mozaik

AAzz üüvveegg úúttjjaaAAzz üüvveegg úúttjjaa
– a homoktól a pohárig –
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VV.. ZZssuuzzssaa



• AA vvíízz mmiinntt éélltteettõõ eelleemmAA vvíízz mmiinntt éélltteettõõ eelleemm
Az emberi szervezet 60-70%-a víz. A tápanyagok víz
közvetítésével jutnak be a sejtbe, ott víz segítségével
hasznosulnak és a keletkezett végtermékek
a víz által távoznak a sejtbõl.
• AA ffoollyyaaddéékkppóóttllááss ffoonnttoossssáággaaAA ffoollyyaaddéékkppóóttllááss ffoonnttoossssáággaa
A napi folyadékszükséglet 2-2,5 liter. 
A szükséges folyadékmennyiség nagyobb
részét italokkal pótoljuk, kisebb hányadát
ételekkel is magunkhoz vehetjük. Fontos
tudni, hogy sportoláskor, nyári hõségben és
egyes betegségek esetén (hányás, hasmenés,
láz) jóval több folyadék távozik a szervezetbõl és ezt
a hiányt fokozott folyadékbevitellel pótolni kell.

• AA sszzoommjjúússáágg lleeggjjoobbbbaann vvíízzzzeell oolltthhaattóóAA sszzoommjjúússáágg lleeggjjoobbbbaann vvíízzzzeell oolltthhaattóó
- tiszta víz (ha a csapvíz iható minõségû és ásványi
anyag tartalma megfelelõ)

- ásványvíz (a természetes ásványvizek
dúsak kalciumban, magnéziumban, vasban
és fluorban)
• ÉÉrrddeekkeessssééggÉÉrrddeekkeesssséégg
Hetekig elélhetünk táplálék nélkül, de víz
nélkül csak napokig maradhatunk életben.
A víz világnapjának célja minél széle-
sebb körben tudatosítani, hogy minden
csepp tiszta víz számít; felhívni a

figyelmet az ivóvízzel kapcsolatos problémákra és kör-
nyezettudatas magatartásra, cselekvésre ösztönözni
az embereket.

ÁÁggii-4-

„Jön a tavasz! Jön bizony!„Jön a tavasz! Jön bizony!
Itt lépked a pázsiton.“Itt lépked a pázsiton.“
Ezt mondja a kis pipitér,Ezt mondja a kis pipitér,
kinek szava is százat ér.kinek szava is százat ér.

Nézd, hogy virít, hogy integet!Nézd, hogy virít, hogy integet!
Neked beszél, csakis neked.Neked beszél, csakis neked.
Százszorszép szemét rád veti...Százszorszép szemét rád veti...
Higgyél neki! Higgyél neki!Higgyél neki! Higgyél neki!

Még minden bokor alszik itt,Még minden bokor alszik itt,
csupán a százszorszép virít.csupán a százszorszép virít.
A dermedt parknak gyér füvénA dermedt parknak gyér füvén
a tavaszt hirdeti szegény.a tavaszt hirdeti szegény.

A tavaszt hirdeti szegény,A tavaszt hirdeti szegény,
gyenge kis árva pipitér.gyenge kis árva pipitér.
Mindaddig mondja, hirdeti,Mindaddig mondja, hirdeti,
míg a tavasz is hisz neki,míg a tavasz is hisz neki,

s kibontva napsugár-hajáts kibontva napsugár-haját
kacagva jön a parkon át. kacagva jön a parkon át. 
A pipitért megöleli,A pipitért megöleli,
öle virággal lesz teli.öle virággal lesz teli.

GGAAZZDDAAGG EERRZZSSII
TTAAVVAASSZZTT HHIIRRDDEETTÕÕ PPIIPPIITTÉÉRR

Juhász Amanda, 9 éves

Mese

EEggéésszzsséégg--áábbééccéé
MMáárrcciiuuss 2222..

–– aa VVíízz VViilláággnnaappjjaa ––



Ügyeskedj!
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11.. SSzzíínneezzdd ffeekkeettéérree aa kkéétt ppoonnttttaall ((   )) jjeellöölltt rréésszzeekkeett!!11.. SSzzíínneezzdd ffeekkeettéérree aa kkéétt ppoonnttttaall ((   )) jjeellöölltt rréésszzeekkeett!!

22.. 22.. FFeejjttssdd mmeegg aa kkéépprreejjttvvéénnyyeekkeett!!

33.. 33.. SSzzíínneezzdd kkii aazz aalláábbbbii mmaaddaarraakk kköözzüüll,, aammeellyyiikkeett vviisssszzaavváárrjjuukk ttééllii sszzáálllláássáárróóll!!
AA nneevvüükkeett iiss ttuuddoodd??

........



Gyerekszemmel

11.. VVééggrree iitttt aa ttaavvaasszz.. LLeehheett ttööbbbb iiddõõtt11.. VVééggrree iitttt aa ttaavvaasszz.. LLeehheett ttööbbbb iiddõõtt
ttöölltteennii aa sszzaabbaaddbbaann……ttöölltteennii aa sszzaabbaaddbbaann……
– Ó – én már nagyon vártam! Végre jobb az
idõ, tudunk focizni, kosárlabdázni. Bár télen
is tudtunk játszani, de a fûtött termek na-
gyon drágák. Így csak ritkán lehetett igazán
jót sportolni. Most már jó lesz, mert majd
minden nap a pályán lehetünk. Szerencsére
sokan szeretünk focizni, így nincs ember-
hiány.

22..  SSzzookkttáá ll  kk ii rráánndduullnnii ??22 ..  SSzzookkttáá ll  kk ii rráánndduullnnii ??
– Igen, ha jön a jó idõ, mindig megyünk
a szüleimmel túrázni a hegyekbe.
Ilyenkor a barátom is eljön velünk, ha a
szülei elengedik. Sõt, van, hogy a
nõvéremet is rá lehet venni egy kis

„gyaloglásra”. Mert õ egyébként elég
lusta. Fõleg mióta barátja van.

33..  HHaavveerrookk ,,  bbuull ii……33..  HHaavveerrookk ,,  bbuull ii……
– Természetesen velük együtt is kimoz-
dulunk néha, biciklitúrákat szervezünk,
és ha jobb idõ lesz, mehetünk szalonnát
sütni az egyik barátom apjához. Persze
lehet, hogy erre még várni kell egy ki-
csit. Mármint a jobb idõre. Én nagyon
szeretem az ilyen kerti partikat.
Remélem, egyszer nekem is lesz majd
egy nagy házam, szép nagy kerttel,
fürdõmedencével, ahol majd nagy
bulikat tarthatok. De addig beérem
Gábor bá’-nál a szalonnasütéssel,
pörköltfõzéssel.-6- ZZssaannii

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

44.. SSzzíínneezzdd kkii aa kkééppeett aazz44.. SSzzíínneezzdd kkii aa kkééppeett aazz
uuttaassííttáássnnaakk mmeeggffeelleellõõeenn!!uuttaassííttáássnnaakk mmeeggffeelleellõõeenn!!



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.. MMiirree ggoonnddoollhhaattttaamm?? NNeevveezzdd mmeegg!!11.. MMiirree ggoonnddoollhhaattttaamm?? NNeevveezzdd mmeegg!!

22.. IIggaazzaakk vvaaggyy hhaammiissaakk aazz aalláábbbbii áállllííttáássookk??22.. IIggaazzaakk vvaaggyy hhaammiissaakk aazz aalláábbbbii áállllííttáássookk??
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Két ellenség kibékülésekor használták.          

Az õ dolguk volt a tipi felállítása.                 

Indián csónak neve.               

Ha legyõzték ezt az állatot, karmából láncot készítettek.   

Indián köszöntés.               

Ide kerül az indián, ha meghal. 

Sok indián vágta le s fûzte fel nyakláncnak a megölt ellenség lábujját.

Az indiánok bõrkikészítéssel, kukoricatermesztéssel, harci lovak befogásával is foglalkoztak.

Onnan lehet tudni, hány éves az indián, hogy hány tollból áll a fejdísze.

Az indiánok nevüket felfedezõjüktõl, Kolumbusz Kristóftól kapták, aki azt hitte, hogy Indiába

érkezett.

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



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::
CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: március 7., 21., 28. (keddenként) 16.30-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: március 9., 23. (csütörtökönként) 10.30-tól
CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: március 2., 9., 16., 23., 30. (csütörtökönként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: március 7., 21. (keddenként) 11.00-tól

MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: MMúúzzeeuummllááttooggaattááss:: március 4. (szombat) 9.00-tól
március 12. (vasárnap) 9.00-tól

MMáárrcciiuuss 1155--ii kkéézzmmûûvveess:: MMáárrcciiuuss 1155--ii kkéézzmmûûvveess:: március 14. (kedd) 16.30-tól
FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: március 11. (szombat) 15.30-tól

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

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: március 2., 9., 16., 23., 30. (csütörtökönként) 16.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: március 3., 10., 17., 24, 31. (péntekenként) 16.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: március 11., 25. (szombatonként) 16.00-tól
AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: AAeerroobbiiccttaannffoollyyaamm:: március 1., 8., 15., 22., 29. (szerdánként) 16.00-tól

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: március 13., 27. (hétfõnként) 10.00-tól
MMáárrcciiuuss 1155--ii kkéézzmmûûvveess:: MMáárrcciiuuss 1155--ii kkéézzmmûûvveess:: március 15. (szerda) 16.00-tól

FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: március 18. (szombat) 15.30-tól

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

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: március 1., 8., 22., 29.  (szerdánként) 10.00-tól
OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: március 1., 8., 22., 29. (szerdánként) 16.00-tól

IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: március 3., 17., 31. (péntekenként) 16.00-tól
YYttoonngg--ttééggllaa ffaarraaggááss::YYttoonngg--ttééggllaa ffaarraaggááss:: március 2., 16., 30. (csütörtökönként) 16.00-tól

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

BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: március 6., 13., 20., 27. (hétfõnként) 10.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: március 7., 21., (keddenként) 16.00-tól

MMáárrcciiuuss 1155--ii vveettééllkkeeddõõ:: MMáárrcciiuuss 1155--ii vveettééllkkeeddõõ:: március 16. (csütörtök) 15.00-tól
FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: FFiiffiikkuussookk ((éérrddeekkeess kkíísséérrlleetteekk)):: március 4. (szombat) 15.30-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: március 1., 15., 29. (szerdánként) 11.00-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: március 2. (csütörök) 16.00-tól
március 4., 11., 19., 25. (szombatonként) 15.00-tól

PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: március 18. (szombat) 14.00-tól
FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: március 11. (szombat) 14.00-tól

TTaavvaasszzkköösszzöönnttõõ kkoonncceerrtt:: TTaavvaasszzkköösszzöönnttõõ kkoonncceerrtt:: március 7. (kedd) 16.00-tól
IIrrooddaallmmii kköörr:: IIrrooddaallmmii kköörr:: március 10., 14. (keddenként) 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 16.00-tól

FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: március 3., 17., 31. (péntekenként) 10.00-tól

TTeeaaddéélluuttáánn kkaammaasszzookkkkaall:: TTeeaaddéélluuttáánn kkaammaasszzookkkkaall:: március 14. (kedd) 16.00-tól
GGoommbbffoocciibbaajjnnookkssáágg:: GGoommbbffoocciibbaajjnnookkssáágg:: minden hétvégén

FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: FFoocciibbaajjnnookkssáágg:: március 11. (szombat) 14.00-tól
PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: PPiinnggppoonnggbbaajjnnookkssáágg:: március 18. (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

DDiiaaffiillmmvveettííttééssDDiiaaffiillmmvveettííttééss szerdánként 17.00-tól
JJááttéékkooss tteeaaddéélluuttáánn ((1100--1144 éévveesseekknneekk)):: JJááttéékkooss tteeaaddéélluuttáánn ((1100--1144 éévveesseekknneekk)):: március 24. (péntek) 16.00-tól

Információk
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F E L H Í V Á S !
MMMM IINNIISSZZTTÁÁRRIINNIISSZZTTÁÁRR –– –– 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)),, 1166 óórraa 3300 ppeerrcc..AA vveerrsseennyy iiddõõppoonnttjjaa:: 22000066.. áápprriilliiss 66.. ((ccssüüttöörrttöökk)),, 1166 óórraa 3300 ppeerrcc..

S O K  S I K E R T !



KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!KKeeddvveess GGyyeerreekkeekk!!

Készítsünk ebben a hónap-
ban egy 48-as huszárt! Színezzétek
ki, majd vágjátok körbe a részeket!
Milton-kapoccsal szereljétek össze a
darabokat. A ponttal jelölt helyekre
tegyétek a kapcsot.

Jó munkát kívánok!

ZZssuuzzssaa


