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Kedves Olvasó! 

Október 4-én ünnepeljük az ÁllatokÁllatok
VilágnapjátVilágnapját. Nézzük meg tehát, hogy 2006-ban
milyen az állatvédelem ügye Magyarországon.

Megszületett ugyan az állatvédelmi
törvény, de a betartását senki sem érzi a feladatá-
nak…A hatóságok nehezen mozdulnak, nincsenek
meg az eszközeik, a civil szervezetek meg nem
győzik a feladatot.

Hosszú időnek kell még eltelnie addig, míg
minden állattartó belátja, hogy
a felelőssége nem ér véget ott,
hogy enni ad egy állatnak és
évente veszettség ellen beoltat-
ja. Kulturált környezetben ter-
mészetes, hogy a nem te-
nyésztésre szánt kutyákat és
macskákat ivartalanítják, a
kedvtelésből tartott állatokat csippel látják el, és
összeszedik utánuk az utcán a kakit.

Az állatvédelemben is új fejezetet nyitott
a széles sávú internet elterjedése. Kutyabarátok,
önkéntesek dolgoznak azon, hogy a bajba jutott
állatokon segítsenek ebben a formában. A
www.elveszettkutyak.hu internetes oldalon
segítséget szeretnének nyújtani mindazoknak,
akik elvesztettek, találtak, örökbeadnának vagy
befogadnának kisállatokat. 

Ha elveszett kedvenced szeretnéd
megtalálni, ha találtál beteg, védtelen álla-
tot, ha költözöl, és nem tudod megtartani
addigi kedvenced, ha kutyust szeretnél
örökbe fogadni: akkor a fenti internetes
címen túl még segítséget kaphatsz többek 

között a www.allatok.info oldalon is.
Ne feledd, te is lehetsz állatvédő, hiszen a

bennünket körülvevő világot mi magunk
alakítjuk!

(A www.elveszettkutyak.hu oldal alapján.)

Vallási ünnepek:Vallási ünnepek:
október 4.:4.: Assisi Szt. Ferenc
emléknapja
október 7.:7.: Rózsafüzér király-
nője
október 8.:8.: Magyarok
Nagyasszonya
október 18.: 18.: Lukács
evangélista emlékezete

Jeles napok:Jeles napok:
október 1.:1.: A Zene Világnapja
október 4.:4.: Az Állatok Világnapja
október 6.:6.: Az Aradi Vértanúk Napja
október 8.:8.: Madárfigyelő Világnap
október 10.:10.: A Lelki Egészség Világnapja
október 15.:15.: A Fehérbot Világnapja
október 23.:23.: Nemzeti Ünnepünk (Az 1956-os
forradolom emléknapja)
október 31.:31.: Takarékossági Világnap
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Kalendárium

Márti

A mikrocsip beültetése



–– Már nagyon vártad az iskolaváltást.Már nagyon vártad az iskolaváltást.
Hogy tetszik a középiskola?Hogy tetszik a középiskola?
– Nem sok idő telt még el, de nagyon tetszik.
Az új osztálytársak nagyon jó fejek. Bár van
köztük olyan, akiért már most nem nagyon
rajongok. Beképzelt némelyik, azt hiszi, neki
mindent lehet, és úgy is viselkedik. De van
egy lány, akivel már most úgy össze-
barátkoztam, hogy szinte elválaszthatat-
lanok  :) lettünk. Egymás mellett ülünk.
Már a tanárok is észrevették, mert
állandóan „jár“ a szánk, persze az óra alatt
is. De annyi megbeszélnivalónk van!

–– A tanárok?A tanárok?
– Az osztályfőnököm - Judit néni - nagyon
rendes! Tényleg tök jó fej! És ilyen az iro-
dalom- és  az angoltanárom is. A matek-

tanárom egy katasztrófa! Már most retteg
tőle az összes gyerek. Köztük én is. Nem
megy valami jól a matek. De nem érdekel,
csak „görbüljön“! Van egy nagyon jó fej
fiatal tanárnő, aki táncot tanít. Már voltam
egyszer, nagyon tetszett. Szerintem, fogok
ide járni, persze, ha lesz rá elég időm! Mert
azért van itt mit tanulni...

–– Iskolai szerelem?Iskolai szerelem?
– Tudtam, hogy rákérdezel. Van egy srác,
bár már harmadikos, de nagyon tetszik
nekem. Ő is „észrevett“ már engem. Jó lenne
közelebbről megismerkednem vele. Ezen
leszek rajta mostanában. Rendesen meg-
dobogtatta  a szívem. Remélem, minden úgy
alakul majd vele kapcsolatban, ahogy én
szeretném!

Gyerekszemmel

Egészség-ábécé
– elsősegélynyújtás I. –

Ha megsebezted magad – pl. elvágtad az ujjad –, vérzés keletkezik, mivel megszakad a bőr folytonossága.
Így nyitva áll a kapu a kórokozók előtt, melyek ha bejutnak a szervezetbe és elszaporodnak, sebfertőzés, láz
alakulhat ki. Ezért fontos minden sérülést gondosan ellátni.

Ági
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A sebellátáshoz szükséges eszközök

Zsani



B r ó d y  J á n o s :B r ó d y  J á n o s :
H a  é n  r ó z s a  v o l n é kH a  é n  r ó z s a  v o l n é k

Ha én rózsa volnék
nem csak egyszer  nyí lnék
Minden évben négyszer
virágba borulnék
Nyílnék a  f iúnak
nyí lnék én a  lánynak
Az igaz szere lemnek
és  az e lmúlásnak

Ha én kapu volnék
mindig nyitva á l lnék
Akárhonnan jönne
bárkit  beengednék
Nem kérdezném tőle
hát  téged ki  küldött
Akkor  lennék boldog
ha mindenki  e l jött

Ha én ablak volnék
akkora nagy lennék
Hogy az egész vi lág
láthatóvá vál jék
Megértő  szemekkel
átnéznének rajtam
Akkor  lennék boldog
ha mindent  megmutattam

Ha én utca volnék
mindig t iszta lennék
Minden áldott  este
fényben megfürödnék
És ha engem egyszer
lánckerék  taposna
Alattam a fö ld  i s
s írva beomolna

Ha én zászló  volnék
soha sem lobognék
Mindenfé le  szé lnek
haragosa volnék
Akkor  lennék boldog
ha kifeszítenének
S nem lennék játéka
mindenfé le  szé lnek

Bánki Bianka, 8 éves

Szucsics Tímea, 8 éves

Csősz Zsófia, 7 éves
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Ügyeskedj!
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1. Felismered, hogy milyen ünnepekhez kapcsolódnak az alábbi képek?1. Felismered, hogy milyen ünnepekhez kapcsolódnak az alábbi képek?
Kösd a képeket a megfelelő ünnephez!Kösd a képeket a megfelelő ünnephez!

2. Színezd ki a nemzeti jelképeket a valóságnak megfelelően!2. Színezd ki a nemzeti jelképeket a valóságnak megfelelően!

október 23.október 23.
(Az 1956-os 

forradalomra emlékezünk.)

március 15.március 15.
(Az 1848-as forradalomra

emlékezünk.)

október 6.október 6.
(Az aradi vértanúk napja.)

MikulásMikulás



Zöld
mozaik

3. Nevezd meg az alábbi képeket! Ha az első betűket összeolvasod, egy híres3. Nevezd meg az alábbi képeket! Ha az első betűket összeolvasod, egy híres
politikus nevét kapod, aki komoly szerepet játszott az 1956-os forradalomban.politikus nevét kapod, aki komoly szerepet játszott az 1956-os forradalomban.

A szél az egyik legtisztább energiaforrás. Az
emberiség már régen felismerte, a szél erejét fel lehet
használni, hogy egyszerűbbé tegye életünket (gondoljunk
csak a vitorlás hajóra, amellyel a hajó  evezés nélkül
halad a vízen, vagy  a szélmalomra, amely-
lyel gabonát őrölhetünk).

A szélenergiát legújabban szél-szél-
erőművekbenerőművekben használjuk fel, mégpedig
úgy, hogy elektromos áramot állítunk elő
velük. Ezek a szélerőművek különbözőek
lehetnek méretükben és teljesítményükben
(abban tehát, hogy mennyi elektromos
áramot termelnek). 

Magyarországon sajnos még csak kevés van
belőlük,  Ausztriában, Németországban és Dániában
nagy szélerőmű-parkok vannak. Egész Európában 6000
szélerőmű működik és termel jelentős mennyiségű
áramot. Az így nyert áram talán a legkörnyezetkímélőbb,
mert nem termel veszélyes hulladékot, és nem kockázatos
a működése, mint az atomerőműveknek, és nem változ-

tatja meg annyira és nem csúfítja el annyira a ter-
mészetet, mint a folyókra épített vízerőművek, duz-
zasztógátak.

A képen látható szélerőmű 100 méter magas, a rotor
(lapát) 44 méter széles és könnyű üvegszálból
készült. Az építmény nagyon korszerű,
számítógép vezérlésű, a lapátokat fent egy kis
villanymotor mindig abba az irányba fordítja,
amerről a szél fúj. Ha túl gyenge vagy túl erős
szél fúj, a rotor leáll. Ezt  egy pici berendezés
állapítja meg, ami a szélerőmű tetején van, ez
méri a szél irányát és a sebességét. 

Ha télen hó esik a lapátokra, az elnehezít-
heti őket, ami megakadályozná, hogy belekapjon a szél, ezért
a lapátokat télen fűtik, hogy leolvadjon róla a hó és a jég. 
A képen látható szélerőművet egy kis magyarországi
településen, Vépen nézhettem meg közelebbről. Amikor mel-
lette álltam és felnéztem, egészen kicsinek éreztem maga-
mat. Jó lenne, ha egyre több ilyen nagyszerű építmény lenne
hazánkban is.

A szél hasznosítása 

V. Zsuzsa

Összeállította:
Zsuzsa
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Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

A rovásírás a régi népek közül többeknek is a jelrendszere volt. Az avarok, székelyek s a ma-
gyarok is használták ezt az írásmódot.

Lejjebb látjátok a rovásírásos ábécét. Ennek segítségével fejtsétek meg az alatta található
szöveget! Végezzétek el az így kapott feladatot és ezt küldjétek be megfejtésnek!

Megfejtéseiteket az alábbi címre várjuk: Megfejtéseiteket az alábbi címre várjuk: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hangyaboly programMagyar Máltai Szeretetszolgálat Hangyaboly program

1033 Budapest, Miklós utca 32.1033 Budapest, Miklós utca 32.

Fontos tudnotok, hogy a rovásírással írt szöveget jobbról balra kell olvasni!
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Találj ki te is rovásírással írt szavakat, mondatokat! El is küldheted nekünk!

Összeállította:
Zsuzsa



LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Filmklub: Filmklub: október 28. (szombat) 15.00-tól

október 31. (kedd) 15.00-tól

november 2. (csütörtök) 15.00-tól

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Origamizó foglalkozás: Origamizó foglalkozás: csütörtökönként 16.00-17.30-ig

Hímző szakkör: Hímző szakkör: szerdánként 16.00-17.30-ig

Filmklub: Filmklub: október 21. (szombat) 15.00-tól

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: csütörtökönként 16.00-17.30-ig

Táncház: Táncház: péntekenként 16.00-17.00-ig

Sportdélután: Sportdélután: október 15., 22. (vasárnaponként) 15.00-17.00-ig

Diafilmvetítés: Diafilmvetítés: október 29., november 4. (hétvégén) 16.00-16.30-ig

Játékkör: Játékkör: keddenként 16.00-tól

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: október 8., 22. (vasárnaponként) 15.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: október 15. (vasárnap) 17.00-tól

Szkanderbajnokság: Szkanderbajnokság: október 29. (vasárnap) 17.00-tól

Református játszókör: Református játszókör: október 7., 14., 21., 28. (szombatonként) 15.00-tól
(A játszótér melletti réten.)

Tánc: Tánc: október 7., 14., 21., 28. (szombatonként) 14.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: október 2., 16., 30. (hétfõnként) 15.00-tól

Filmklub: Filmklub: október 12., 26. (csütörtök) 16.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: október 13. (péntek) 16.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: péntekenként 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól

Diafilmvetítés:Diafilmvetítés: szerdánként 17.00-tól

Információk
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Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója 

Szerkesztõ:Till Csaba  � A lapot írták: Král Zsuzsa,  Mészáros Márta, Taródiné Kardos Ágnes, Varga Zsuzsanna, Zsóri Anikó
�Tördelõ: Farkas Péter � Felelõs kiadó: Gyõri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III. ker., Miklós u. 32.
Telefon: 388 - 87 - 60, 388 - 89 - 20
Fax: 368 - 42 - 83
E - mail: tunderkert@mmszbp.hu
Website: http://www.mmszbp.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Itt az újabb báb, az öreg király személyében.
Színezzétek ki, vágjátok körbe és milton-kapoccsal szereljétek össze!

Jó munkát!

Zsuzsa

M.1.




