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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!

Június 5-én ünnepeljük a KörnyezetvédelmiJúnius 5-én ünnepeljük a Környezetvédelmi
Világnapot.Világnapot. Vajon ebben a rohanó, problémákkal és
kihívásokkal teli világban tudunk-e elegendő figyelmet
fordítani környezetünk védelmére?

Elég fontosnak tartjuk-e a globális felmelegedés-
sel, az elektroszmoggal és más hasonlóan veszélyes prob-
lémákkal folytatott harcot? 

Egyet biztosan állíthatunk: végér-
vényesen megbomlott a természet rendje. 

Vajon felfogjuk-e, hogy a ter-
mészet rombolásával nemcsak az
emberiség életét tesszük elviselhetetlen-
né? Hanem veszélybe sodorjuk a gond-
jainkra bízott, csodálatosan gazdag
élővilágot, a növényeket és az állatokat is.
Alkalmazkodásukkal már nem nagyon
tudják követni a környezetváltozást, és az
érzékenyebbek kipusztulnak. Nélkülük pedig mi is
szegényebbek leszünk.

Példaként a kullancsokat említhetjük, ame-
lyeknek az idei enyhe tél miatt nem ritkult meg az
állományuk, és így valóságos inváziót indítanak. Ezért
az idei tavaszra-nyárra a kirándulásaink során fel kell
készülnünk a kullancsok elleni védekezésre.

De egyéb példákat is találhatunk bőven: évek óta
felfigyelhettünk arra, hogy olyan élőlények is megjelennek
hazánkban, amelyek eddig nem tartoztak jellegzetes
állataink közé. A Balaton körül több éve élnek a mediter-
rán éghajlatra jellemző kabócák. Jellegzetes hangjukat
hallani a szép nyári délutánokon és estéken. 
A Dunántúlon elterjedt a Balkánról bevándorolt
aranysakál, és kezdi kiszorítani a rókákat.

Országszerte csökken a talaj vízszintje, ezért
elképzelhető, hogy hazánkban olyan szubmediterrán
éghajlat alakul ki, amely nem lesz alkalmas a búza és
kukorica gazdaságos termelésére.

Még számos példát sorolhatnék, de az intő jelek
így is figyelmeztetnek: tudomásul kellene végre vennünk,
hogy Földünk hatalmas és bonyolult rendszerének mi is
részei vagyunk. Az ember nem uralhatja ezt az egységet,
hanem ugyanolyan láncszem a rendszerben, mint bárme-
lyik más élőlény!

Vallási ünnepek:Vallási ünnepek:

június 3.:3.: Szentháromság vasárnapja
június 10.:10.: Úrnapja
június 15.:15.: Jézus Szívének ünnepe
június 24.:24.: Keresztelő Szent János születése
június 27.:27.: Szent László király emlékezete

Jeles napok:Jeles napok:

június 3.:3.: Pedagógus Nap
június 5.:5.: Környezetvédelmi Világnap
június 8.:8.: Óceánok Világnapja
június 16.:16.: Magyar Függetlenség Napja
június 26.:26.: Drogellenes Világnap
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Mese

Zizi és Züzü, a két méhecske régi jó barátok
voltak. Sokszor jártak együtt virágport gyűjteni, és
figyelték Pókapó hálószövő mesterkedéseit. Ha
veszedelembe kerültek, mindig segítették egymást.

Egy gyönyörű áprilisi napon mégis nagy vitába
keveredtek. Egy szépséges nárcisz volt a vita tárgya,
amit mindketten kiszemeltek maguknak.

– Jaj, de jó! Ma különösen nagy zsákmánnyal térhetek
haza! – örvendezett Zizi.

– Ma én fogom a legtöbb virágport gyűjteni! –
dörzsölgette a lábait Züzü. – Felkerülök a kaptár di-
csőségtáblájára a legszorgosabb dolgozók közé!

Így aztán mindketten azon igyekeztek, hogy
elsőnek érjenek oda a kiszemelt virághoz. Igen ám, de
mindkettő sportos, fürge szárnyú méhecske volt, egyik
sem tudta megelőzni a másikat. Pont egyszerre értek oda
a nárcisz kelyhéhez, és a nagy sietségben még a kobakjuk
is összekoppant. Megszédültek és lepottyantak a földre.

– Na, miért jöttél nekem? Nem látsz a szemedtől? –
kérdezte mérgesen Zizi, miután feltápászkodott. 
– Méghogy én? Inkább te jöttél nekem, te mafla! –
válaszolta felháborodva Züzü. – Ezt a virágot már

messziről kinéztem magamnak, erre te jössz, és letaszí-
tasz róla. Hogy tehettél ilyet?

– Nana! Ezt a nárciszt én néztem ki magamnak,
nem pedig te! És nem fogom csak úgy átengedni neked!
Ez az enyém!

A vita végül hatalmas veszekedéssé fajult, mind-
két méhecske azt állította. hogy a nárcisz mindig is az ő
virága volt. Végül szégyenszemre össze is verekedtek,
hangos zümmögéssel birkózva a porban.

Az arra repülő Lepke Lenke nem is állta meg szó nélkül:
– Ne veszekedjetek már! Ti barátok vagytok, nem? A

barátok pedig nem irigykednek egymásra! És nézzetek
már szét, mennyi szebbnél szebb virág van itt! Ti pedig
egyetlenegy miatt képesek vagytok ölre menni? Micsoda
dolog ez? A szép csíkos ruhátok is összepiszkolódott!

Zizi és Züzü egymásra néztek, és elszégyellték magukat.
– Igazad van, Lenke – dünnyögte Zizi.
– Nem is értem, mi ütött belénk – mormogta Züzü.

– Ne haragudj, barátom. Béküljünk ki, jó?
– Jó – felelte Zizi. – Soha többé ne veszekedjünk.

És a két méhecske nagy egyetértésben repült tovább
virágról virágra.
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A méhecskék vitájaA méhecskék vitája

Hanuder Helga, 9 éves Helmeci Liána, 9 éves

Gerhardt Klaudia, 8 éves Szöllős Levente, 9 éves
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Zöld
mozaik

A barlangokbarlangok,
ezek a nagyszerű föld-
alatti képződmények
nemcsak jó kirán-
dulási célpontok,
amelyek csodálatos
látványt nyújtanak,
hanem sok élőlénynek

is otthont adnak, sőt még egyes betegségek gyó-
gyítására is alkalmasak. Ezért hazánkban minden
ismert barlang védett, mint a legismertebb lakói, a
denevérek is.

Ez azt jelenti, hogy csak szakképzett
kísérővel lehet a barlangokat látogatni, egyébként
zárva tartják őket, sőt van olyan barlang, amelyet
egyáltalán nem is lehet látogatni. Mindez azért
van, mert a barlangok,  képződményeik és élőviláguk
rendkívül sérülékenyek. 

A barlangok keletkezése bonyolult folyamat,
évezredek alatt a víz mozgása hozza létre különböző
kőzetekben, de leggyakrabban mészkőhegységekben. 

Mivel hazánkban a legtöbb hegység
mészkőből épül fel, ezért sok barlanggal dicseked-
hetünk. A barlangok mérete és formája sokféle
lehet, vannak tágabb terű barlangok, amelyek
vetekednek a hatalmas hangárok méretével, ame-
lyeket bárki  látogathat (persze csak kísérővel),
és vannak egészen szűk járatok is, amelyeken a
nagy gyakorlattal rendelkező barlangászok is csak
nehézségek árán tudnak áthaladni.

Vannak olyan barlangok is, amelyeken barlangi
patak halad át és olyanok is, amelyekben barlangi tó
található. Persze a legtöbb embernek a barlangokról a
cseppkő juteszébe legelőször. Erre a különleges képződ-

ményre barlangi utunk során nagyon vigyáznunk kell,
nehogy letörjön, mert egy körömnyi cseppkő hosszú évek
alatt képződik.

Bár a barlangok sötétek és hűvösek, mégis sok
élőlény otthont talál bennük. Vannak olyan
élőlények, amelyek csak az életük egy részét töltik a
barlangban, mint például a denevérekdenevérek. Ezek a kis
mókás repülő állatok a téli álmukat alusszák a föld
alatt. Más élőlények viszont ki sem mennek egész
életükben a barlangból, ilyen állat például a barlangi
gőte, rovarok, férgek. De növények is élnek itt,
például páfrányok és mohák. 

A legismertebb magyarországi barlang az
aggteleki Baradla-barlangaggteleki Baradla-barlang, amely a különböző
sejtelmes formájú cseppköveiről híres, érdemes ide
ellátogatni. De ha nem akarunk ilyen messzire
utazni, akkor Budapesten több barlangot is meglá-
togathatunk, például a Pál-völgyi-barlangotPál-völgyi-barlangot,
amely a második leghosszabb Magyarországon,
vagy a Szemlő-hegyi-barlangSzemlő-hegyi-barlang, amelynek a le-
vegője rendkívül tiszta és pormentes, ezért sokan
járnak oda gyógyulni.

Június 25., a barlangok világnapja. Június 25., a barlangok világnapja. 

V. Zsuzsa



2. Kicsit összekeveredtek az itt látható állatok nevének betűi.2. Kicsit összekeveredtek az itt látható állatok nevének betűi.
Rakd őket helyes sorrendbe s írd le az így kapott állatneveket!Rakd őket helyes sorrendbe s írd le az így kapott állatneveket!

3. Nézd meg ezt a betűhálót figyelmesen, majd keress benne élettelen dolgok nevét!3. Nézd meg ezt a betűhálót figyelmesen, majd keress benne élettelen dolgok nevét!

1. Kösd össze a pontokat! Ki is színezheted a képet!1. Kösd össze a pontokat! Ki is színezheted a képet!
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Ügyeskedj!



Egészség-ábécé
– növekedés –

A növekedés már az anyaméhben megkezdődik, és kb. 20-25 éves korig tart. Napról napra,
észrevétlenül változik a tested alakja, felépítése. A csontod megnyúlik, testsúlyod, magasságod növekszik, a
tested kifejlődik. Egész szervezeted fokozatosan nő, erősödik. 

Ági

Mi a jellemző a különböző életkorokra? Jelöld a megfelelő számok beírásával.

Húzd a megfelelő téglalaphoz a hozzátartozó figurát, melyet ha kedved van, ki is színezhetsz.

– – Kezdődik a nyári szünet...Kezdődik a nyári szünet...

– Igen, már nagyon vártam. Végre vége a
sulinak. A bizonyítványom nem lett túl jó,
de az a lényeg, hogy minden „görbült“.
Őszintén megmondom, hogy a matektól,
fizikától, kémiától „paráztam“ a legjobban.
De rendes volt a tanárnő, átengedett min-
denből. Na jó, a vége felé azért a kezembe is
vettem a tanulnivalókat. De túlzásba azért
nem nagyon vittem.

– – Nyaralás, „haverok, buli...“Nyaralás, „haverok, buli...“ ??

– Nem igen lesz szó most nyaralásról.
Anyuval élek meg a két tesómmal. És nem

vagyunk túlzottan eleresztve anyagilag.
Ezért el is kell majd mennem dolgozni a
nyáron, nyári munkára, ha szeretnék cipőt,
ruhát. Hát ez van! De azért nem
panaszkodom, biztos lesz majd egy-két buli
valamelyik haveromnál. Majd ott néha
kitombolom magam!

– – LányokLányok??

– Őszintén? Most nem foglalkoztatnak,
egyáltalán. A haverokkal „lógok“, meg majd
a munka lesz a fontos, hogy keressek egy kis
pénzt. A lányok még ráérnek...

Gyerekszemmel
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Zsani

Fő tápláléka az anyatej.

Mindenkiről gondoskodik, sokat dolgozik.

Keze, lába megnyúlt, teste kifejlődött.

A test elöregszik, ereje csökken.

Megtanul járni és beszélni.

Önállóan tisztálkodik, kötelességtudó.

1



Kedves Kedves Gyerekek!Gyerekek!

Véget ért a rejtvénysorozat, amit 9 hónapon át nyomon követhettetek az újságban. Megfejtéseiteket,–
akár a jóval korábbi hónapokéit is, június 15-ig (!) az alábbi címre várjuk:  

MMSZ Egyesület Hangyaboly
1033 Budapest Miklós utca 32.
Ezúton sok szeretettel meghívlak benneteket 2007. június 23-án2007. június 23-án (szombatra) a budapesti Kerék utcaiKerék utcai

máltai játszótérremáltai játszótérre, ahol a Hangyaboly Program egész napos Pót-GyereknapotPót-Gyereknapot rendez. Lesz ugrálóvár,
karkötőkészítés, régi magyar gyerekjátékok, üvegfestés magyaros mintákkal, táncház, vagy összemérhetitek
ügyességeteket néhány próbán keresztül. Lesz TOTÓ Magyarországról, virsli és tea, no meg vidámság és
szórakozás!

Várunk benneteket! Gyertek el!
S hogy addig is jobban megismerjétek Budapestet, néhány szép hídjáról készült rajzot mutatok nektek,

melyet ki is színezhettek.
Budát és Pestet 9 híd köti össze. A legrégebbi a Lánchíd.
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Összeállította:
Zsuzsa

SZABADSÁG HÍD ERZSÉBET HÍD

LÁNCHÍD



Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: június 22., 29. (péntek) 16.00-tól

Filmklub: Filmklub: június 16., 30. (szombat) 16.00-tól

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: június 16., 23. (szombat) 16.00-tól

Kártyázók klubja: Kártyázók klubja: június 16., 30. (szombat) 16.00-tól

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: hétfőnként 16.00-tól

Táncház: Táncház: péntekenként 16.30-tól
Röplabdaverseny: Röplabdaverseny: június 16. (szombat) 15.00-tól

Pót-Gyereknap a Hangyaboly program szervezésében: Pót-Gyereknap a Hangyaboly program szervezésében: június 23. (szombat) egész nap

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: június 2., 9., 16., 23., 30. (szombatonként) 15.00-tól

Pingpongverseny: Pingpongverseny: június 21. (csütörtök) 16.00-tól
Sakkverseny: Sakkverseny: június 16. (szombat) 16.00-tól

Református játszókör: Református játszókör: június 3., 10., 17., 24. (vasárnaponként) 15.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: június 4., 11., 18., 25. (hétfõnként) 15.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: június 22. (péntek) 16.00-tól
Csocsóbajnokság: Csocsóbajnokság: június 8. (péntek) 16.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: június 1., 8., 15., 22., 29. (péntekenként) 16.00-tól

Baba-mama klub:Baba-mama klub: június 13. (szerda) 11.00-tól
Babamasszázs:Babamasszázs: szerdánként 10.00-tól



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Most egy olyan korongot
készíthettek, melynek a
segítségével változtathatjá-
tok az időjárást, éjszakát és
nappalt.

Nem kell mást tennetek,
csak előbb kiszínezni a két
korongot, majd körbevágni,
illetve kivágni az ollóval
jelölt részeket. 

Ezután egy miltonkapocs
segítségével szereljétek össze a
két korongot, s forgassátok a
nektek tetsző állásba!

Jó szórakozást!

Zsuzsa

M.1.




