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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!

Igaz, már búcsúzik a tél, de a hidegebb hónapokban
biztosan ti is láttatok meleg szőrmekabátot viselő embereket.
A bundakabátok között vannak megtévesztően ügyes
műszőrmék, és vannak közöttük sajnos, igazi prémekből
készült bundák is.

Vajon tudjátok-e, hogy egy-egy
szőrmekabát elkészítéséhez hány állatot kell
elpusztítani?!

Csak a legismertebb bundák száma-
datai: egy szőrmekabáthoz 20 róka, vagy 50
nerc bundája, vagy 150 csincsilla prémje szük-
séges! Ez valóságos tömegmészárlás!

Az apró gerinceseket ezrével
tenyésztik (embertelen körülmények között)
abból a célból, hogy utána tetszetős (és méregdrága) szőrme-
bundák készülhessenek belőlük.
Ha az állat prémje elérte a megfelelő minőséget, a kisebb ge-
rinceseket (csincsillákat, hörcsögöket) elgázosítják; a nagyob-
bakat pedig (pl. rókákat) árammal ölik meg. Mindkét esetben
az ártatlan állatok szenvedése akár percekig is eltarthat.

Sajnos, a jelenlegi Állatvédelmi Törvény szerint
„az állat életét elfogadó ok vagy körülmény nélkül kioltani
nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül…,
a prém termelése” is. (!) A törvény szerint ugyan a prém-
célú állatok kivégzése kábítás után kellene, hogy történjen,
de a legtöbbször még ezt sem hajtják végre.

Mit tehetünk mi, az ilyen embertelen bánásmód-
dal szemben? Ne vásároljunk szőrméből készült bundákat,
sapkákat, gallérokat!

Míg az őskorban a nomád embernek létfenntartásához
kellett, addig az összkomfort emberének pusztán divatból
van szüksége az állatok kegyetlen öldöklése révén
készített ruhadarabokra, kiegészítőkre.

Ha nem vásárolunk szőrmét, csökkenni
fog a kereslet, és évek alatt a prémcélból
elpusztított állatok száma minimalizálódhat. 

A tudatos vásárló, állatvédő révén a
pamutot, az orkánt vagy a vásznat, esetleg a
műszőrmét részesíti előnyben. Próbáljunk
mi is így vásárolni, és hívjuk fel a családtag-
jaink és barátaink figyelmét is erre. Legyünk
mi is állatvédők!

Ugyanakkor bízzunk abban, hogy az
érintett hibás törvényrendeleteken hamarosan módosí-
tanak az illetékes törvényhozók.

Vallási ünnepek:Vallási ünnepek:
március 4.:4.: Nagyböjt 2. vasárnapja
március 11.:11.: Nagyböjt 3. vasárnapja
március 18.: 18.: Nagyböjt 4. vasárnapja
március 25.: 25.: Nagyböjt 5. vasárnapja
március 26.: 26.: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Jeles napok:Jeles napok:
március 8.:8.: Nemzetközi Nőnap
március 15.:15.: Nemzeti ünnepünk
március 22.:22.: A Víz Világnapja
március 27.: 27.: Színházi Világnap
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Mese

Csivitel a sok veréb:
Télúrfiból már elég!
Zord Február, tova fuss,
Jöjj el hamar, Március
Zsenge lánya, Napsugár!
Kicsi és nagy téged vár.
Arany hajad terítsd szét,
Zöldüljön ki minden rét.
Bontsál szirmot, Hóvirág,
Hadd szépüljön a világ.
Fiúk, lányok táncba fognak,
Tavasz, tavasz lesz, már holnap!

Reménytelen időben,
márciusi esőben,
zenebona támadt Pestben, 
Magyarország szívében.

A Múzeum terére,
fütyülve az esőre,
tódul a nép, árad a nép, –
Petőfi a vezére.

Áll a lépcsőn Petőfi;
Pest utcáit betölti
bátor hangja: Talpra, magyar! –
egész hazát betölti.

Szól Petőfi: Esküszünk!
Zúg az ország: Esküszünk!
Rabok tovább, rabok tovább,
rabok tovább nem leszünk!

Fegyvert fog a szegény nép:
ragyog újra reménység! 
fogunk élni embermódra, –
Bécsben, Budán megértsék!

Zöldülnek már a nyárfák; 
háromszínű kokárdák, 
piros tollak virítanak, –
tavasz készül, szabadság.
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Porkoláb Anna, 8 éves

Porkoláb Vivien, 8 éves

Mucsi Viktória, 7 éves



Egészség-ábécé
– a kulturált étkezés –

Te is így szoktál teríteni?Te is így szoktál teríteni?
Rajzold a minta alapján az evőeszközöket a megfelelő helyre!Rajzold a minta alapján az evőeszközöket a megfelelő helyre!

Szerinted, hogyan illik viselkedni étkezésnél?Szerinted, hogyan illik viselkedni étkezésnél?
Jelöld a megfelelő szám beírásával!Jelöld a megfelelő szám beírásával! Illik. Nem illik.

Az asztalra könyökölni.

Megvárni a többieket.

Más tányérjából enni.

Szalvétába szájat törölni.

Tele szájjal beszélgetni.

Jó étvágyat kívánni.

Szalvétába orrot fújni.

Étellel játszani.

Levest szürcsölni.

Szelet húst késsel, villával enni.

Asztalnál fésülködni.

Evőeszközzel hadonászni.

Ági

–– Mi a véleményed a dohányzásról?Mi a véleményed a dohányzásról?

– Én úgy gondolom, hogy a dohányzás nagyon rossz
szokás. 14 éves vagyok, de nem cigizem. Az osztá-
lyom nagy része dohányzik. Én még soha nem próbál-
tam ki, ez eleinte nem tetszett a haverjaimnak, de
aztán megszokták. Manapság, sajnos, furcsán néznek
arra a srácra, aki nem cigizik. De nem bánom! Én
lejárok edzeni, fontos számomra a sport, így az
egészséges életmód mellett voksolok. Különben is,
iszonyúan büdös, meg borzasztó drága is! Nem tu-
dom, mi jó van benne!
–– Szerinted a kábítószer-fogyasztás mennyireSzerinted a kábítószer-fogyasztás mennyire
terjedt el a fiatalok körében?terjedt el a fiatalok körében?

– Most őszintén?! A  marihuánás (füves) cigi elég
kedvelt dolog lett. A fiatalok attól pörögnek  fel. Az

alkohol ideje „lejáróban“ van. Én ezeket a szereket soha
nem próbálnám ki, borzasztóan károsak. Sajnos, nekem
is vannak olyan ismerőseim, akik használnak ilyeneket.
Én mindig mondom nekik, hogy őrült nagy butaság!
Szép lassan „leépítik“ magukat.

–– Mit szólnak ehhez a szüleik?Mit szólnak ehhez a szüleik?

– Gondolod, hogy tudják, észreveszik?! Sokan elvált
szülők gyerekei, vagy ha nem, akkor is a szülők elfoglal-
tak, sokat dolgoznak. Vagy nem érnek rá, vagy nem
akarnak ráérni a gyerekükkel foglalkozni. Sokukat
elhanyagolják sokféle téren. Azt csinálnak, amit akar-
nak, oda mennek, ahová akarnak, és addig, ameddig
akarnak. Még  csak 14 éves vagyok, de belátom, hogy
ez mihez vezethet. Nem értem, hogy némelyik szülő
miért nem látja ezt?!

Gyerekszemmel

Zsani-4-
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2. Vezesd el a lepkét a virághoz, de vigyázz, nehogy a2. Vezesd el a lepkét a virághoz, de vigyázz, nehogy a
kaméleon karmaiba kerüljön!kaméleon karmaiba kerüljön!

1. Színezd ki a képet!1. Színezd ki a képet!
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Ügyeskedj!



Zöld
mozaik

Az erdei mókuserdei mókus, ez a kis fürge rágcsáló
az árnyékos erdők magas, öreg fáin lakik.
Furcsamód nem szereti a napsütést. Általában
odúban, vagy több bejárattal rendelkező mókus-
fészekben éldegél, amit ő maga épít, vagy más
madarak által elhagyott fészekbe költözik bele. A
mókus fészkét a két bejárat miatt
lehet könnyen megkülönböztetni a
madarakétól. 

Az erdei mókus jel-
legzetes külső vonása a nagy
lompos farka, nyúlánk, kicsi
teste és hegyes, bojtos füle.

Bundája más színt mutat
télen és más színt nyáron. Télen
szürkés színű, nyáron pedig vörös
színű bundában láthatjuk a mókust, így olvad
bele a környezetébe, hogy ne lehessen olyan köny-
nyen észrevenni.

Kis izmos lábaival éppoly könnyedén
kúszik a fák törzsén lefelé, mint felfelé. Bátran
ugrál a fák között, nem ijed meg a távolabbi fára
való átugrástól sem. Ugrás közben nagy, bozon-
tos farkával kormányoz. Pehelykönnyű kis állat,
a legvékonyabb ágakba is ügyesen beleka-
paszkodik, így szökell fáról fára. 
A sima fatörzseken is jól megkapaszkodik
hosszú, éles karmaival. 

Az erdőt járva folyton eleséget gyűjt.
Diót, mogyorót, makkot, fenyőmagot keres, de
bogyókat, gyümölcsöket és még kisebb állatokat

is fogyaszt. Előfordul, hogy kifosztja madarak
fészkét is, hogy tojást ehessen. Ezért az erdészek
nem kedvelik. 

Ha bőven akad táplálék, a begyűjtött
eleség egy részét elraktározza télre fák odvába
vagy bokrok alá, ínségesebb napokra.

A kis mókusok tavasszal szület-
nek. Vakon jönnek a világra, ezután
egy ideig a fészekben gondozza őket
az anyjuk. S amikor kibújtak a
fészekből, nagy hancúrozást ren-
deznek, kergetőzve játszadoznak a
szüleikkel együtt. Nagyobb parkok-
ban és kertekben, vagy egy kirán-
dulás során az erdőben te is megfi-
gyelheted őket.

Az erdő akrobatájaAz erdő akrobatája

V. Zsuzsa
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Kedves Kedves Megfejtő!Megfejtő!

Egy angol kisfiú – John – itt járt Magyarországon, s élményeit levélben írta megEgy angol kisfiú – John – itt járt Magyarországon, s élményeit levélben írta meg
Nagymamájának. Keressétek meg és javítsátok ki a hibákat a levelében!Nagymamájának. Keressétek meg és javítsátok ki a hibákat a levelében!

Megfejtéseiteket az alábbi címre várjuk: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hangyaboly program

1033 Budapest, Miklós utca 32.

Kedves Nagyi!

A múlt héten Magyarországra utaztunk Anyáékkal. Az ország nem tagja az Európai Uniónak.
Először a fővárosba, Budapestre utaztunk, ahol csónakáztam a Balatonon.

Nagyon tetszett a Margitsziget, ahol megnéztük az itteni kisebb Állatkertet is. Nagyon érdekes
volt látni az elefántot, őzet, vadkacsát.

Budapestet kettészeli a Tisza. A folyó bal partján van Buda, s a jobb partján Pest. 
A Pesti Vár nagyon régen épült, sok harc folyt a falainál.

Magyarországon található Európa legmagasabb pontja a Kékes-tető. Ezen kívül sok más
szép hely is van az országban. Például a Velencei-tó, Hortobágy, Szahara, Zalai-dombvidék.
Nagyon szomorú voltam, mikor elutaztunk Magyarországról, mert még szívesen eltöltöttem
volna itt néhány napot!

Puszil, unokád:
John
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Nézzétek meg ezt aNézzétek meg ezt a
szép, magyarszép, magyar

motívumú korsót!motívumú korsót!
Pótoljátok a hiányzóPótoljátok a hiányzó

részeket! Ki isrészeket! Ki is
színezhetitek!színezhetitek!

Összeállította:
Zsuzsa



LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: március 12., 22., 30., 16.00-tól

Filmklub: Filmklub: március 6., 20., 29., 16.00-tól
Március 15-i vetélkedő: Március 15-i vetélkedő: március 15. (csütörtök) 15.00-tól

Takarító napok: Takarító napok: március 27-28. (kedd-szerda) egész nap
(Ahova önkéntes segítőket várunk, és ez idő alatt a tér zárva lesz.)ez idő alatt a tér zárva lesz.)

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Kártyázók klubja: Kártyázók klubja: keddenként 16.00-tól

Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól
Filmklub: Filmklub: március 17., 31. (szombat) 16.00-tól

Március 15-i kézműves: Március 15-i kézműves: március 15. (csütörtök) 11.00-tól
Március 15-i vetélkedő: Március 15-i vetélkedő: március 15. (csütörtök) 15.00-tól

Takarító napok: Takarító napok: március 19-20. (hétfő-kedd) egész nap
(Ahova önkéntes segítőket várunk, és ez idő alatt a tér zárva lesz.)ez idő alatt a tér zárva lesz.)

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

Táncház: Táncház: péntekenként 16.30-tól
Pingpongverseny: Pingpongverseny: március 11. (vasárnap) 15.00-tól

Március 15-i vetélkedő: Március 15-i vetélkedő: március 15. (csütörtök) 15.00-tól
Kártyázás: Kártyázás: március 18. (vasárnap) 15.00-tól

Kidobós játék: Kidobós játék: március 25. (vasárnap) 15.00-tól
Röplabdaverseny: Röplabdaverseny: április 1. (vasárnap) 15.00-tól

Takarító napok: Takarító napok: március 26-27. (hétfő-kedd) egész nap
(Ahova önkéntes segítőket várunk, és ez idő alatt a tér zárva lesz.)ez idő alatt a tér zárva lesz.)

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: március 3., 10., 17., 24., 31. (szombatonként) 15.00-tól

Református játszókör: Református játszókör: március 4., 11., 18., 25. (vasárnaponként) 15.00-tól
Unobajnokság: Unobajnokság: március 16. (péntek) 15.00-tól

Pinpongbajnokság: Pinpongbajnokság: március 20. (kedd) 15.00-tól
Sakkbajnokság: Sakkbajnokság: március 29. (csütörtök) 15.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: március 5., 12., 19., 26. (hétfõnként) 15.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: március 23. (péntek) 15.00-tól
Csocsóbajnokság: Csocsóbajnokság: március 9. (péntek) 15.00-tól

Filmklub: Filmklub: március 8., 22. (csütörtök) 16.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: március 2., 9., 16., 23., 30. (péntekenként) 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól
Diafilmvetítés:Diafilmvetítés: március 7., 14., 21., 28. (szerdánként) 17.00-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Közeledik már nagyon a tavasz, s a virágok, rovarok is életre kelnek. Nemsokára láthatunk majd röpülni kati-
cabogarat. Addig is készítsétek el papírból ezt a kedves állatot! Színezzétek ki a részeket, majd vágjátok körbe és
miltonkapocs segítségével szereljétek rá a szárnyait! Jó röptetést kívánok!

Jó munkát!

Zsuzsa

M.1.




