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Október elseje a Zene Világnapja. Yehudi
Menuhin és az UNESCO Nemzetközi
Tanácsának felhívása alapján szerte a világon, 27
év óta ezen a napon tisztelegnek koncertekkel,
hangversenyekkel a muzsika előtt.

Ilyenkor az ország különböző településein
ünnepi hangversenyeket tartanak. Idén a
Kórusok Országos Tanácsa a Kodály
Emlékév alkalmából felhívást tett
közzé, melyben arra bíztatta az
énektanárokat és kórusvezetőket,
hogy 2007. október 1-én, a Zene
Világnapján összefogással ünne-
peljék a muzsikát.

Így született meg pl. a 
2007. október elsején megrendezésre kerülő
program a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági
Szabadidő Központ előtt, a Tutta Sforza
együttes és a kerületi iskolákból szerveződött
kórus közös koncertje.

Vagy említhetném még azt a hang-
versenyt, mely a 125 éve született Igor
Srtavinsky emlékére hangzik majd el a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zenea-
kadémián) október 3-án.

Aki teheti, vegyen részt a muzsika
ünnepén. Válasszon ki az országszerte színes
programok közül olyat, melyre szívesen elmegy
akár családostul.

Vallási ünnepek:
október 7.: Rózsafüzér Királynőjének ünnepe
október 8.: Magyarok Nagyasszonya

Jeles napok:
október 1.: Zenei Világnap

október 4.: Állatok Világnapja
október 6.: Az aradi vértanúk napja

október 8.: Madárfigyelő Világnap
október 10.: Lelki Egészség Világnapja
október 23.: Nemzeti ünnepünk

Nemzeti ünnepünk tiszteletére rajzolták:

Kalendárium

Márti
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Kedves Olvasók!

Szabados Zsófi, 9 éves

Király Dominika, 8 éves



Mahátma Gandhi szerint „egy nemzet
nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban,
ahogyan az állatokkal bánik“. Gandhi indiai volt és az
indiaiak nagyon tisztelik és nagyra becsülik az állatokat.
Talán ti is láttatok már a televízióban az út közepén áll-
dogáló teheneket, amelyeket az arra közlekedő emberek
olyannyira tiszteletben tartanak, hogy nem zavarják le
az útról, hanem megvárják, amíg arrébbállnak.  A budd-
hista szerzetesek pedig mezítláb járnak, hogy nehogy
eltapossák a földön az apró élőlényeket, sőt, ha a szúnyog
csípi őket, akkor sem csapják agyon, mint ahogyan
például mi tesszük. 

A civilizált ember, főként a városi ember nagyon
eltávolodott a természettől, különösképpen az állatoktól.
Gondoljunk csak arra, ha valaki a
lakásban talál egy pókot… a
legtöbben rögtön agyoncsapják, de
legalábbis kirakják a lakásból.
Még a gondolatát sem tudják
elviselni annak, hogy egy pókkal
éljenek együtt. De van, aki a
nagyobb állatoktól pl.: kutyától is
irtózik. Sajnos azonban az állatok
ellen ennél sokkal nagyobb bűnöket is elkövetnek az
emberek. Az ember állatbarátnak születik, csak később
nevelik bele az állatoktól való fölös félelmet,
tartózkodást.

Van, aki kínozza állatait: bántalmazza őket,
vagy csak egyszerűen nem gondozza őket megfelelően,
nem ad nekik megfelelő és kellő mennyiségű táplálékot.

Van, aki karácsonykor kiskutyát vesz a család-
nak, aztán tavaszra megunja vagy rájön, hogy milyen
költséges és időigényes a gondozása és kirakja az utcára.
És van, aki nercbundát vásárol, amelyhez 50-60 nyércet
ölnek meg a bundakészítők. 

Van, aki távoli országból vásárol védett állatot,
amelyet nem volna szabad a természetes élőhelyéről
eltávolítani vagy egzotikus, védett állatok testrészeiből
készült termékeket vásárol, pl.: elefántcsontból készült
melltűt, varánuszbőrből készült táskát, óriáskígyóból

készült csizmát vagy akár élő papagájt, tengeri teknőst
vásárol törvénytelen úton és ezzel hozzájárul az állatfaj
kipusztulásához. Sokszor sajnos a tudatlanság és
tájékozatlanság miatt esnek áldozatul az állatok. Távoli
országokból a határátkelőhelyeken csempészik át az
élőállatokat, amelyek közül sokan elpusztulnak út közben.

Ma már Magyarországon is bűncselekménynek
számít az állatkínzás. Ezért akár börtönbüntetést is
kaphat az, aki a háziállatát elűzi, kiteszi, aki állatvi-
adalokat rendez (például kakasviadalt, kutyaviadalt),
illetve aki szó szerint megkínoz egy állatot.  De
hazánkban sajnos még nem ellenőrzik az állattartást
olyan komolyan, pedig szükség lenne rá. 

Eddig nem említettem a haszonállatainkat (barom-
fiakat, sertéseket), amelyeket sok-
szor a nagyüzemekben nagyon
rossz körülmények közt tartanak,
amíg le nem vágják őket, hogy
aztán a henteshez kerüljenek.
Füvet, fát egész életükben nem is
látva, betonépületekben, szűk
helyen összezárva tartják őket,
mozdulni sincsen helyük, szállítás

közben is szűk ketrecekbe zárják őket és sok állat elpusz-
tul vagy megsérül, mire elérik az úticéljukat.  

Október első vasárnapján gondoljunk ezekre az

állatokra vagy akár menjünk ki az Andrássy útra az

állatbarátok hagyományos világnapi felvonulására, vagy

az Állatkertbe, ahol e nap alkalmából színes prog-

ramokkal várnak bennünket, és persze ne vásároljunk

állatok testrészeiből készült tárgyakat! 

Ha kisállatot szeretnénk magunkhoz venni, előtte

alaposan gonduljuk meg, hogy élete végéig tudjuk-e biz-

tosítani neki a megfelelő ételt, orvosi ellátást, védőoltá-

sokat és a teljes és boldog életéhez szükséges mindennapi

együtt-töltött időt, sétát.                                                      
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Október első vasárnapja - az Állatok Világnapja

Írta és fotózta: V. Zsuzsa



1. Keresd meg a két teljesen egyforma gombát!

Ügyeskedj!

Erdő mélyén esett eset, hogy egy apró
tündérlovagot a tündérek királynője maga
elé hívatott. El is indult a tündérlovag
legszebb ruhájában, de félúton, a tölgyerdő
közepén bizony megtorpant. Sose volt még
királynénál. Hogyan fogja köszönteni? Mit
mondjon neki?

Tündérparipáját egy fához kötötte, s
a köszönést, meghajlást százszor végig-
vette. Akkor aztán megnyugodott, s felka-
pott a lóra. Időben, hisz eleddigre delet
ütött már az óra. Vágtatott, hogy odaérjen
a palotához időre. 

Csakhogy közben fejfedőjét valamerre
elvesztette. Hová legyen, mit tegyen most?
Hiszen kalap nélkül, hajadonfővel nem mehet
a királynő elébe!

Tölgy alatt állt, onnan egy makk
esett elébe, kupakja meg pont ráillett a mi
lovasunk fejére. Felcsapta hát, s abban
indult a nagy fogadásra.

Bókolt, hódolt, ahogy illik a szép
királynő előtt. Nem is vette észre a hibát a
sok finnyás udvaronc. Így lett az egyszerű
makksapkából ünnepi kalaponc.

Mese
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Tündérsapka, makk-kupak

Illusztrálta:
Sturcz Kinga, 9 éves

Illusztrálta:
Bánki Bia, 9 éves

Illusztrálta:
Back Krisztián, 9 éves



2. Felismered, hogy milyen növények leveleit látod? 
Adok segítséget, párosítsd össze a képeket a szavakkal!

4. Keresd meg és írd le a szavakat eszperente nyelven! 

Az eszperente nyelv neves íróink kedvenc szórakozása volt. 
Csak egyetlen magánhangzót használtak fel, ez pedig az „e” volt.

3. Kösd össze a szavakat az eszperentéül megfogalmazott jelentéssel!

Ügyeskedj!
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platán

mogyoró

tölgy

akác

vadgesztenye nyár

szófogadó mellette melegedsz telente

kályha kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be

orvosság engedelmes

esernyő szerkezet, mely reggel csengetve felkelt

fejtörő mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, fekete lepellel fedett szerkezet

ébresztőóra rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened

gólyák =

lépcső =

hajnal =

tájkép =

Egybeszerkesztette: Zs(e)uzs(e)a



Egészség-ábécé
– Mire jó a méz? –

A méz jó édesítőszer. Kevésbé édesít ugyan, mint a cukor, de jóval egészségesebb, mivel számos hasznos
anyag van benne.

A méz jó táplálék ,mert egyszerű cukrai könnyen felszívódnak, és mert szerves savai fokozzák az étvá-
gyat, javítják az emésztést.

A méz gyógyít is, támogatja a gyenge szívet és védi a májat.
A méz fertőtlenít, ezért lehet belsőleg torokgyulladásra, külsőleg felületi sérülések gyógyítására használni.
A méznek nyugtató hatása is van, segíti az elalvást, a nyugodt pihenést.

Ági

– Te mit értesz „barátság” szó alatt?

– Nekem a barát az, akivel jóban-rosszban
együtt vagyok. És van is egy ilyen jó barát-
nőm - Zsanett. Nagyon szeretem őt. Már 4
éve barátnők vagyunk, segítünk egymásnak
a tanulásban. Én például matekból 
„korrepetálom“ őt, neki meg az angol megy
jobban, s ebben segít nekem.

– Mit szoktatok még együtt csinálni, van-e
esetleg közös hobbitok?

– Igen, van ám! Mind a ketten tánciskolá-
ba járunk, nagyon szeretjük. Ráadásul egy 

csoportba járunk. Nyáron voltunk több fel-
lépésen is. Már aranyérmeket is nyertünk. 
Ha van szabadidőnk, együtt szoktunk gya-
korolni.

– Mit vársz ettől a barátságtól? Sokáig tartson?

– Én tudom, hogy egy igaz barát nagyon
sokat ér. És szeretném, ha ez a barátság
sokáig tartana. Nagymamámnak volt egy
nagyon igaz barátnője 50 évig. Ez aztán
tényleg nem semmi! Hát, én is valami
ilyesmire gondoltam!

Gyerekszemmel
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Fogyasszunk mézet
rendszeresen, naponta
2-3 kávéskanálnyit, ne
csak akkor, ha betegek

vagyunk!
Aromaanyagok
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Ne feledjétek, búvárkodjatok ti is! Ha különleges adatra
bukkantok, írjátok meg a szerkesztőség címére, és az újságba is

bekerülhet majd. Várom ötleteiteket!

Álmodnak-e az állatok?

Erre a kérdésre csupán azért nehéz válaszolni, mert az állatvilág
legfejlettebb egyedei sem tudnak beszámolni álmaikról – vagy azok

hiányáról – a kutatóknak. Mégis valószínű, hogy a magasabbrendű
emlősök némelyike álmodik. Erre utal, hogy a mélyen alvó kutyák álmukban szűkölnek, lábaikkal pedig
menekülő mozdulatokat tesznek.

Látnak-e színeket az állatok?

A kutya, a ló, a szarvasmarha és a legtöbb emlős mindent szürke színárnyalatokban lát. A mókus viszont
jó színlátó. Az emberszabású majmok színérzékelése megfelel az emberének. A legtöbb madárfaj és talán néme-
lyik hal is, kétéltű és tengeri emlős érzékeli az alapszíneket. A rovarok egy része kitűnően látja a színeket.

Tudnak-e úszni az elefántok?

Tudnak, de csak akkor, ha erre kényszerítik őket vagy vészhelyzetben. Ilyenkor akár egy mély és széles
folyón is átúsznak.

Szenved-e a jegesmedve a kánikulától?

Sokszor sajnálkozunk az Állatkertben járva az ott élő jegesmedvék láttán, hogy biztosan nagyon
megszenvedik a nagy forróságot. Ez azonban nincs így! Megfigyelések szerint az állatok még élvezik is a
meleg napfürdőt, szívesen fekszenek akár a tűző napra is. A vastag, hidegben védelmet adó zsírréteget csak a
sarkvidéken növesztik.

Szuhay-Havas Ervin: Meglepetések Enciklopédiája nyomán összeállította: Zsuzsa
Színezd ki a képet!



Információk
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LAJOS U.:
Kézmûves foglalkozás: október 9., 16. (kedd) 16.00-tól

Ügyességi játékok: október 11. (csütörtök) 16.00-tól

HUSZTI ÚT:
Kézmûves foglalkozás: október 10., 27. (szerda) 16.00-tól

Kártya- és társasjáték: október 9., 16. (kedd) 16.00-tól

KERÉK U.:
Kézmûves foglalkozás: október 8., 22. (hétfő) 16.00-tól

Társas parti: október 17. (szerda) 16.00-tól

ZEMPLÉN U.:
Kézmûves foglalkozás: október 5., 12., 19. (péntek) 15.00-tól

Unobajnokság: október 17. (szerda) 16.00-tól

GYÛRÛ U.:
Szüreti mulatság: október 3. (szerda) 16.00-tól

Kézmûves foglalkozás: október 8., 22. (hétfő) 15.00-tól
Csocsóbajnokság: október 20. (szombat) 11.00-tól

Unobajnokság: október 27. (szombat) 14.00-tól

SILVANUS SÉTÁNY:
Kézmûves foglalkozás: október 5., 12., 19., 26. (péntek) 15.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként és csütörtökönként, 10.30-tól
Babamasszázs: október 3., 10., 17., 24., 31. (szerda) 10.00-tól

SOLYMÁR UTCA:
Kézmûves foglalkozás: október 4., 11., 18., 25. (csütörötök) 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: október 11. (csütörtök) 10.30-tól
Baba-mama klub: október 9. (kedd) 10.30-tól

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Biztosan gyűjtöttetek már pénzt valamilyen céllal. Most ehhez szeretnék nektek segítséget adni. Készítsétek el az itt
található perselyt, s gyűjtsétek benne a pénzt! Gondoljatok a karácsonyra vagy a nyárra!

Nem kell mást tennetek, mint kiszínezni, kivágni és összeragasztani a perselyt. A nyílást, a tetején ki kell vágni, s ott
dobálhatjátok bele a pénzt. Jó gyűjtést és jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M.1.




