
A címlapot illusztrálta:
Buru Enikő, 7 éves

2010.  január           A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja X. évf.  1. szám

Kalendárium
- Télhó

Zöld Mozaik
- A Duna-Dráva Nemzeti Park

Ügyeskedj!
- Rejtvények, fejtörők

Mese
- Ugorjunk árkot!

Tudod-e?
- A nagy őrgébics

Információk
- Mit? Hol? Mikor?



1. Újév
Az évkezdet minden népnél szerencsevarázsló és
gonoszűző ünnep. Az egész napot vidámság, evés-
ivás jellemzi, és természetesen elmaradhatatlanok
az újesztendei jókívánságok.

Se szeri, se száma az újévre vonatkozó különféle
időjóslásoknak. Ízelítőül egy olyat idézünk, ami
gyakran beválik: ha nincs fagy januárban, meghoz-
za azt majd a március és az április. Sok jóslás
fűződik az „első“-höz: az első újévi látogató lesz a
leány férje, amivel először foglalkozik az ember, azt
fogja egész évben csinálni stb.

6. Vízkereszt, háromkirályok
A karácsonyi ünnepek zárónapja, ekkor
kezdődik a Farsang. Ezen a napon
utoljára gyújtják meg a gyertyákat a
karácsonyfán, majd lebontják a fát.
Sok helyen Vízkereszt napján tartják a
Csillagozást vagy a Háromkirályok
járását, a három napkeleti bölcs betlehe-
mi látogatásának emlékére.
Megszentelik a házakat vízzel és sóval
(gonoszűző szerek), és krétával a
szemöldökfára írják a G. M. B.-t (Gáspár, Menyhért,
Boldizsár).  

18. Piroska
„Negyvenes nap“, azt jelenti, hogy ennek a napnak
az időjárása egyezni fog az egy vagy két holdvál-
tozásra bekövetkező időszak hőmérsékletével,

csapadékmennyiségével (tudományosan nem
bizonyított).

20. Fábián és Sebestyén
A két vértanú ünnepe az első tavaszébresztő nap.
Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet
szívni. Fábián a pestisesek, Sebestyén a nyilasok,
puskások védőszentje.

22. Vince
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.“ Olvadás
esetén jó bortermésre lehet számítani. Vince a
szőlősgazdák egyik védőszentje.

25. Pál fordulása
A bibliai Saulus Paulusszá változásának
története alapján a kemény tél időjárásá-
nak átalakulását jósolják erre a napra:
"Pálfordulás - télfordulás".

Egyházi ünnepek:
január 1.: Szűz Mária, Isten anyjának 

ünnepe
január 4.: Vízkereszt, Urunk megjelenésének     

emlékezete
január 11.: Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
január 18.: Árpádházi Szent Margit emléknapja 
január 25.: Szent Pál apostol megtérésének ünnepe
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Kata



Zöld
mozaik

Nemzeti parkjaink:
Duna-Dráva Nemzeti Park
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Hazánk 6. nemzeti parkja 1996-ban alakult, melynek területe szinte teljes egészében Duna és Dráva
egykori árterén található.  Hazánk egyik legnagyobb vizes élőhelyét alkotja. A korábbi folyam-
szabályozási tevékenységek hatására a folyók medre szűkebb lett, vízfolyásuk is felgyorsult és
már nem öntöttek ki olyan gyakran az árterekre, így elmaradtak az árvizek. Így természetes

ártéri rendszer maradhatott fenn, amelynek igen gazdag a növény és állatvilága. A Duna zátonyain
elsősorban fűzfélékkel és védett nyári tőzikével, kockás liliommal találkozhattok.

A Gemenci holtágakban fehér tündérrózsát, a tölgy-szil-kőris ligeterdőkben pedig olyan szubmediterrán növényfajokat
láthattok, mint például a szártalan kankalin vagy ligeti szőlő. Az egyik leghíresebb látványosság májusban babócsai
Basa–kert nárciszvirágzása.
Madarak közül itt fészkel a fekete gólya, réti sas, barna kánya, szürke gém, nyári lúd. Ha jó fületek van, akkor a
hangjuk alapján is beazonosíthatjátok őket. A nádasokban kiskócsagokat, az öreg fűzesekben pedig denevértanyákat
is láthattok. A Petesmalomban kialakított Vidraparkban természetes élőhelyükön láthatjátok a vidrákat. Tudtátok, hogy
hazánkban él Európa legnagyobb vidraállománya? Ha egy kis szerencsétek van, akkor az erdőben kirándulva akár
még vadmacskát is láthattok. A Drávában megélnek a víz minőségére érzékeny élőlények is, éppen ezért fontos hogy
a víz tisztaságát megőrizzük. Olyan ritka élőlények is élnek itt, mint például a drávai tegzes. Most ugyan tél van, de
nyáron, ha tehetitek, üljetek csónakba és vegyetek részt egy drávai vízitúrán.
Ha többet szeretnél tudni az ártéri gazdálkodás és életforma jellegzetességeiről vagy az egykor elterjedt magyar házi-
állatfajtákat, valamint a hagyományos kismesterségeket szeretnéd közelebbről megismerni, akkor ezt megtapasztal-
hatod a Dráva Kapu Bemutatóközpontban Drávaszentesen.  

Hasznos oldalak:
- http://www.ddnp.hu
- http://www.kalandpark.hu –A Patcai Katicatanyán próbára tehetitek ügyességeteket.

Írta és összeállította:
Hajni

Az decemberi fejtörő megfejtése: 
evangélium

Keresd meg a szavakat a hóem-
ber „pocakjában” és húzd át
őket!
Ha ügyesen dolgoztál, akkor a
kimaradt betűkből egy újabb
értelmes szót kapsz.

bunda sapka
csizma sál
dér síbot
hoki síző
hóember suba
hóesés szán
hurka szén
porhó



Keresd meg a különbségeket a két kép között!

Ha van kedved, színezd is ki őket!
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Pályázat

Ügyeskedj!

Tervezz Tündérkert-logót!
Rajzolj, fess, színezz hagyományos vagy elektronikus képkészítõ eljárással A/5-ös méretben szellemes logót kedvenc 

játszótéri lapodhoz. A legjobb 12 pályamunka a jövõ évi lapszámokban fog megjelenni.

A nyertes pályamunkákat díjazzuk.

A pályázat leadásának határideje és helye: 2010. február 15., a Máltai játszótereken 

Elektronikus úton: tunderkert@maltai.hu

Kérjük a pályázókat nevük és életkoruk feltüntetésére.

Jó munkát!

a Tündérkert szerkesztõsége

Kösd össze a pontokat!



Összeállította: Zsuzsa

Színezd ki a képet a jelölésnek megfelelően!

Színezd ki
azokat a tár-

gyakat, melyek
kapcsolódnak a

télhez!
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Mese

Tör tént egy-
szer, hogy a farkas,
a róka és a nyúl

versenyeztek, hogy ki tud
nagyobbat ugrani.

Hosszú, széles árok volt az erdő szélén.
Odaállt a róka a partjára, és így kiáltott:
– Hosszú lábam, rövid fülem, lompos farkam,
hopp! De nagy ez az árok!
Zsupsz, már bele is esett. Utána a nyúl ugrott.
– Hosszú lábam, hosszú fülem, suta farkam,

hopp! De nagy ez az
árok!

Ügyesen átugrot-
ta, és már futott is
tovább. Utoljára
ugrott a farkas.
–Hosszú lábam,

hosszú fülem, hosszú
farkam, hopp! De
nagy ez az árok!

Odapottyant a róka mellé. Mély volt az
árok, nem tudtak kijönni, és már nagyon éhesek
voltak. A róka kitalálta, hogyha a farkas segít
neki kimászni, akkor majd kihúzza őt is. A
farkas ráállt a dologra, a hátulsó lábaira
ágaskodott, a róka pedig a hátára
kapaszkodott, s egy ugrással kinntermett az
árok szélén. 
Úgy szaladt, hogy
hátra sem nézett, a
farkas pedig még
most is várja, ha
azóta meg nem unta.

Összenőtt a föld az éggel,
Csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.

Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegből
kinek volna kedve, mersze?

Szégyen volna mégis-mégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a csizma
meg az a sok meleg holmi?

Lám a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.

Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jó barátja.

Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.

Ugorjunk árkot!

Kányádi Sándor: Tél derekán
Gazdag Erzsi: Január

Árvay-Vass Léna, 7 éves

Tornay-Csomor Viktória, 7 éves

Sebestyén Réka,, 7 éves

Éger Csenge, 7 éves



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

majd. Várom ötleteiteket!

Arról már biztosan sokat hallottatok, hogy néhány madarunk
ősszel útra kel és melegebb tájra költözik a tél elől. 

Ilyen például a gólya, vadkacsa, vadlúd.
Arról vajon hallottatok-e, hogy néhány madár pedig hozzánk

költözik ősszel, hogy Magyarországon teleljen? Ilyen madár a nagy őrgébics is.

Magyarországon nem fészkel, de rendszeres őszi-téli vendég. Októberben érkezik, és áprilisig
marad. Mindig magányosan és valami kiemelkedő ponton, bokor csúcsán, villanyvezetéken
látható. A hazánkban fészkelő kis őrgébics valamivel kisebb, s fekete homlokú, mint ideköltöző
rokona.

A nagy őrgébics énekesmadár, de életmódja a ragadozókéra emlékeztet. Úgy is fest, mint egy
kicsinyített ragadozómadár, és annak ellenére, hogy csak akkora, mint egy rigó, félelmetes
vadász. Hajlott, hegyes csőrével öli meg zsákmányát, de nincsenek ragadozó karmai, így amikor
enni akar, a zsákmányát rögzíti valahol.

Ha tövises bokor mellett megyünk el télen az erdőben, előfordulhat, hogy rovarokat és más
apró állatokat látunk tövisekre szúrva. A nagy gébics így tárolja az élelmet. Havas téli időben
csak apró emlősöket és madarakat foghat. Ha fogytán a zsákmány, a galagonyabokor tövisein
lévő „éléskamráját” keresi fel.

Az őrgébics onnan kapta nevét, hogy régebben a solymászok kalitkában tartották, mert más-
más hangokkal hívta fel a figyelmüket a különböző ragadozómadarakra. Ez megkönnyítette a
sólymok befogását. Az őrgébics jóval hamarabb felfedezte a sólymot, mint ahogy a solymász
észrevette volna.

Színezd ki
a rajzot!
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Összeállította:
Zsuzsa
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LAJOS U.:
Madaras klub: január 14., 21., 28., 16.00-tól

Kézműves foglalkozás: hétfőnként, 16.00-tól
Agyagozás (Zoli bácsival): szerdánként, 16.00-tól

HUSZTI ÚT:
Bababörze: január 8., 29., 11.00-tól

Kártya- és társas klub: január 16., 30.,16.00-tól

KERÉK U.:
Kézműves foglalkozás: szerdánként, 16.00-tól

Kártya- és társas klub: január 9., 23., 16.00-tól

ZEMPLÉN U.:
Kézműves foglalkozás: január 12., 26., 16.00-tól

GYŰRŰ U.:
Zenés-mondókás foglalkozás: péntekenként, 10.30-tól

Kézműves foglalkozás: szerdánként, 16.00-tól
Anyukák kézműves foglalkozása: január 27., 16.00-tól

SILVANUS SÉTÁNY:
Kézműves foglalkozás: péntekenként, 16.00-tól

SOLYMÁR UTCA:
Kézműves foglalkozás: január 5., 19., 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: csütörtökönként, 11.00-tól

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Remélem, esett hó felétek, így jót tudtok szánkózni, hógolyózni. Néhány szép hókristályt tettem ide nektek, amiket ha kivágtok s cérná-
val fellógattok vagy ráragasztotok celluxszal az ablakra, igazi téli hangulatot varázsol a szobába. Jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M. 1.




