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A június hónap nevének származtatásánál már
maguk a rómaiak is zavarban voltak. Egyesek a
régi római „Junius”-nemzetség nevéből ere-
deztették, amelynek leghíresebb tagjai: L. Junius
Brutus, a római királyság intézményének
megszüntetője, továbbá a két fivér – M. Junius
Brutus és D. Junius Brutus – voltak, tudva-
levőleg Julius Caesar gyilkosai.

Miután ez a Marcus Junius Brutus
a naptárt reformáló Caesarnak ter-
mészetes fia volt, lehetségesnek kell
tartanunk, hogy az új kalendáriumban
róla nevezték el a június hónapot. 

Amikor azonban ez a Brutus a
saját természetes atyját politikai
okból meggyilkolta, akkor őt már nem
tartották arra méltónak, hogy az egyik
hónap a nevét viselje, s ettől fogva –
főként Ovidiusnak, a költőnek befo-
lyása alatt – Juno istennőről származ-
tatták a hónap nevét.

Ovidius kimondottan „mensis Junonius”-nak,
Juno istennő havának mondja. A névnek ez az
átmagyarázása annál is könnyebben ment,
mivelhogy Juno istennő is beletartozott Mars,
Venus és Jupiter famíliájába (akiről a márciust, az
áprilist és az eredeti május hónapot elnevezték),
hiszen Juno istenasszony Jupiter nővére és
felesége volt (a római istenek ebben a tekintetben
nem nagyon voltak válogatósak), a házasságnak és
a születéseknek védőistennője, azonkívül pedig a
csillagos égboltnak is királynője.

Medárd püspök, a szegedi nép ajkán Merdád,
Merdádus (†560), napjához szerte Európában időjárási
regulák fűződnek, amelyek évszázados megfi-
gyeléseknek a szent nevenapjához kapcsolt,
népszerűen megfogalmazott eredményei.

Ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő
negyven napon hasonló lesz az időjárás.
Megfordítva is: ha nem esik, akkor negyven napos
szárazság következik. A negyven egyébként bibliai
szent szám. Utólag költött mondai magyarázat

szerint egy pajkos, táncoló társaság nem hallgatott
a szent püspök jámbor intelmeire. Ezért Medárd
imádságára negyven napos eső most szét őket.

Európa számos vidékén még napjainkban is él a
nyárközépi tűzgyújtás szokása. Bár a nyári napforduló
tűzünnepét már évszázadok óta Szent Iván (János)
napjának (június 24.) előestéjén tartják, és éppen
ezért a legtöbb ember szemében keresztény ünnep-

nek számít, kétségtelen tény, hogy
máig eleven szokásrendszere a
kereszténységet messze megelőző
korokból ered.

A nyári napforduló vagy
nyárközép napja a Nap évenként
ismétlődő (látszólagos) útjának
egyik fontos állomása.  A Nap,
amely a téli napfordulótól kezdve
fokozatosan egyre magasabbra
hágott az égen, ezen a napon éri el
pályájának csúcsát. Ez a nap a Nap
életének felezőpontja, amit majd a

hanyatlás féléves periódusa követ. 

Egyházi ünnepek:
június 6.: Úrnapja 
június 11.: Jézus Szent Szívének ünnepe 
június 24.: Keresztelő Szent János születésének  

emléknapja 
június 29.: Szent Péter és Pál apostolok emlékezete 

Jeles napok:
június 4.: Trianon emléknapja
június 5.: Környezetvédelmi világnap
június 8.: Medárd napja
június harmadik vasárnapja: Apák napja
június 21.: A zene ünnepe
június 24.: Szent Iván-éj
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Kata



Környezetvédelmi Világnap
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Tudod, hogy mikor és mit ünneplünk e napon? 1972. június 5- én Stockholmban az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) környezetünket egyre inkább aggasztó problémák miatt
„Ember és bioszféra” címmel egy környezetvédelmi világkonferenciát rendezett. A konfe-
rencia célja volt, hogy ráébressze a társadalmat arra, hogy környezetünk megóvása min-
denki számára fontos kérdés. 
Hogy mit tudsz tenni a mindennapokban környezeted szebbé tétele és védelme érdekében? 

Érdemes ezeket az apró, de egy kis odafigyeléssel számodra is elsajátítható tanácsokat megfogadni. Ebből
szedtem össze egy csokorra valót.

– Amikor segítesz anyukádnak bevásárolni, ne műanyagszatyrot vigyél, hanem kosarat, vászonszatyrot használjál!
– Gyűjtsd szelektíven a szemetet! Vegyél 3 zacskót, és egyikbe csak a papírt, másikba csak a műanyagból készült
termékeket, a harmadikba pedig csak üveget tegyél, és ha lehetőséged van rá, mindezeket szelektív hulladékürítőkbe
ürítsd ki!
– A már nem használt elemeket ne hagyd otthon, vidd be az iskoládba és külön erre a célra létrehozott gyűjtőbe dobd be!
– A fák védelme érdekében takarékoskodj a papírral!
– Ügyelj arra, hogyha kimész  a szobádból este, ne hagyd égve a villanyt!
– Takarékoskodj a vízzel, például fogmosás közben ne folyasd a vizet!
– Vigyázd, óvd a környezetedet, ne szedd le a védett virágokat és takarékosan bánj a hangoddal is!
– Parkokban, réteken, kirándulások alkalmával ne szemetelj, inkább vigyél magaddal egy  környezetbarát szatyrot,
zacskót, amibe gyűjtöd a szemetedet.
– Télen gondolj a madarakra is, tegyél ki nekik madáreleséget!

Hasznos oldalak:
- http://wwf.hu/index.php?p=szorakoz&sub=jatek
- http://www.nhmus.hu/

Most pedig egy kis játékos fejtörésre hívlak titeket!
Veszélyeztetett állatok neveit kevertem össze, fejtsétek meg, hogy kikre gondoltam!
1. napsáiróad =                                                   6. söröv kafars = 
2. bonbig =                                                        7. moratom =
3. ékk anlbá =                                                    8. iajáv úvorrrasz =
4. cisllga ketnős =                                               9. ziúh =
5. tgirsi =                                                         10. iapóreu öbnyél =

Írta és összeállította:
Hajni

Az májusi fejtörő megfejtései:                                                                                                                                                   
1. Sötétben minden tehén fekete. / Sok lúd disznót győz.
2. Más szemében a szálkát is megleli, magáéban a gerendát is feledi. / Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel!                                                  
3. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! / Amelyik kutya ugat, az nem harap.                                                            
4. Kinek a pap, kinek a papné. / A pénz beszél, a kutya ugat.
5. Ki–ki a maga háza előtt söpörjön! / Az üres kalász fönnhordja a fejét.
6. Addig üsd a vasat, amíg meleg! / Kutyából nem lesz szalonna.



Élt az udvarunk végében,

a disznóólban egy rop-

pant kíváncsi kismalac. 

Elindult egy nap világot látni. Útja a

baromfiudvaron vitt keresztül. Először a kakassal

találkozott. Megcsodálta színpompás farktollait,

gyönyörű kukorékolását. Amikor a kakas enni

kezdett, a kismalac megkérdezte, mit eszik. Nagyon

meglepődött, mert a kakas kukoricát evett. Pont

úgy, mint a malacok.

Továbbment a kismalac, és meglátott egy fehér

tollú, hosszú nyakú jószágot. Nem volt az más, mint

a kacsa. Csudák csudájára ő is kukoricát

szemelgetett. A kismalac meglepődött. Nahát! Épp

úgy, mint a malacok.

Aztán meglátta pulykát.

Hatalmas volt, szépséges

vörös bőrszakállt viselt,

és messzehangzón gurgulázott. Előtte a földön kuko-

ricaszemek hevertek. A kismalac nem akart hinni a

szemének. Kukoricát eszik, ahogy a malacok?

Ahogy így gondolkodott, nekiment a kerítésnek.

No, gondolta, eddig tartott a világ. Megfordult, haza-

ment.

Odahaza körülvették a testvérei, hogy megtudják,

milyen a nagyvilág.

– Igazán furcsa – mondta a kismalac. – Sokféle

különös állatot láttam, de mégis mind egyforma volt.

Mind egyformán szerette a kukoricát. Éppen 

úgy, mint mi, malacok.

A világot járt kismalac

Mese
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Bence megérkezett a Balatonhoz nyaralni, de nem tudja
kinyitni a bőröndjét. Segíts neki!

Ügyeskedj!

Éger Csenge, 7 és fél éves

Sebestyén Réka, 7 és fél éves Hauser Balázs, 7 és fél éves

Pataki Sára, 7 és fél éves

Tornay-Csomor Viktória, 8 éves



Összeállította:
Zsuzsa

Kösd össze az állatokat a lábnyomukkal!

Színezd ki a képet az utasításnak megfelelően!
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Ügyeskedj!



Felhívás

Szabó Lili, 8 éves

Egészség-ábécé
– Nyári kellemetlenségek –

Ha nem vagyunk elég óvatosak, a
nyár nemcsak szép élményeket, hanem
kellemetlen meglepetéseket is tartogathat
számunkra.

A mértéktelen napozás köny-
nyen okozhat napszúrást. Ez a
fejfájással, émelygéssel, hideg-
rázással, hőemelkedéssel járó
ártalom könnyen elkerülhető vilá-
gos anyagból készült vá-
szonsapka viselésével. Fontos a
bőséges folyadékfogyasztás (le-
hetőleg szénsavmentes ásványvizet
válasszatok).

Délelőtt 11 és délután 3 óra között

pedig nem tanácsos huzamosabb ideig a
napon tartózkodni. A másik nyári kelle-
metlenség a leégés. A fájdalmas bőrpír, gyul-
ladás a napozás után kb. fél-egy órával je-

lentkezik. Súlyos esetben másodfokú
égéshez hasonló hólyagok

képződnek hányinger, fejfájás, láz
kíséretében. 
A leégett bőrfelület néhány napon

belül lehámlik. 
Jobb tehát a fokozatosság elvének

betartása, és a bőrtípusnak megfelelő
faktorú (UVA- és UVB-szűrőt is tartalmazó)
fényvédő és bőrtápláló készítmények
használata.

Ági



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

majd. Várom ötleteiteket!

Tudjátok-e, hogy van olyan állat, ami egyszerre hím (férfi) és
nőstény (nő) is? 

Ilyen állat a csiga. Az alábbiakban róla tudhattok meg néhány
érdekességet!

A csiga akármilyen felületen képes előrehaladni. Váladékot terít maga elé, s azon csúszik előre.
Ily módon talpával mindig tiszta helyre „lép”. Kiválóan alkalmazkodik bármilyen felülethez, még
a borotvapengén is képes átmászni.

Vannak országok, melyekben az éti csigát emberek csemegeként fogyasztják. Az éti csigát a
katolikus szerzetesek vették rá az étlapra. „Halnak” számították, így böjtben is fogyasztható volt.
Magyarországról nagy mennyiségben exportálják.

A csiga azért is különös állat, mert egyszerre hím is meg nőstény is. Az egyik gyerekének apja,
a másiknak anyja. A csigák párzás után – melyben kölcsönösen termékenyítették meg egymást –
centiméteres gödröt ásnak. Az ásás 2-3 napig tart. A gödörbe ezután mindketten petéket raknak.

A csiga élete állandó harc az éghajlattal. Vagy a megfulladás, vagy a kiszáradás fenyegeti.
Ősszel beássa magát a földbe és nyálával befalazza a háza nyílását. Mészhártya képződik, mely
megvédi a kiszáradástól.

Az éti csiga a kerti csigák közül a legnagyobb és legismertebb. Találkozhattok vele a kertekben,
réteken.

Színezd ki
a rajzot!
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Összeállította:
Zsuzsa
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LAJOS U.:

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

Társas klub: péntekenként, 16.00-tól

HUSZTI ÚT:

Tini klub: szombatonként, 14.00-tól
Kártya- és társas klub: keddenként, 16.00-tól

KERÉK U.:

Kézműves foglalkozás: szerdánként, 16.00-tól
MINI STAR elődöntő: június 6. (vasárnap) 13.00-tól

ZEMPLÉN U.:

Zenebölcsi: hétfőnként, 10.00-tól
Kézműves foglalkozás: csütörtökönként, 16.00-tól

GYŰRŰ U.:

Énekes-mondókás foglalkozás: péntekenként, 10.30-tól
Kézműves foglalkozás: szerdánként, 15.30-tól

SILVANUS SÉTÁNY:

Kézműves foglalkozás: péntekenként, 16.00-tól
Babamasszázs: szerdánként (bejelentkezés alapján)

Énekes-mondókás foglalkozás: kéthetente (páratlan heteken) csütörtökönként, 10.30-tól

SOLYMÁR UTCA:

Énekes-mondókás foglalkozás: csütörtökönként, 11.00-tól

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Szeretnétek egy szép katicabogarat a szobátokba? Akkor nem kell mást tennetek, mint kiszínezni, kivágni és milton-
kapoccsal összeszerelni ezt a kedves kis állatot. Madzagra kötve fellógathatjátok, hurkapálcára ragasztva beszúrhatjá-
tok cserépbe, s várjátok együtt a vakációt! Jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M. 1.


