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Az elnevezés a latin Martius hónapnévből ered.
Annyit tesz: Mars (isten) hava. Rómában, az ősidők-
ben az év kezdőhónapja volt, megfelelően a
mediterráneumban elterjedt tavaszi – napéjegyen-
lőségi – évkezdési szokásnak.

Az ősi Róma a tavasz-újévet március Idusán,
holdtöltekor ünnepelte. Március 14-én kergették ki a
városból az elmúlt évet jelképező, agg Mamurius
Veturiust (vö. „télkiverés”, „télkihordás”), és más-
nap köszöntötték az év megújulásának istennőjét,
Perenna „anyát”. Anna Perenna ünnepe később
amolyan „marciális” jellegű tavasz-
köszöntő népünnepéllyé vált.

Róma többi márciusi ünnepe a
hadi évadra való felkészülés jegyében
zajlott, Mars isten harcias természete
ezzel magyarázható. Március 1-jén indul
a Salius papok körmenete Mars égből
hullott városvédő pajzsával és annak 11
másolatával (12 db volt, hogy minden
hónapra jusson egy). Március 14-e volt
a lovas szemle, az Equirria ideje, ez később
lóversenynap lett. 17-én öltöttek tógát a felserdült
ifjak, és ez egyúttal katonaköteles korba lépésüket
jelentette (Liberalia). 19-én, a hadivállalkozások
hagyományos kezdőnapján a consul megrázta Mars
szent lándzsáját ezzel a felkiáltással: Mars, légy
éber! A március 19–23. közötti Quinquatrus idején
tisztították meg a télen berozsdásodott fegyvereket.

Ezt az ünnepet egyébként a nem kevésbé
katonás Minerva istennőnek szentelték. 23-án
próbálták ki a harci kürtöket (Tubilustrium), azaz
ekkor trombitálták össze seregszemlére a hadköte-
leseket.

Március régi magyar neve Böjtmás hava. Az
elnevezés arra utal, hogy március a böjt második
hónapja. A nagyböjt java többnyire valóban már-
ciusra esik. Hónapunkat nevezték Kos havának is a
március 21-ével kezdődő új csillagászati év első
hónapjáról.

Egyházi ünnepek:
március 7.: Nagyböjt 3. vasárnapja
március 14.: Nagyböjt 4. vasárnapja
március 19.: Szent József ünnepe
március 21.: Nagyböjt 5. vasárnapja
március 25.: Urunk megtestesülésének 

hírüladása
március 28.: Virágvasárnap 

Jeles napok:
március 8.: Nemzetközi Nőnap
március 15.: Az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc ünnepe
március 22.: A víz világnapja
március 28.: Óraállítás-áttérés a téli időszámításról 

a nyárira
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Nemzeti parkjaink:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
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Hazánk 8. nemzeti parkját, mely a Balaton északi partján húzódik, 6 nagyobb tájegységre lehet osztani.
Elsőként a Tihanyi-félszigetet ismerhetitek meg, amely Európa Diplomás területe címet is elnyerte. A
Pannon korból származó üledék és az erre azóta rakódott bazalttufa alkotja. Tudtad, hogy a vulkanikus
tevékenységek során itt gejzírkúpok keletkeztek? Ezeket a földtani képződményeket közelebbről is

megtekintheted, ha végigbarangolsz a Tihanyi-félszigeten, a Lóczy-gejzír tanösvényen. A gejzírképződ-
mények mellett a Belső-tavat is körbejárhatod, ahol a madarak közül nagy kócsagot, vörös gémet, gyur-

gyalagot, fekete harkályt, bölömbikát, az állatok közül pedig a szürke marha csordát nézheted meg, és ha szerencséd van, még
meg is etetheted őket.  A Pécselyi-medence gazdag élővilágnak ad otthont, száraz gyepek, karsztbokorerdők, kőfalak, kőhalmok,
sztyepprétek mellett tölgyesek, kiszáradt láprétek is gazdagítják a táj felszínét. Ha szereted a bogarakat, akkor közelebbről is
találkozhatsz a hazai bogárvilág ritkaságaival, mint például az Arias díszbogárral, mandulacincérrel, szarvasbogárral. 
A kétéltűek, hüllők közül nagyobb számban élnek itt pettyes gyíkok, erdei siklók. Ha kedved támad hegyet mászni, érdemes felkeres-
ni az egykor gótikus stílusban épült Zádor-vár romjait vagy a Balatonakalitól 4 km-re, a 13. században román stílusban épített
Dörgicsei kolostorromokat. A Káli-medence az egykori Pannon-tenger helyén alakult ki. A területet vulkanikus alapkőzetű, csúcsos
bazalt hegyek, illetve üledékes kőzetekből álló (dolomit) vidékek jellemzik. A Hegyestűi Geológiai Bemutatóhelyen megismerked-
hetsz az egykori bazaltbánya működésével és a táj természeti értékeit is megcsodálhatod. A Salföldi Majorságban a régi ma-
gyar állatfajtákat simogathatod meg, ahonnan lovaskocsival kikocsikázhatsz a 13. században épült Salföldi Mária-Magdolna
pálos kolostor romjaihoz.
A Tapolcai-medence jellegzetes jelképei a vulkáni tanúhegyek, mint a Badacsony, Csobánc, Szent-György-hegy, ahol a
Bazaltorgonák tanösvényt végigsétálva a 7 állomásból álló sétaúton a táj élővilágáról tudhatsz meg érdekességeket. A medence
láprétjein, nádasaiban mocsári teknős, kockás sikló gyakori vendég, a növények közül a mocsári kardvirág, vidrafű fordul elő.
Ha Tapolcán kirándulsz, ki ne hagyd az izgalmas vízi élményt nyújtó Tapolcai-tavasbarlangot. A Keszthelyi–hegységnek változatos
a felszíne, dolomitkőoszlopok, barlangok, víznyelők, szurdokvölgyek, tanúhegyek, csak erre a tájra jellemző karszterdők
egyaránt előfordulnak. Az erdőben sétálva nősziromfélékkel, tarka nádtippannal, fehér sással, szúrós csodabogyóval, a több
száz méter hosszú bazaltfolyosókban mohával, zuzmóval találkozhatsz. Tavasszal fekete harkály, kisfakopáncs kopácsolását,
egerészölyv és énekes rigó hangját hallhatod. A Balatongyörökről induló Pele apó tanösvényt érdemes végigsétálnod, ahol „Pele
úr” elvezet téged az Afrika Múzeumba és a Szépkilátóhoz. A Kis-Balaton a Balaton legnyugatibb medencéjében helyezkedik el.
Tudtad, hogy e táj nemzetközi hírű madárélőhely? Ha végigkirándulod a Búbos vöcsök tanösvényt a Kányavári-szigeten, akkor
részletesen megismerkedhetsz a tájra jellemző madárvilággal, mint például a kiskócsaggal vagy a réti fülesbagollyal. A Vörsi-
tájházban a hagyományos népi halászat módszereit és az ehhez kapcsolódó eszközöket láthatod. Kápolnapusztát érdemes felk-
eresned, hiszen itt van az ország legnagyobb bivalyrezervátuma, mintegy 250 bivallyal.

Hasznos oldalak:
- http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/gyerekeknek http://tihany.osb.hu; http://www.tihany-info.hu/tte/Turak
- http://www.bakonyikalandpark.hu/index.php http://www.egyszervolt.hu http://olvasnijo.hu/olvasni.php3

Most pedig egy kis játékos fejtörésre hívlak titeket!

I. Ugye te is hallottad már azt a találós kérdést, hogy melyik várban nincsenek katonák? Biztosan tudod a választ: a lekvárban.
A következő találós kérdésekre is hasonlóképpen keressétek a választ.
1. Melyik kör lehet szögletes?........................................ 4. Melyik hó lakható?.......................................................
2. Melyik karó véd a hidegtől?....................................... 5. Melyik só nem olvad el a vízben?.............................
3. Melyik üst száll?........................................................... 6. Melyik ló tud papírt vágni?.........................................

II. Tudtad, hogy a családneveknek egy része régi foglalkozásokhoz
köthető? Párosítsd a családneveket a foglalkozásokkal!

1. Varga kerékgyártó
2. Kalmár fazekas
3. Takács hordókészítő
4. Gulyás kereskedő
5. Gelencsér börtönőr
6. Bognár marhapásztor

Írta és összeállította:
Hajni

Az februári fejtörő megfejtése: 
1. Micimackó
2. Süsü, a sárkány
3. Kisvakond
4. Füles



Színezd ki a nyuszik jobb fülét rózsaszínre, a balt pedig sárgára!
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Ügyeskedj!

Vezesd el a kutyust a születésnapi ajándékához!



Összeállította:
Zsuzsa

Melyik kulcs nyitja ezt a titkos bejáratot? Keresd meg!

Keresd meg mindegyik állat
árnyékát és kösd össze vele!

-5-



-6-

Mese

A város közepén egy
hatalmas parkban élt
egy vadgalamb és egy

feketerigó. Nagyon jó barátságban voltak.
Amikor csak tehették, együtt röpködtek az árnyas
fák alatt. Ha elfáradtak, letelepedtek egy vastag ágra,
és onnan figyelték a parkban játszadozó gyerekeket,
beszélgető felnőtteket.

Történt egyszer, hogy amint gyanútlanul cse-
verésztek, egy éhes kandúr lopakodott a hátuk
mögé. A vadgalamb idejében észrevette a rájuk
leselkedő veszélyt és felröppent, a rigó azonban a
macska karmai közé került.

A galamb kétségbeesetten töprengett, hogyan is

menthetné meg barátját. Végül támadt egy ötlete.
Leszállt a földre, és úgy vergődött, mintha eltört
volna a szárnya. A kandúr azt hitte, hogy a galamb
nem tud repülni, és a nagyobb falat reményében
nyomban elengedte a rigót. Nagy volt azonban a
meglepetése, amikor a madár helyett csak a puszta
földet markolászta.

A két jó barát egy fa tetejéről nevetve nézte az
éhesen elkullogó macs-
kát, és megfogadták,
hogy ezentúl óvatosab-
bak lesznek.

Ha a világ rigó lenne,
kötényemben ő fütyülne,
éjjel-nappal szépen szólna,
ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
be se férne kötényembe,
kötényem is honnan volna,
ha egész világ rigó volna.

Varázspálcám suhogása
felkelti a vidéket.
A tél végi utazásra 
barátaim kísérnek.

Varázsigém hatalmával 
elaltatom a telet.
Faágakra rásuhintva 
ébresztem a rügyeket.

Virág nyílik, ahol járok, 
ágak végén tipegek.
Tündérszárnyam nyomában már 
ott virít a kikelet.

A galamb és a rigó

Weöres Sándor: Ha a világ

Mentovics Éva: Tavasztündér

Zdroba Hanna, 7 éves

Kormos Gergő, 7 éves

Berényi Dorottya, 7 éves

Szucsics Levi, 7 éves Hutkai Martin, 7 éves

Nagy Botond, 8 éves



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

majd. Várom ötleteiteket!

Tudtátok-e, hogy létezik repülő mókus? Képzeljétek, nemcsak
hogy létezik, de képes akár 100 métert is repülni!

No, persze nem a szárnyai segítségével, mert ilyen nincs neki, de
a hátulsó és mellső lábai között található erős repülőhártyával könnyedén
tud ejtőernyő módjára „repülni”. Mikor a mókus leugrik a fa tetejéről, ez a
hártya kifeszül, s a vitorlázó repülőgép működéséhez hasonlóan képes
lebegni az állat a levegőben.

A kelet-ausztráliai óriás erszényes mókus a repülő mókusfajták közül a
legügyesebb. Képes akár 100 méter távolságra lévő fákra is átrepülni.

Láttak olyan mókust is, amely hat egymás utáni siklórepüléssel 540 métert tett meg. Az egyik
szakaszon 40 km/órás sebességet mértek nála.

A mókus a fa tetejéről rugaszkodik neki a repülésnek, ami kissé emelkedő vonalban ér véget a
fa alsó részén. A mókus gyorsan újra felmászik a fa tetejére, hogy újból nekilendüljön.

A földön az óriás erszényes mókus esetlen és ügyetlen, könnyű zsákmány a ragadozóknak.
Legádázabb ellensége egy nagy bagolyfajta, de a rókák is szívesen vadásznak rá.

A nősténynek évente egy kicsinye van, aki négy hónapos korában hagyja el az erszényt és
mászik fel a mama hátára, amitől az nem tud siklórepülni. Ha leteszi a kölyköt a fészekbe, újból
képes lesz repkedni a fák között.

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:
Kézműves foglalkozás: péntekenként, 16.00-tól

Tini klub: szombatonként, 14.00-tól
Kártya- és társas klub: március 11., 18. (csütörtök) 16.00-tól

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

Nőnapi kézműves: március 7. (vasárnap) 15.00-tól
Március 15-i vetélkedő: március 13. (szombat) 15.00-tól

Társas klub: vasárnaponként, 16.00-tól
Egész napos kirándulás: március 27. (szombat)

ZEMPLÉN U.:
Zenebölcsi: hétfőnként, 10.00-tól

Baba-mama klub: március 10. (szerda) 15.00-tól
Hordozókendő klub: március 16. (kedd) 10.00-tól

Zsíros kenyér buli: március 25. (csütörtök) 15.00-tól

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

Kézműves foglalkozás: szerdánként, 15.30-tól
Anyukák kézművese: március 17. (szerda) 11.00-tól

Húsvét előzetes: március 26. (péntek) 16.00-tól

SILVANUS SÉTÁNY:
Énekes-mondókás foglalkozás: március 4., 18. (csütörtök) 10.30-tól

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

SOLYMÁR UTCA:
Kézműves foglalkozás: keddenként, 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: március 4., 18., 25. (csütörtök) 11.00-tól

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Színezzétek ki a macit, majd vágjátok szét darabkáira a berajzolt görbe vonalak mentén. Esős tavaszi napokra készen is van a puzzle.
Jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M. 1.




