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Őszi köszöntő
Sziasztok! Ahogy a következő oldalakon látjátok majd: megújult az újságunk.
Egy dolog azonban nem változott: ez a lap Rólatok és Nektek szól! Lapozgassátok hát olyan
nagy élvezettel, amilyennel mi készítettük Nektek!
SZ. Látó Judit

Mi történt az elmúlt negyed évben?
Köszöntjük az új kollégákat:
Belecz József, Gulyás Beáta, Kupecz Dávid László, Rozsonits
Tamás, Dr. Jananné Raoufi Fatana, Kókány Miklósné, Kormos
Balázs, Molnár Olivér, Roszik Zsófia Melitta, Horváthné Rigler Katalin, Nekjo Yousef Mohammed, Szalayné Látó Judit, Rauschné
Láng Katalin, Baloghné Gál Gabriella
25 éve a munka világában:
Bajnóczi Ildikó, Haklár Gáborné, Samu István, Petrik Zsolt
Július…
…nálunk forgatott a TV2 Napló stábja.
Faix Csaba riporter és kollégái másfél napot töltöttek a Gyermekközpontunkban. A nézettségi mutatók szerint igencsak népszerű
volt a rólunk készült riport.
…fantasztikus üdüléseken vettetek részt. A fényképes beszámolók megtalálhatóak itt a lapban!
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Augusztus…
…buli a Speciben
Mert egyszer a nyárnak is vége: fergeteges főzőcskézős-zenés
mulatsággal búcsúztak a fiúk.
… Ho-ho-ho
Augusztus 20-27. között ismét megrendezték a nagy sikerű horgász tábort. Az egyesület ifi horgászai mellett, összesen 13 növendékünk vett részt a délutántól hajnalig tartó horgászatokon.
…megújult a honlapunk
Naprakész információk az intézményükről: www.kigyk.eu
Szeptember …
…ismét börzéztünk!
A hagyományainkat folytatva ismét börzét tartottunk: először a
könyvek, pár nappal később pedig a ruhák és játékok között lehetett válogatni.
….vetélkedő válogatáson jártunk.

Szuper kis csapatunk (Loksa Zsuzsanna, Bera Irén, Gulyás Beáta,
Szászi – Lukács Zsuzsa, Sz. Látó Judit, Kercsó Attila és Kupecz Dávid) az M1-es csatorna új vetélkedőjének a próbaválogatásán járt.
Lapzártánkig nem derült ki, hogy bejutottak – e a legjobbak közé,
egy azonban biztos: a beugró teszt mindenkinek nagyon jól sikerült!
…színes futóversenyen voltunk!
Mi több: az első sorból rajtoltunk a Color Run elnevezésű fantasztikus versenyen. Részletek a lapban!
…lovasversenyen is jártunk … és rengeteg érmet szereztünk!

október…
…nálunk járt a Tv2 ismert műsorvezetője:
Tatár Csilla, aki szuper ruhákkal kedveskedett a Különleges
Otthonban lakó lányoknak.
…novemberi készülődés
Hiszen hamarosan ünnepelünk! Mégpedig a Károlyi István
Gyermekközpontunk születésnapját! A november 15-i
programokat megtaláljátok a www.kigyk.eu oldalon.

Igazgatók egymás közt
Kedves vendég érkezett
látogatóba: Dr. Bogács Ernő, a
Baranya Megyei Gyermekvédelmi
Központ igazgatója. – Most nem
hivatalból érkeztem, hanem
barátságból. Már régóta szerettem
volna látogatást tenni Kádas
István igazgató úrnál, akivel régi
ismeretség, barátság köt össze.
Most úgy alakultak a dolgok,
hogy végre el is tudtam jönni.
Kevés ismeretem volt eddig a fóti
Gyermekközpontról, de ahogy
látom, nagyon jó hatással van
a gyerekekre ez a gyönyörű
környezet!
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Hurrá, nyaraltunk!
Fantasztikus nyaraláson vettek rész július
23–30. között a Speciális Otthonban lakó
fiúk: Keller Marcell, Kiss József és Turcu
Csaba. Hogy mi történt a srácokkal abban
a pár napban? Varga István táborvezető
most elmeséli.
23-án reggel indultunk Fótról Balatonlellére, ahol a speciális gyermekotthonhoz
híven a meglepetés erejével hatottunk az
érkezésünkkel. Elfoglaltuk a szállásunkat,
majd pedig körbe jártuk a várost, sétáltunk egy nagyot. Késő délután fürödtünk
és vacsora után átbeszéltük a heti tervezett programot a gyermekekkel.
Második nap vonattal utaztunk el
Keszthelyre, ahol a Helikon parkot, a
Festetics kastélyt, valamint a Marcipán
Múzeumot látogattuk meg. A program

zárásaként az utóbbiban mindenki elfogyasztott egy nagyon finom házi készítésű fagyit.
Harmadik nap a kenu használatával
ismerkedtek a gyerekek, aztán pedig a
pancsolásé volt a főszerep.
Negyedik nap még az idő „kegyes
volt” hozzánk, így lehetőségünk volt egy

Kamasz ﬁúk edzésterve
BEMELEGÍTÉS 2 FÉLE:
• 10 p futás vagy biciklizés, alacsony intenzitással. Kis lendülettel.
• vagy állásban 2kg-os súlyzóval
Bicepsz 20x
Oldalra emelés
20x
Feltolás (válltól, fej fölé)
20x
Zárás hajlított karral mell előtt, alkar összeérintéssel
20x
KEZDŐDIK AZ EDZÉS
Felsőtest elülső része, mell váll kombi
Fekvenyomás csak rúddal (a rúd kb. 20 kg)
20x
Fekvenyomás +10kg-os tárcsával
20x
Váll középső rész
Nyakból nyomás rúddal (a rúd kb. 20 kg)
20x
Nyakból nyomás +10 kg-os tárcsával
20x
Váll hátsó rész
Döntött törzsű oldalemelés kézi súlyzóval 5 kg-os kézi súlyzóval 20x
Bicepsz
Páros bicepsz rúddal állásban
20kg-os kézi súlyzóval
20x
Tricepsz
Hátsó fekvőtámasz pad szélén saját testsúllyal
2x16 db
Széles hátizom
Nyakba húzás csigán
15kg-val 20x
20kg-val 20x
Az edzéstervet készítette:
Körtvélyessy Ákos Gladiator edzőterem vezető edzője
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gyalogtúra keretei között meglátogatni a
Balatonbogláron található Gömbkilátót.
Utána pedig a kalandparkban tettünk látogatást.
Este Csaba, mint nagyfiú a táborban
ott tartózkodó kalocsai nagyobb fiúkkal
közösen 24 óráig – természetesen – felnőtt kísérettel kimenőt kapott, amit a helyi
discoban töltöttek el.
A hátralévő napok középpontjában a
fürdőzés, valamint a vízi sportoké volt a
főszerep, a magas napi középhőmérséklet miatt. Vasárnap este közösen grilleztünk a tábor többi lakójával, hétfőn pedig
pizzázással búcsúztunk el a nyaralástól
és Balatonlellétől.
Összességében egy jó hangulatú hetet
töltöttünk együtt a három gyermekkel.

Pletyka, aki nálunk egy vizsla
Kedves, türelmes és mindenkihez van egy barátságos mozdulata. Hogy ki ő? Hát nem más,
mint Pletyka kutya, aki a Speciális Gyermekotthon „speciális”
négylábú lakója. De vajon milyen
kutya is ez a magyar vizsla fajta?
Története
Régi magyar vadászkutya, amely több fajta keresztezéséből alakult ki. Már honfoglaló őseink mellett, akik szenvedélyes vadászok voltak, feltűnt egy vadászkutya, amely követte őket a vándorlások során a Kárpát-medencébe. 1935-ben jegyezték be a
hivatalosan elismert fajták közé. 80 éve tenyésztik.
Külleme és jelleme
A magyar vizslákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés, a harmonikus mozgás. A rövid szőrű vizsla zsemleszínű szőrzete
alig igényel gondozást. Középnagy, 50–60 cm marmagasságú, 20–26
kg. A természete kedves és engedelmes, kitűnik intelligenciájával.
Kitűnő vadász!
Kiváló a szaglásuk, a levegőben terjedő akár 150 méterről is megérzik így a megsebzett vadat is könnyen megtalálják és megfelelő
távolságból „megállják”. A rövid szőrű magyar vizsla nemcsak vadászkutya, hanem a család kedvence és a gyerekek játszópajtása
is, hiszen intelligenciája, alkalmazkodóképessége minderre alkalmassá teszi. Nyugodt, jóindulatú, érzékeny, a durva bánásmódot
nehezen viseli, de a szerető gazdának a csillagokat lehozná az égről. Rendkívül könnyen tanítható, de házőrzőnek nem alkalmas: a
besurranót éppúgy körülrajongja, mint a közeli barátot.

Jókedvű búcsú a nyártól
TÖBB FOGÁSOS EBÉDET FŐZTEK A FIÚK
Különleges nyárbúcsúztató –
tanévnyitó parti volt
szeptember 2-án a Speciális
Gyermekotthonban…
Szerencsére az idő is kegyes volt: verőfényes napsütéssel tisztelt meg bennünket.
A fejlesztő Marica néni, intézményünk
pszichológusa, Enikő néni, a konyhás
Béla bácsi ötletektől sziporkázva kezdte
meg a szervezkedést. Az otthonvezető
Judit néni, valamint Igazgató Úr közbenjárásának köszönhetően az előkészületekben a gyermekek is sokat segédkeztek.
A főzés a gyermekotthon udvarán zajlott:
Guba Márk, Virág Valter, Patai Krisztián
fát gyűjtöttek, majd behordták, hogy az
üst és bogrács alá legyen elég tűzifa.
Márk saját maga fogta a halakat, amit
aztán – Judit néni engedélyével – saját
maga főzött meg a bográcsban.
Az eseményt hirdető színes plakát
Krisztián alkotása volt. Horváth Ricsi rajza is nagyon jól sikerült, így az is emelte
a nap fényét.
Az ételek elkészítéséhez az Eisbergtől
kaptunk adományként salátákat, melyet
ezúton is köszönünk szépen! Az egészséges, változatos táplálkozás ezen a napon
is megvalósult.
Az alábbi finomabbnál finomabb ételeket lehetett megkóstolni, fogyasztani:
• A halászlé Márk módján készült el.
• A paprikáskrumpli Béla bácsit és Turcu Csabát dicsérte.
• Kukoricasaláta is készült, melyet az
előre bepácolt tarjával tálaltunk.
• A gyümölcssalátát Marica, Betti és
Irén néni kreatívkodásának köszönhettük.
• A palacsintákat Hédi néni Virág Valterral sütötte, míg Enikő néni Csihar Zoltánnal és Csabával. Utóbbi nagyon ügyesen tudja a palacsintát dobálni.
A hangulatot fokozta Galambos Jani
és Czuth Tamás kezdeményezése, hogy
legyen kint zene is. Ők válogatták össze
a különböző számokat, illetve a felszerelés összerakásában is részt vettek.
Végig figyeltek arra, hogy mindig szóljon
zene.
A kinti programhoz kaptunk padokat,
asztalokat, melyet ezúton is köszönünk
az Igazgatóságnak. A teríték készítése, a
tálalás igazi közös munka volt.
Az ebédet közösen fogyasztottuk el,

igazán ízletes ételek készültek ezen a
Tanévköszöntő napon.
A Nyárbúcsúztató- Tanévköszöntő nap

vidáman, jó hangulatban telt. Hálás köszönet mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket, segített a létrehozásában!

Támogatóinknak köszönhetjük…
A Speciális Gyermekotthonban, augusztusban is folytatódtak a javítások, felújító
munkálatok. Önkéntesek érkeztek, akik a csoportok nappalijának, tanulójának, valamint a közös folyosónak a festésében vettek részt.
Vendégeink a Providencia Zrt. nevű cégtől érkeztek, s a nap végén, az udvaron a fa körüli virágágyásban ültettek el virágot. Néhányan közülük sütöttek-főztek
a Gyermekközpont területén. Majd a gyermekek az önkéntes felnőttekkel együtt
fogyasztották el az ebédet, aztán még jutott idő egy kis focira is. A nap hangulatosan telt el, a csoportok megszépültek. Köszönjük az önkénteseknek, hogy munkájukkal a segítségünkre voltak, adományukkal támogatták intézményünket!
G.B.
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Hajas délelőtt

Volt, aki új frizurát kapott, más
pedig csak pár centit vágatott.
Egy biztos: aki élt a felajánlott
lehetőséggel, új külsőt kapott.

BAJNOK FODRÁSZ JÖTT EL HOZZÁNK

Különleges felajánlás érkezett a Gyermekközpontunkba: Balzsovszky László
fodrász a csapatával jött hozzánk, hogy
mindenkinek valami újat „varázsoljanak„ a
fejére. Sokan éltek is a lehetőséggel, így
aztán október első szombatján zsúfolásig
megtelt a Különleges Gyermekotthon 51es csoportjának nappalija.
– Már régóta terveztem, hogy eljövünk a

Gyermekközpontba és nagyon örülök, hogy
ez végül sikerült – mondta Balzsovszky,
többszörös bajnok fodrász, a tavalyi milánói
világbajnokság ötödik helyezettje. László a
hajvágáson kívül még további meglepetéssel is érkezett: tanulási lehetőséget ajánlott
fel fodrász iskolájában.
Reméljük, hamarosan újra találkozunk
a lelkes fodrásztanuló csapattal!

DUDA BOHÓC AJÁNLJA…

Készíts akváriumot gyurma halakból!
Nemcsak a szobádat díszítheted vele, hanem szuper ajándék is lehet!
Amire szükséged lesz:
• színes gyurma • befőttes üveg vagy kisebb karton
doboz • kavicsok, csigaházak • madzag vagy cérna
• olló • cellux ragasztó
Elkészítés:
A formázz halacskákat a gyurmából. Lehet, kicsi
vagy nagy, lapos vagy dundi: amilyet csak akarsz.
Mindegyikbe tegyél/gyúrjál egy hosszabb cérna darabot (erre a felfüggesztésnél lesz majd szükség).
Ha karton doboz lesz az akvárium, akkor az
egyik oldalát vágd ki (ahogy a fotón is látod) és a
tetejére rögzítsd ragasztóval a lógó halakat.
Ha a befőttes üveget választod, akkor az elkészítés hasonló, mint az előzőnél: tehát az üveg tetejére ragaszd fel a cérnán lógó halakat. Arra figyelj,
hogy különböző hosszúságúak legyenek, hiszen az
igazi akváriumban is össze-vissza úszkálnak a halak. Mielőtt a tetőt az üvegre helyeznéd, az üveget
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rendezd be a kavicsokkal, kagylókkal, vagy bármivel, amivel csak szeretnéd. Utolsó előtti lépésként
pedig töltsd fel vízzel. Most már ráteheted a tetejét
is, de közben ügyelj arra, hogy a cérnás halacskák
nehogy összekuszálódjanak.
Kész is az akváriumod!

Boldog futás…
Először rendezték Magyarországon a Color Run elnevezésű
különleges futóversenyt. Naná, hogy mi is ott voltunk!
Szavakkal leírni lehetetlen azokat a boldog perceket, amiket átéltünk.
Így megmutatjuk képekben…Köszönjük a toló futóknak a közös
kalandot – Magyar Kornélia, Losonczi Gergely, Dárdai Balázs,
Dóra Tóth Andrea és Szalay Tamás Lajos.
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Vendégségben
az Eötvös Cirkusznál
Izgatott készülődés, korai vacsorázás és már meg is érkezett a
busz: a világhírű Eötvös Cirkusz várt minket.
Gábor, Csaba, Balázs, Klemi, Robi, Krisztián, Magdika, Karolin és Kiki a legelső sorból nézhette végig a két és fél órás, fantasztikus előadást. A szünetben a cirkuszosok még azt is megengedték, hogy a gyerekek a színfalak mögé kukucskáljanak.
Így testközelből csodálhatták meg a hatalmas vízilovat, a különleges oroszlánokat és a gyönyörű cirkuszi lovakat.
Eötvös Cirkusz, KÖSZÖNJÜK!

Balaton, Balaton te csodás…
A Különleges Gyermekotthonban lakó gyermekeinknek sem telt ez
a nyár a Magyar Tenger nélkül. Sokféle és változatos programokon
vehettek részt, sőt, volt aki külön az iskolájával is elutazott. Nyaraltak a srácok többek között: Verőcén, Sályon, Vácrátóton, Tihanyban, Cegléden és a Tóalmáson, a „WOL Élet szava „ táborban.

Fantasztikus lovas sikerek
Fantasztikus eredményeket értek el versenyzőink az idei
Lovasterápiás bajnokságon. Bordás Erika 2 arany, 1 ezüst
éremmel, Bíró Krisztián egy hatodik és egy tizedik, Bíró Anita pedig ötödik illetve hatodik helyen végzett. Csapatban–
Samu Márkkal kiegészülve – az előkelő hetedik helyezést
szerezték meg.
GRATULÁLUNK!!

Színjátszós este
Különleges szerda volt: nálunk
járt az AHA színpad. Füsti-Molnár
Sándor hajléktalanokból, volt hajléktalanokból, valamint a Kossuth
Gyermekotthon gyerekeiből álló
színjátszó csapata szívmelengető hangulatot varázsolt a Speciális Gyermekotthon tornatermének
falai közé. Először a Négyszögletű
kerek erdőből láthattunk részletet, aztán a felnőttek következtek:
vicces verseket adtak elő. Mindezek után pedig a mi gyerekeink is
„színpadra” léphettek, egy-egy rögtönzött előadás keretében. Nagy
volt a siker!
Reméljük, Fecske és csapata
hamarosan újra „leszáll” nálunk!
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BÜSZKESÉGEINK

Balatonlelle

Ösztöndíjasok lettek!

Augusztus 13-tól 20-ig a migráns fiatalokra került a sor, hogy a Károlyi István Gyermekközpont balatonlellei nyaralójában
üdülhessenek. Igaz, csak 16-án tudtunk
elindulni, de az 5 napos nyaralás is fantasztikusra sikeredett. Az üdülő területén
volt minden, ami a kikapcsolódáshoz kell:
sporteszközök, szabadtéri tűzrakóhely, na
meg persze a BALATON, a kert végében!
Igaz, indulásunk előtt mondták be a
tévében, hogy kalici vírus terjed a Balatonon, és Lellén jelezték a legtöbb megbetegedést, de ez a hír sem fékezte jókedvünket. Ottlétünk alatt alkalmunk adódott,
hogy elmenjünk a vidámparkba, bobozni,
gokartozni és bulizni. Köszönjük a lehetőséget, jövőre is megyünk!!!

Fantasztikus tanulmányi teljesítménnyel – 4,5 feletti tanulmányi átlaggal (!) hárman is
ösztöndíjat kaptak: Kukikhel Zeeshan Khan, Khan Jahanzeb és Muse Yusuf Aminának
Az ünnepélyes átadóra szeptember harmincadikán került sor.
Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Lovasszínházban
jártunk
Augusztus 31-én Szmatan Andrea
jegyfelajánlásának köszönhetően,
megtekinthettük a kistarcsai Deres
Lovasudvarban megrendezett lovasszínházi produkciót. Összesen
huszonegy Kísérő Nélküli Kiskorú
Otthoni fiatal vehetett részt az előadáson. A színház fantasztikus volt:
részesei lehettünk testközelből egy
igazi harcnak, ahogy hercegek megküzdenek a hercegnő kegyeiért. Lenyűgöző volt a látvány is, egészen
a középkorig „repített” minket: találoztunk szerelemmel, barátsággal,
cselszövésssel és nem utolsó sorban gyönyörű lovakkal!
Köszönjük a lehetőséget!
Erfanfar-Nyiri Linda
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A
növendékügy
angyalai
1. Jobb vagy bal lábbal szoktál felkelni?
2. Mi volt az eddigi életed legkínosabb
pillanata?
3. És a legboldogabb?
4. Melyik személyiség áll hozzád közelebb: Bridget Jones vagy Lara Croft?
5. Mi az első három dolog, ami a „bakancslistádon” szerepel?
6. Mivel lehet igazán jókedvre deríteni?
+ 1. Ha az életedről egy regényt írnának,
akkor mi lenne: krimi, kaland vagy inkább
szerelmes regény?

Editke (növendékügyi előadó. Hozzá
tartozik többek között minden ami a gyerekek okmányaival kapcsolatos, illetve az
utógondozói ellátottak ügyeit is ő intézi.)
Hobbija: olvasás és film nézés.
1. Mindig bal lábbal kelek. Úgy van az
ágyam, hajnali 6-kor nem is tudnék másként.
2. Nem nagyon volt kínos pillanat. Vagy
nem olyan, ami megosztható.
3. Abból rengeteg volt. Általában mindig jól vagyok.
4. A két figura két véglet, a kettő között vagyok.
5. Nincs bakancs listám még nem gondoltam rá, hogy ott tartanék, erről még nem intézkedtem.
6. Már egy kis „őszinte” kedvességtől jó kedvem lesz.
+1. Mindenből van benne egy kicsi. Nem panaszkodhatom.
Ili ( jogi és növendékügyi munkatárs. A
napi adminisztráció mellett a kiskorúak
vagyoni illetve jogi ügyeinek intézője.)
Hobbija: gyöngyfűzés, üvegfestés.
1. Mindig ballal
2. Ilyen még nem volt
3. Nem tudok pillanatokat kiragadni, szinte folyamatosan megfelelő a boldogságszintem
4. Sajnos nem ismerem egyiküket sem
5. Bakancslistám még nincs, de vannak helyek, ahová szívesen
elutaznék
- New York
- Kína
- Mazuri-tavak
6. Kedvességgel és humorral
+ 1. Egy rövid lányregény
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Judit (sajtókapcsolatokért felelős növendékügyi előadó. A napi jelentések elkészítése mellett – többek között – kapcsolatot
tart a médiával, újságírókkal, egyébként
pedig egész nap szervez, intézkedik.)
Hobbija: lovaglás, bohóckodás – szabadidejében Duda bohóc.
1. Általában jobb, de csak azért mert pont
úgy jön ki a „lépés”.
2. Volt már sok kínos pillanatom, de a
megfelelő tanulságok levonása után el is felejtem őket.
3. Ilyen is sok volt, de talán az egyik legkedvesebb és legemlékezetesebb, az ejtőernyős tandemugrásom volt.
4. Egyértelműen Bridget Jones
5. Az én „bakancs listám” elég hosszú. Szerepel rajta többek
között egy közös fotó Bruce Guthroval és sok – sok utazás a férjemmel: például Izlandra és újra Disney Land-be…
6. Engem nem kell jókedvre deríteni
+1. Krimi, kaland és szerelmes regény is.
Loksa Zsuzsi (eseti gondnok. A menekültügyi eljárást koordinálja és biztosítja a
törvényes képviseletet)
Hobbija: sütés-főzés, utazgatás.
1. Nem jellemző, Én reggelente repülök a
kávé illatára.
2. Gondolkoztam, de nincs, én csak a
szépre emlékezem.
3. Mindig mindennek tudok örülni. Hálás
vagyok minden szép napért amit a családommal és barátainkkal tölthetek.
4. Egyik sem igazából. Én a szórakoztató pozitív jellemeket szeretem. Ha már a filmes világból kérdeztél szeretem Goldi Hawn,
Jennifer Anistont, Meryl Streepet, Sandra Bullockot, Dyane Keatont. Láthatod csupa komika. Imádok nevetni.
5. A gyerekeimet szépen elindítani az életben, szeretnék még
nyelveket tanulni és sokat utazni.
6. Bármivel, ami pozitív. Egy jó étel, egy kirándulás, egy szupi
bográcsozás barátokkal.
+ 1. Egy jó kis kaland regény.

Velünk szépült a Sipos Pál tér

Jótékony kezdeményezéshez csatlakozott
a Gyermekközpont csapata: a fóti Sipos
Pál tér felújításán segédkeztek.
Az első találkozásra még április elején
került sor: a Fóti Ifjúsági Kezdeményezés képviseletében Kiss Hajnalka és Bíró
Adél találkozott a felnőtt korú fiataljainkkal. Az elképzelések és a tervek annyira
érdekesek voltak, hogy ketten már akkor
jelezték is: ők bizony csatlakoznának a jótékony munkálatokhoz.
Augusztus 28-án reggel, a kezdeti mostoha időjárás ellenére nagyon dicséretes munkát végeztek a fiataljaink: a
strandröplabda-pálya homokkal történő
feltöltését végezték. A csapat tagjai voltak: Hajdú Ádám, Hajdú István, Shaabna
Hassan, Pásztor József, Rózsa Gergely,
Qasemi Zia. A hétvégéig tartó munkálatokba folyamatosan kapcsolódtak a Hajdú
testvérek, Ádám és István, nővérükkel,
Évával kiegészülve. Ők a fa szerkezetű
pavilon építési, festési munkálataiba kapcsolódtak be. Külön köszönet a munkában résztvevő munkatársainknak: Vajda
Béláné Julikának, Kincses Árpádnak!

JÁTÉK!!!
SZERETNÉL REPÜLNI? KIVÁCSI VAGY MILYEN BUDAPEST MADÁrSZEMMEL?
Ha IGEN, akkor nem kell mást tenned, csak válaszolni három kérdésre :
• melyik téren segítettünk röplabda pályát építeni?
• mi a neve a futóversenynek, ahol részt vettünk?
• mi a hobbija a növendékügyön dolgozó Loksa Zsuzsanna kolléganőnknek?
A válaszokat a következő email címre várjuk: sz.latojudit@kigyk.eu, de a titkárságon is leadhatnátok egy borítékban
(A fantasztikus nyeremény, a sétarepülés felajánlója a Légbőlkapott című műsor,
illetve a Pannon Air Service.)
Az előző számunk helyes megfejtői:
Baranyi Csaba és Bordás Erika. Gratulálunk a 2-2 ezer forintos pénznyereményhez!

Vámosi Péter
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Tudtad-e?
Ki a szélhámos?
Egykor azt a lovat nevezték így, amelyik a szélső hámba volt befogva. Elhelyezkedése
miatt ez az állat szabadabban mozoghatott és kevesebbet is kellett húznia. Így a népnyelvben a szó kezdetben azt jelentette, hogy szeles, bolondos. Mai értelmében – tehát
azokra a bűnözőkre, akik becsapják a hiszékeny embereket – az 1880-as évek óta használjuk.
Hol van a pokol kapuja?
Több mint 40 éve emlegetik így a közép-ázsiai Kara-kum sivatag közepén található nyílást. A 60 m széles, 20 méter mély kráter egy rosszul sikerült bányafúrás eredménye.
Bár a geológusok arra számítottak, hogy a nagy méretű föld alatti kamrában található teljes gázmennyiség néhány hét alatt el fog égni, a katlan máig nem aludt ki.
Miért növesztenek a szarvasok agancsot?
Hát azért, hogy párt találjanak maguknak! A nőstényeknek a legszebb hím tetszik: a legszebb pedig az, akinek a legnagyobb agancsa van. A hímek tavasszal ledobják az előző
évi agancsukat, és egy újat, a korábbinál nagyobbat növesztenek. Ez augusztusra fejlődik ki teljesen.
Miért tisztelgünk?
A páncélos lovagok annak idején a sisakrostélyuk felemelésével azonosították egymást,
miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki aztán a katonaságnál
ma is alkalmazott tisztelgés.
A kuckó a legjobb védelem
Az eszkimók által lakott hóból készült kunyhók sokkal hatékonyabb védelmet nyújtanak a
modern hadseregek által használt barikádoknál. Sőt, majdnem teljesen láthatatlanok felülről nézve és infravörös kamerákkal sem vehetők észre a bent tartózkodók.
Újabb Titanic-rejtély
A Titanic elsüllyedése előtt 14 évvel megjelent egy fantasztikus regény egy Titan
nevű hajóról, amely elsüllyedt az első
útján. A Titan végzetes sérülését is jégheggyel való ütközés okozta, és bármilyen
hihetetlen, de ugyanazt az utat futotta volna be, mint a Titanic 1912-ben!

KIADJA A FÓTI KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT
Felelős kiadó: Kádas István igazgató
Főszerkesztő: Sz. Látó Judit
Korrektor: Horváth Bernadett
Számunk szerzői: Rajkort Ildikó, Szászi-Lukács Zsuzsa, Gulyás Beáta, Varga István, Sz. Látó Judit, Vámosi Péter, Erfanfar-Nyiri Linda
Szerkesztőség címe: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
sz.latojudit@kigyk.eu
Nyomdai munkák: Wendl és Társa Kft.
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