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Kányádi Sándor 
Hóvilág, hóvirág 

 
Hóvilág,    

holdvilág -    
alszik még a 

hóvirág. 

Számoljuk ki,    
hányat kell 

még aludnia 
tavaszig. 

Félöles     
méteres    

paplan alatt 
akuszik: 
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Szarvastor hava 

Szepesi Attila 
 

Medve-mondóka 
 

Megy a medve,     
lép a medve,    

 morrog a mája,     
négy tányér a talpa,    

cserfa a pipája,     
 szőrcsutak a farka,    

kóc a bokrétája. 
 

Megy a medve,     
lép a medve,                      

ugyan hova indul? 
Bécs felé,    

  Buda felé,      
sánta kutya háza felé;    

talán oda indul. 
 
Weöres Sándor 

 
Mackó brummog 

 
Mackó brummog 
- Irgum-burgum,      
bundám rongyos,  

ez abszurdum! 
  

 

 
Dirmeg, dörmög a medve 

 
Dirmeg, dörmög a medve,    

nincsen neki jókedve,     
alhatnék, mert hideg van,   

  jobb most benn a barlangban. 
 
 
 

Mentovics Éva 
 

Medve 
 

Halat fog a folyóparton,                       
ide-oda néz,    

lassú, lomha a járása,                            
kedvence a méz. 

 
Barna bundát hord a hátán,                         

sose hagyja el,                                                
ha beköszönt a december,                       

barlangban telel. 
 

Eshet a hó, fújhat a szél,    
 lehet zord idő,        

  mély álmából tavaszi nap       
csalja csak elő. 

Kányádi Sándor 

Február hónapja 

Február hónapja 
azért olyan kurta, 
fogyatékján már a 

kolbász meg a hurka. 

Márpedig a télnek, 
azt mindenki tudja, 

nemcsak kívül, bévül  
is kell a jó bunda. 

Addig tart tehát, míg 
akad a padláson, 

minek jó étvággyal 
a nyakára hágjon. 

De ha már se gömböc, 
se kolbász, se hurka, 

február hónapja 
magát összehúzza. 

Mintsem hogy tengődjék 
spenóton, salátán, 

inkább egy-két nappal 
hamarabb odébbáll. 

Fölül az utolsó 
ródlira, szánkóra, 

nehogy még a hó is 
kifogyjon alóla. 
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Rákos Sándor 
 

Tűzgyújtáskor 
 

Égj, tűz. Égj, 
Húst sütnék, 

. 

Rákos Sándor 
 

Jóidő-hívogató  
Varázsének 

 
Sós víz, csöndesedj,     

terhes felhők, szálljatok,  
szálljatok el innen                 

messzire! 

Lángra gyúlj.  
Nagy lánggal égj— 
Fúvom a szikrát,  
fúvom a szikrát 

 
Állj meg, hullám! 

Ne állj meg, fekhő! 
Szállj el innen messzire, 
szállj el innen messzire! 
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Birtalan Ferenc 
 

Hirdetmény! 
 

Figyelem! Figyelem! 
Tekintettel a hóra,   

 hidegre,     
erkélyemen      

idényjelleggel, térítésmentesen    
működik a téli madárétterem! 

 
 

Figyelem! Figyelem!  
Aki olvassa, 

aki hallja,      
aki jóllakott     

és már sokallja,       
értesítse a környék              

szárnyasait,     
hogy       

bőviben van a mag itt! 
Jöhetnek      

rigók, verebek, zöldikék, 
cinkék,      

senki se röpül     
üres beggyel el innét! 

 
Figyelem! Figyelem! 

Tavaszig nyitva                                          
a madárétterem! 

Jöhet,       
kinek egy fityingje sincsen! 

Köles, szotyola, burizs! 
Egyetek ebből izs, abbul izs! 

Jut izs,                    
marad izs! 

 
Figyelem! Figyelem! 

Minden madár itt legyen! 

Rónay György 

 

Télutó 

 

Futnak a dombon a gyors patakok, 

nézd olvad a hó 

Roskadozó kupacokban - 

  

készül az új kikelet. 

Sose félj, 

neked is jut még a virágból! 

  

Itt ez az almafa, látod? 

Gyümölcse alatt 

az ősszel majd leroskadt, 

  

s most minden ághegye mégis 

tele rüggyel. 

  

A hegy még csupa hó, 

de az ég ragyogó 

kék fenn. 

Fényben fürdik a völgy, 

s fölötte némán állnak a 
rozsdazöld 

fenyők a hegyélen. 

Simon István 

 

Február  

 

Enged a fagy, földről, égről 

tűnik a tél boruja, 

hóvirág nyit, a hólétől 

megárad a nagy Duna. 
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Igaz vagy hamis?  
Képtelen valóság, valóságos képtelenség 

 
  Tudtad, hogy időnként békák potyognak az égből? De biztosan így van? Bámulatos 
és sokszor hihetetlen dolgokról olvashatsz ebben a rovatban, A te dolgod eldönteni, 
hogy az állítás igaz-e vagy sem. Ha megtippelted, lapozz egyet és meglátod, hogy jól 
gondoltad-e, megismered a meglepő tényeket és kiderül,mennyire megbízható a szi-
matod a hazugságok felismerésében. 
  Ne habozz, ragadj ceruzát és figyelj, hol sántít a dolog! Tedd próbára a családodat és 
a barátaidat is! Érdekes és új információkkal lepheted meg őket! 

Állati furcsaságok 
 

 A természetben elképesztő dolgokkal találkozunk. Sokszor felfoghatatlan tényekkel 
szembesülünk. Miért olyanok az állatok, amilyenek? Mennyire ismered a szokásaikat? 
Szerinted igazak vagy hamisak a következő állítások?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ászkarák                                           Hermelin                                     
 
 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A koalák soha nem isznak.   

2. Az ászrákok a fenekükön keresztül isznak.   

3. A denevérhal tud repülni.   

4. A hangyák soha nem alszanak.   

5. A delfinnek képesek az agyuk egyik felével aludni, miközben a má-
sik ébren marad. 

  

6. A lepkék a lábukkal érzik az ízeket.   

7.  A hermelinek szívesen énekelnek az áldozatuknak   
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Állati furcsaságok 
 

1. A koalák soha nem isznak.—Hamis 
  A koala szó egy ausztrál bennszülött nép nyelvéből származik és azt jelenti, „nem 
iszik”. Valójában azonban a koalák néha isznak egy-egy kortyot, de a legtöbb folyadé-
kot az elrágcsált levelekből nyerik. Az eukaliptuszfa lédús levele a kedvencük. 
 
2. Az ászrákok a fenekükön keresztül isznak.—Igaz 
  Az ászkarákok némi vizet a táplálékukkal is felvesznek, de ha igazán szomjasak, ak-
kor a fenekükön keresztül isznak, amihez a páros faroklábukat, az uropódiumukat 
használják. Ezek tulajdonképpen a farkuk alatt található csövecskék; ha az ászkák ösz-
szeszorítják és nedves felülethez érintik őket, felszívják a vizet. 
 
3. A denevérhal (képen) tud repülni.—Hamis 
  A denevérhal a Mexikói-öböl mly vizébe él. Re-
pülni ugyan nem tud, de vaskos uszonyain tud 
„járni”. Úgy mozgatja őket, mintha lábak lenné-
nek, így szökdécselve halad a tengerfenéken. 
Lábakon járó palacsintáhpz is szokták hasonlíta-
ni. 
 
4. A hangyák soha nem alszanak.—Hamis 
  A hangyák szoktak aludni, de a kolónia tagjai 
soha nem egyszerre pihennek. Váltják egymást, 
így mindig vannak olyanok, akik őrzik a fészket. A hangyák naponta akár 250 alkalom-
mal is elszundítanak egy-egy oercre. A királynő ezzel szemben első osztályú ellátás-
ban részesül, és 9 órát is alszik naponta. 
 
5. A delfinnek képesek az agyuk egyik felével aludni, miközben a másik ébren 
marad.—Igaz 
  A delfinek éjjel-nappal éberek, hogy megvédjék magukat a támadóktól. Ravasz cselt 
eszeltek ki, hogy ne fáradjanak el, amíg agyuk egyik fele álomba merül, a másik fél 
ébren marad. Amikor az alvó fél kipihente magát, felébred és a másik alszik el. 
 
6. A lepkék a lábukkal érzik az ízeket.—Igaz 
  A lepkék lábán olyan érzékelősejtek vannak, amelyek segítségével el tudják dönteni, 
hogy ehető-e, amire rászálltak. Ha nektárt talának a virágokban, kinyújtják hosszú, cső 
alakú pödörnyelvüket, és azzal szürcsölik ki. 
 
7. A hermelinek szívesen énekelnek az áldozatuknak.—Hamis 
  A menyétfélék rokonai a hermelinek jobban táncolnak, mint énekelnek.mindenre va-
dásznak, de a kedvencük az ízletes nyúlpecsenye. Amikor a hermelin közelebb akar 
kerülni egy nyúlhoz, hogy elkaphassa, néha furcsa táncba kezd: össze-vissza ugrál és 
hempergőzik. Kerge mozdulataival valósággal hipnotizálja a nyulat, mely mozdulatlanul 
áll, miközben a vadász egyre közelebb riszálja magát. Ezt addig folytatja, míg olyan 
közel nem kerül meghökkent áldozatához, hogy hirtelen megragadhassa.  
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– Hé, ki az? – kérdezte ijedten Bab Berci, s akkor a fák közül teljes pompájában előlé-
pett egy tündér. 

– Én vagyok – mondta, és Bab Berci elkapta róla a tekintetét, mert úgy érezte, megva-
kul. – Kedves Bab Berci! – folytatta a tündér, s erre Bab Berci mégiscsak rákapta egy 
pillanatra a szemét, ki az aki őt kedvesnek nevezi. – Megszerettelek téged – mondta a 
tündér –, fogadd el ezt tőlem – és egy aranyszelencét nyomott Bab Berci kezébe. – 
Nyisd ki, segít rajtad. 

– Hát izé… köszö… – motyogta Bab Berci, de közben fölpillantott s látta: a tündérnek 
már hűlt helye. Hogy egyáltalán ott volt, csak abból látszott, hogy egy árnyalattal fa-
kóbb lett minden, amint eltűnt. 

Hát megtörtént! Megtörtént a csoda – do-
bogott Bab Berci szíve. 

Magához szorította a szelencét, Kiliman-
dzsáró-orrát a nap felé emelte, s ebből, 
persze , egy jókora tüsszentés lett megint. 

Lehet, hogy orvosság van benne, ami örökre elmulasztja a náthámat – villant az eszé-
be. – Orvosság? Majd épp valami náthaorvosság miatt jelenik meg nekem egy tündér 
Talán tele van drágakövekkel, vagy egy terüljasztalkám-kendő van benne, vagy valami 
varázskenőcs, amitől szép és daliás leszek. – Kihúzta magát, mintha máris szép és 
daliás volna. – Az is leget, hogy egy dzsinn van benne – gondolta Bab Berci – azám, 
egy dzsinn, mint Aladdin lámpájában, csak fel kell emelni a födelet, és máris előgomo-
lyog, és azt kérdezi: „Mit parancsolsz, édes gazdám?” Ámbár rám jobban illene, ha azt 
mondaná: „Mit parancsolsz, savanyú gazdám?” Ugyan, a fene se lesz többet savanyú! 

Bab Berci óvatosan a fűre helyezte a szelencét, körültáncolta, lehasalt mellé, és rászo-
rította a fülét. Mi lehet benne? Feszülten figyelt, de nem hallott semmit… dehogynem… 
most… valami icinyke-picinyke moccanás… vagy csak én mozdítottam a szelencére 
szorított fülemet? Fölugrott, begörbített háttal, lábujjhegyen újra körüljárta a szelencét, 
majd visszafojtott lélegzettel, óvatosan letérdelt mellé, és a fülét rászorította. Pirinyó 
moccanások, csisszenések. Aha… egy kígyó – villant Bab Berci agyába, és elvörösö-
dött az izgalomtól. Biztos mérges kígyó. Amint fölemelem a födelet, kivágódik a kígyó 
feje, és puff, volt Bab Berci, nincs Bab Berci! Vagy egy gonosz dzsinn van benne, akár-
csak annak a halásznak a palackjában. Úgy is van! Mivel érdemeltem volna ki éppen 
én egy tündér jótéteményét? Tündér? Tündér volt egyáltalán? Fehér tüllökben, az igaz, 
szép is volt, az is igaz… Miért? Szép boszorkányról még nem hallottál? Olyan szép, 
mint a nap, és olyan gonosz, mint az éjszaka. 

 
 

Bab Berci kalandjai - Bab Berci és a tünkány 
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Bab Berci megpróbálta maga elé idézni a jelenség arcát – és igen… igen, mintha lett 
volna valami furcsa a tekintetében… valami sandaság. Lehet, hogy nem is tündér volt 
ez, hanem boszorkány. Vagy a kettőnek a keveréke. Persze lehet, hogy ez egy 
boszordér volt. Vagy tünkány. Akkor ezer jaj nekem! Azám! Kétszer ekkora náthával, 
kétszer savanyúbban szedhetem télire a makkot meg a szelídgesztenyét… Na, nem… 
Bab Berci megmarkolta az aranyszelencét, erősen rászorította a fedelét. Csak ki ne 
nyíljon valahogyan… De hiszen fényesebb lett tőle az erdő, amikor kilibegett a fák kö-
zül… fény áradt belőle… Áradhat fény egy gonosz lélekből? Még a füvek is megfakul-
ta, amikor eltűnt. Bab Berci szorítása lazult a fedélen… Eltűnt. Mint a kámfor. Még azt 
sem várta meg, hogy megköszönjem neki… Hát eltűnhet így, ilyen ukmukfukk, ilyen 
váratlanul egy jóságos lélek? Újra erősen megszorította a szelencét. Futott. Az erdei tó 
mellett lihegve megállt, egy bizonytalan pillantást vetett a szelencére, de azon nyom-
ban megkeményítette magát. 

– Tünkány volt – kiáltotta –, boszordér! – És zsupsz, bele-
hajította a szelencét a tóba. A kékeszöld víztükör szelíd 
fodrokat vetett, a szelence megcsillant egyszer-kétszer 
süllyedtében, aztán eltűnt a fekete mélyben. – Ó, jaj, én 
szerencsétlen, mit tettem?! – rikoltott fel Bab Berci, és a 
fűre hajította válláról a zsákját a két gesztenyével, és loccs, ruhástul beugrott a tóba. 

Leúszott a fenekére, vájkált, kutatott a hideg iszapban, ameddig csak bírta lélegzés 
nélkül. De nem talált semmit. Lemerült másodszor, ötödször, huszadszor. Késő estig 
kutakodott a tó fenekén, de mindhiába. 

Közben egy borz odaóvakodott a zsákjához, megszagolgatta. „Aha, Bab Berci zsákja – 
mondta magában –, lássuk, mi van benne. Csak két szelídgesztenye. Ez is több a 
semminél.” Jóízűen befalta a két szelídgesztenyét, és elszelelt. Bab Berci meg 
csuromsárosan, csuromvizesen kikászálódott a tóból. Vacogott. 

– Talán jobb is, hogy nem találtam meg – motyogta. – Persze, hogy jobb, többet ér ne-
kem ez a két szelídgesztenye ezer aranyszelencénél. – Fölemelte a zsákját. – Az ör-
dögbe is, eltűntek a gesztenyék. – Nesze neked, te savanyú, kétbalkezes, kétballábas, 
egybalorros, balsorsos balfék – mondta magának Bab Berci, és cuppogva, fröcsögve, 
csöpögve megindult hazafelé. 

Olyan savanyú volt, mint egy hordó savanyú káposzta, és akkorákat tüsszentett, hogy 
Rimapénteki Rimai Péntekh, aki a közelben lakott, azt hitte, földrengés van. 

Szegény Bab Berci azóta is azon tépelődik, jól tette-e, hogy eldobta a tündér vagyis 
hogy boszorkány vagyis hogy boszordér vagyis hogy tünkány vagyis hogy az ég tudja, 
kicsodának az ajándékát. Engem is megkérdezett, de én tanácstalan voltam. Azt 
mondtam neki, kérdezzen meg titeket, hátha ti tudjátok, mit kellett volna tennie. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Honnan kapta nevét az Oscar-díj? 
 
  Az aranyból készült 34 cm magas ifjú a világ legrangosabb filmes díja. Minden évben 
február végén osztják ki a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (Academy of 
Motion Pictures Arts and Siences) Hollywoodban. 
  A díj eredeti neve Kiemelkedő teljesítményeket elismerő kitüntetés, de 
mindenki csak Oscarként emlegeti. 
  A szájhagyomány szerint a szobrocska egy titkárnőnek köszönheti a 

becenevét. Amikor a hölgy először látta az 
aranyfigurát, állítólag ezt kiáltotta: „Hiszen ez 
szakasztott olyan, mint Oscar bácsikám!” 
  A díj átadására első ízben 1929. május 16-
án került sor: a Filmakadémia 250 tagja egy 
Los Angeles-i hotelben találkozott ebből az 
alkalomból. Alig néjány díjazott volt jelen, és 
az egész ceremónia mindössze 4 perc 22 
másodpercig tartott. ma, amikor egy átlagos 
Oscar-díj-kiosztó gála négy óránál is tovább 
tart, ez szinte hihetetlenül hangzik.                 

A Föld melyik városában élnek a legtöbben? 
 
  A Föld legnépesebb városa Tokió, a japán főváros. 1950-ben, amikor New York 
lakosainak száma meghaladta a 12 milliót, a „keleti főváros” (ezt jelenti Tokió ne-
ve) még nagyjából csupán feleakkora volt, azaz az amerikai metropoliszhoz ké-
pest szinte „eldugott porfészek”. Huszonöt év alatt azonban a tokióiak száma 
megháromszorozódott, s ezzel Tokió messze maga mögé utasította a Föld tizenöt 
másik, több millió lakosú metropoliszát. 
  Az ilyen hatalmas városok pontos lélekszámát valójában alig lehet megállapítani, 
mivel az ott lakók jelentős része nincsen bejelentkezve, és nyomornegyedekben 

él. Mexikóvárosban például van egy több 
mint négymillió ember lakhelyéül szolgáló 
hatalmas nyomortelep (úgynevezett slum), 
amely semmilyen térképen nem szerepel. 
  A különösen nagy városoknak természe-
tesen nagy problémákkal is kell megbirkóz-
niuk. A lakosság számával  ugyanis együtt 
nő a bűnözés, a keletkező szemét mennyi-
sége és a légszennyezés.  

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bume-
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                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

Mihály Dénes (1894-1953) gépészmérnök. Már gimnazista korában 
a távolbalátás kérdése foglalkoztatta. Első elgondolása a Telehor 
volt, amellyel először csak állóképeket tudott közvetíteni, mahd kép-
távíróját továbbfejlesztve - először a világon - a mozgó televíziós 
közvetítést is sikerült megoldania több kilométeres távolságra.Már 
csak a hang hiányzott. 1922-ben készült el legjelentősebb találmá-
nyával, a Projectorphonnal. Ezzel a berendezéssel a 

kép és a hang egyi-
dejűleg volt rögzíthe-
tő, majd a közönség 
számára látható és 
hallható. Ez tekinthe-
tő a mozi hangosfilm 
ősének.  
 
Tihanyi Kálmán 
(1897-1947) fizikus, 

villamosmérnök. Az utcai lámpák drót nélküli kapcso-
lását megoldó szabadalma után a hadseregben szá-
razföldi aknákat, valamint víz alatti akna időzítéséhez 
való távirányító gyújtószerkezetet szerkesztett. 
Vácrül Budapestre költözöztt, és megvalósította a 
régóta dédelgetett ötletét, az ikonoszkópot, az elekt-
romos töltésfelhalmozás illetve -tárolás elvén műkö-

dő első tv-
képfelvevőcsövet. 1926-ban ezzel együtt bemutatta 
a modern, nagy felbontású televízió-rendszerét, 
amelyet két év múlva szabadalmaztatott. Ugyan 
hihetetlenül hangzik, de 1939-ben egy teljesen la-
pos, szabadalmi leírása szerint falra is akasztható, 
korai plazmatévét talált fel.  

Részlet Laik Eszter: 

Hangosfilm 

 

Régi idők mozijában                    

zongoraszóval telt meg a ház. 

És még Chaplin  

csetlik-botlik a vásznon,     

a közönség hahotáz. 

 

Mihály Dénes nagyot gondol,    

míg a bohócok ők nevetik,    

nem kell zongoraszó sem                         

a fülnek:                                                 

a hangosfilm megszületik. 

Televízió 

 

Hatalmas doboz volt régen,                 

nagy kincs a tévézés hajnalán,  

váza állt rajta csipkealátéten,                  

így mesélte a nagymamám. 

 

A mi tévénk lapos, csillogó,                 

több nyelven beszél, énekel,             

a konyhából is távirányítható,                 

sőt felébreszt reggel, ha kell. 

 

A képe szinte minths élne,                      

színei tarkák, mint száz virág,                 

de nagymamám azt mondja erre,   

mégiscsak szebb a nagyvilág. 
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Kutyaszív, pandaszív 

 

  Biztosan készítettetek már az iskolá-
ban két színből összeszőtt szivecskét. 
Általában Anyák Napjára szoktunk ilyet 
csinálni, most Valentin-nap tiszteletére 
lehet egy kicsit máshogyan elkészíteni. 
Ehhez is kétféle színű papírra lesz 
szükséged. A sablon alapján vágd ki a 
kutyafejes és a farkincás feleket egy-
egy színből. Utána szövögesd össze a 
nyelvecskéket az ábra segítségével. 
Ragaszthatsz neki nyelvet is. 
  Rajzolhatsz cicafejű, macifejű vagy 
bármi más figurás szívecskét. 
   A pandaszívet elég türelemjáték 
mind kivágni, mind összefűzni. Ha elég 
kitartó vagy, csak akkor állj neki. 
  A fekvő darab lesz a fekete, az álló a 
fehér. Célszerű szikét használni a nyir-
báláshoz, mert nagyon kicsi kanyarok 
vannak benne, amiket ollóval nagyon 
nehéz kivágni. Az összeállításnál fi-
gyeld a mintát. Ha szükségét érzed, 
nagyítsd fel a sablonokat.  

Jó munkát             
kívánunk!  
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Olvastad már? 

Sylvia Bishop: Az éjszakai vonat titka 

Egy kicsi lány – egy NAGY kaland.  
Az angol szerző francia főhőse, Budapesten is nyomoz.                          
Amikor a tizenegy éves Maxot Isztambulba küldik, az idős Elodie 
nénihez, még nem sejti, hogy milyen izgalmas kalandban lesz ré-
sze miközben vonattal átszeli Európát. Egy felbecsülhetetlen érté-
kű gyémánt eltűnése miatt hirtelen minden utas gyanússá válik, és 
Max elhatározza, segít kinyomozni , ki lehetett a tettes. Vajon sike-
rül felfedni a tolvaj kilétét, mielőtt a lány elérné úti célját? Vagy a 
választ az otthonában kell keresnie? Fordulatos, magával ragadó 
gyerekregény sok kalanddal és nyomozással.  

„A park szélén hatalmas 
jégpálya terült el, ame-

lyen színes kabátos 
korcsolyázok suhantak 
ide-oda. A jégpálya mö-

gött híd vezetett egy 
piros tezős tornyokkal 
díszített várhiz, amely-
nek kapujában fabódék 
álltak ételt és italt kínál-

va. Megállt ebédelni. 
… Nem jutottak messzi-
re, mikor Ester és Klaus 
megálltak egy kór ala-
kú , vajsárga épület 

előtt, amit fehér kőcirá-
dák díszítettek, akár 

egy hatalmas születés-
napi tortát.” 
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- Kisfiam, hogy tetszik az új 
tanító bácsi? 

- Jól kijövök vele, apa– 
Még irigyel is téged. 

- Hogyhogy? 

- Mindig azt mondja: „Ha 
én lennék az apád…” 

- Pistike, melyik a kedvenc tantárgyad? 

-  A kvantumfizika. 

- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfi-
zikát! 

- Hát éppen ezért! 

                                    * * * 

- Mama, az iskolában azt mondták, hogy ál-
landóan hazudok! 

- De te még nem is jársz iskolába! 

 

Mosolyt fakasztó februárt! 
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1. becézett János 

2. egyik szülő 
 

 

3. nem kicsi 
 
 

4. békafajta 

 
 

5. rossz kívánság 
 
 

6.  ravasz állat 
. 

 

Nagy Bandó András Naptár című versé-
ből a januári versszakának hiányzó sora:  

 

„...a faág, a határ.” 

A januári rejtvények megfejtései                       
 
 

 Rejtvények februárra 

J A N I 

A N Y A 

N A G Y 

U N K A 

Á T O K 

R Ó K A 

Az alábbi mondatból 
hiányzik néhány betű. 
Vajon mi lehet az eredeti 
mondat?                                                              

 

NEM MIND ARANY,          
AMI FÉNYLIK. 

Szótagrendező — Rakd sorba a szóta-
gokat, hogy ezzel a  hónappal kapcsola-
tos szókapcsolat alakuljon ki!     
 
       
      

JEL 

Számolj és követ-
keztesd ki, melyik 
betű mennyit ér! 
 
A + A   = 2     A= 1 
2 -  B   =  0     B= 2 
Bx1010= 2 0 2 0 
B x 0   =  0 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha szeren-
cséd van, kisorsolják a nevedet és ajándékcsomagot nyerhetsz.   

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

MEZ 

Húzd ki a hónappal kapcsolatos szavakat 
a felsorolásból! Mi a kakukktojás? 

 

  GYERTYASZENTELŐ   MEDVE                                        
     

      FARSANG       SÍTÁBOR   
          

  BÚZAKALÁSZ      HÓVIRÁG  
 

BÁL 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Én vagyok a SÁRKÁNY 
Hét fejem van, egyik                   
szendereg a párnán,                                

másodikban furfang bugyborog                            
és ármány,                                                      

a harmadik olvas, orrán okulája,,                    
negyedik a tükör előtt                        

kalapját próbálja. 
Ötödik énekel,                                             

mint egy kis csalogány,                             
a hatodik előtt                                            

nagy tál birkatokány,                                                                  
a hetedik az ablakból                                 

mind az utat lesi,                                   
nem jön-e a lovag,                           

aki hét fejem lenyesi. 

Ki adhatta fel a következő hirdetéseket? (A Bibli-
ára gondolj) 

- Hajnövesztő szert vennék. Sürgős jeligére.— Sámson 
- Álomfejtő irodámat áthelyeztem a fáraó palotájába.—József 
- Gyorsan növő ricinus csemetét venne csalódott próféta.—Jónás 
- Templomépítéshez szakmunkásokat keresek.—Salamon 
- Hajóépítésben járatos ácsokat keresek.—Noé 

16 

Ha a betűhálóból kihúzod a januári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod : Nagy 
Bandó András Naptár című versének hiányzó 

része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

K A R O L I N A 

I G N Á C A F E 

B A L Á Z S H É 

B E R T O L D R 

F E B Á G N E S 

R U C S E N G E 

Á R B Á L I N T 

E L E O N Ó R A 

 

Aki fut, hazaér,    
aki fűt, hazavár,      

de cudar ez a tél, 
 

……………………………….. 

Képrejtvény  
………………… 

Mutasd meg a 
kisegérnek az 
utat a sajthoz! 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Ha nem volna ez a jó  
seprűnyelem,  

ami mindenhová  
vígan nyargal velem,      
sok ármányos tervem  

kár is volna szőni,    
nem érnék rá a királyfit   

békává bűvölni,      
sose tudnék kifogni    

a mérföldlépő csizmán —  
még a gonosz varázslást is  

tündérekre bíznám! 
 

…………………………………………. 

1. akkor látod, ha alszol 

2. nyuszi eledele 
 

 

3. ez tartja a fejünket 
 
 

4. visszafelé: fiú párja 

 
 

5. méz íze 
 
 

6.  üzenetet eljuttatt 
. 

    

    

    

    

    

    

 

A megfejtés egy főnév: ………………………. 
Hogyan kapcsolódik februárhoz? Milyen ál-
lathoz kötjük?............................................... 
………………………………………………….
………………………………………………...… 

 
Kösd 
össze 
az 
árnyé-
kával! 


