
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Kányádi Sándor 
 

Márciusi versike 

Szelidülnek az ordas                         
szelek. 

Barkákat hány a bokros                  
berek. 

Bukfencet vet a játszi                          
patak.                                                  

Már csak a hegyen látni                       
havat. 

 
 

Tavaszt csörget a szarka,    
tavaszt.. 

Zöldülni kezd a barna     
haraszt. 

Zsendülni kezd a zsenge    
határ. 

Erőre kap a gyönge                                         
bogár. 
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                                Email: szi8230@gmail.com              

 Bölénytor hava 

Lovon járok,  

huszár lettem, 
A fejemre csákót tettem; 

Feszül rajtam  

nadrág, mente; 
Nincs is szebb  

a regimentbe. 

 

Sarkady Sándor 

 

Fel! 

 

Itt az óra, 

itt az óra! 

Aki vitéz 

fel a lóra! 

Rajta vagyok,                         
rajta máris- 

vitéz volt a nagyapám is. 

 

 

Donászi Magda  

 

Szél, szél 
 

Szél!Szél! 
Fújdogálj! 
Hullj! Hullj! 
Napsugár! 
Az ünnepi 

zászlók szárnya 
lobogjon a 

napsugárba! 
Szél! Szél! 
Fújdogálj! 
Hullj! Hullj! 
Napsugár!  

 

 

 

Devecsery László 
 

Fény, virág, remény 
 

Nevet, kacag a tavasz, 
pajkos, kedves és ravasz, 

hisz’ a szél messze szaladt, 
nem maradt az ég alatt: 

csupán fény, virág, remény, 
az új évszak küszöbén, 
bimbók nyílnak a fákon, 

millió kicsi ágon, 

sok-sok feslő virágon, 
a tavaszi világon, 

pihe-könnyű szél zenél: 
hisz’ messze szaladt a szél. 

 

HÓvirágJÁTÉK 

Hóvirág, te hóvirág!
Pelyhekből van a ruhád?             
Zöld selyem a kalapod,            

könnyű szélben ringatod. 

 

 

Juhász Gyula 

Tavasz-elő 

Habosra elbágyadt 

a jégfényű ég, 

olvadt ragyogásban 

a lenti vidék, 

a kopasz faárnyék, 

kéklik a havon, 

friss patak csillámlik 

a kocsiúton. 
  

A kakas a hóban 
rikkant egy nagyot, 

piros farka tolla 
mint rubint ragyog, 
olvadoz a zuzmó 
a fűszál hegyén, 

s rengedez már csilló 
harmat a helyén. 
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Csanádi Imre 
 

Tavasz-ébresztő 
 

Ébredj 
új tavasz, 
jégtörő, 
sugaras, 

gallyat gombosító, 
rügyet rojtosító, 

mindenféle 
madarat 

víg versre tanító!. 

Szalai Borbála 
 

Meglepetés 
  

Jó ideje azon törtem buksimat, 

Nők napjára mit is mondjak anyunak! 

Megvettem én egy nagy csokor virágot, 

Boldog leszel anyu, hogyha meglátod. 

  

De örömöd akkor lesz csak még nagyobb, 

Ha ehhez egy szép képet is rajzolok. 

Nagy betűkkel azt írom rá: "Anyukám", 

Kicsi lányod köszönt Téged Nőknapján. 
 

És mikor ma átadom a virágot, 

képzeljétek gyerekek, hogy mit látok, 

Jó nagy doboz csoki van az asztalon, 

Nekem szól a meglepetés Nőnapon. 

Csipkés rüggyel, 

madárfüttyel 

köszön rám, 

köszön rád, 

s majd egy reggel, 

ha víg kedvvel 

jól megráz egy  

almafát, 

és a fáról, 

minden ágról 

szirmok fellege                   
havaz, 

földön-égen 

csodaszépen 

tündöklik fel                              
a tavasz. 

Majtényi Erik 
 

A tavasz 
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Áprily Lajos 
 

Március 
  

A Nap tüze, látod, 

a fürge diákot 

a hegyre kicsalta: a csúcsra ki-
állt. 

Csengve, nevetve 

kibuggyan a kedve 

s egy ős evoét a fénybe kiált. 

  

Régi kiszáradt 

tó vize árad, 

néma kutakban a víz kibuzog. 

Zeng a picinyke 

szénfejű cinke 

víg dithyrambusa: dactilusok. 

  

Selymit a barka 

már kitakarta 

sárga virágját bontja a som. 

Fut, fut az áram 

a déli sugárban, 

s hökken e hó a hideg havason. 

  

Barna patakja 

Napra kacagva 

a lomha Marosba csengve siet. 

Zeng a csatorna, 

zeng a hegy orma, 

s zeng - ugye zeng, ugye zeng 
a szíved? 

Zelk Zotán 

 

Ibolya 
  

Ibolya, ibolya, 
virítsz már a réten, 

gyönyörködsz este a 
víg tücsökzenében. 

  

Tücsökzene ringat 
este elalvásra, 

hajnalban megfürdesz 
az ég harmatába'. 

  

Napfény az ebéded, 
szellők simogatnak: 

így élsz szép vidáman, 
hírnöke tavasznak! 
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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! 

Rettenetes fogak 
 

 Sok állatnak vannak bámulatos zápfogai vagy félelmetes agyarai, de vajon igazak-e 
az állítások ezekről a rémes fogakról? Jelöld a válaszaid, aztán lapozz egyet, hogy 
megtudd az igazságot!  
 

 
Horgászhal 

  Kacagó krokodil 
 

 
 
 
 
Ászkarák                                           Hermelin                                     

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A rozmárok tudnak járni a fogaikon.   

2. A cápák nem rágnak a fogaikkal.   

3. Az aligátorok gyakran vigyorognak tátott szájjal.   

4. A pókok megrágják a táplálékukat mielőtt lenyelik.   

5. A csigáknak több mint 25 ezer foguk van.   

6. A hím horgászhal a fogaival kapaszkodik élete párjába, és többé 
soha el sem ereszti. 

  

7.  Az összes állat között a kék bálna fogai a legnagyobbak.   
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Rettenetes fogak 
 

1. A rozmárok tudnak járni a fogaikon.—Igaz. 
   A rozmárok óriási, akár egyméteres agyaraikkal 
húzzák ki magukat a vízből. A szárazföldön is a fogaik 
segítségével „járnak”. A rozmár tudományos neve 
(Odobenus rosmarus) nagyon találó, hiszen a jelenté-
se „fogon járó tengeri ló”. 
 
2. A cápák nem rágnak a fogaikkal.—Igaz. 
   Bár a cápák szájában egyszerre akár 3000 fog is 
lehet, valójában csk az áldozat megragadására és 
szétszaggatására használják őket. A nagy húsdara-
bokat egyben nyelik le. 
  
3. Az aligátorok gyakran vigyorognak tátott száj-
jal. –Igaz.  
   Ha az aligátorok szája csukva van, fogaik nem lát-
szanak, de gyakran pihennek tátott szájjal. Ilyenkor úgy néznek ki, mintha vigyorogná-
nak. Nem tanácsos a közelükben lenni, amikor elővillantják fogaikat, mert harapásuk 
erejeegy zuhanó autó becsapódásához hasonló. 
 
4. A pókok megrágják a táplálékukat mielőtt lenyelik.—Hamis 
  A pókok pókselyembe göngyölik a hálójukba ragadt rovarokat, és rágóik segítségével 
mérget és emésztőnedvet fecskendeznek a testükbe. Ezután türelmesen várnak, amíg 
feloldódik az ebéd. A péppé vált rovart aztán úgy szürcsölik ki annak kitinpáncéljából, 
mint a levest. 
 
5. A csigáknak több mint 25 ezer foguk van.—Igaz. 
   A csigáknak 25 ezernél több foguk is lehet. Reszelőnyelvüket a fűrész fogaira emlé-
keztető, szabad szemmel nem látható horgok borítják. Ezekkel hasítanak le apró dara-
bokat a táplálékukból, majd megemésztik. 
 
6. A hím horgászhal a fogaival kapaszkodik élete párjába, és többé soha el sem 
ereszti.—Igaz. 
   Amikor egy hím horgászhal találkozik egy nősténnyel, apró, kampószerű fogaival 
ráakaszkodik és többé nem engedi el. Olyan anyagot bocsát ki, amely a nőstény bőrét 
és a saját száját is feloldja, így összeragadnak. Az idő múlásával a hím fokozatosan 
megsemmisül: elveszti agyát, belső szerveit és a szemét is. (És mi még csókolózás 
közben a fogszabályzó miatt aggódunk!)  
 
7.  Az összes állat között a kék bálna fogai a legnagyobbak.—Hamis 
   A kék bálna a leghatalmasabb állat a Földön, de fogatlan. Fogak helyett szilának ne-
vezett lemezek sorakoznak a szájában, végükön sűrű sörtével. A bálna a sörték segít-
ségével ejtu csapdába az apró rákokat, más néven krilleket, amelyeket aztán egyben 
nyel le.  
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  Élt egyszer két testvér egymás mellett, egy dombon. Mindkettőjüknek saját földje volt, 
de a szérűn közösen osztoztak. Aratáskor összegyűjtötték a termést, és egyenlően 
fölosztották egymás között, majd új magokat ültettek a földbe. A báty egyedül élt, nem 
volt családja, öccsét viszont jó feleség és rengeteg gyerek vette körül. Egyik évben 
tízszer annyi gabona termett, mint máskor. Éjjel, amikor a fivérek már túl voltak az ara-
táson, s most is egyenlően megosztoztak mindenen, ki-ki hazatért az otthonába. Az 
idősebb testvér ébren feküdt ágyában, és így töprengett "Milyen szerencsés évünk volt! 
Tízszer annyi gabona termett, mint eddig bármikor! De mit csináljak én ennyi búzával? 
Nekem elegendő annyi, amennyi magamnak kell, ám szegény öcsémnek sok szájat 
kell etetnie. Neki nagyobb szüksége van pénzre, mint nekem." 
  Azzal fölkelt az ágyból, lement a magtárba, fölkapott a hátára annyi zsákot, amennyit 
csak elbírt, és elindult testvére háza felé. Ezalatt a másik testvér is csak feküdt az 
ágyában, és nem tudott elaludni: "Milyen szerencsés évünk volt! – örvendezett. – Tíz-
szer annyi gabona termett, mint eddig bármikor! De mit csináljak én ennyivel? Nekem 
feleségem van és gyermekeim, akik gondoskodnak rólam és a földről, ha bármi történik 
velem. Ám ha szegény bátyámat valami baj éri, jól jön majd neki egy kis tartalék. Na-
gyobb szüksége van pénzre, mint nekem." 
  Csöndesen fölkelt az ágyból, nehogy megzavarja feleségét és gyermekeit, lábujjhe-
gyen leosont a magtárba, felnyalábolt annyi zsákot, amennyit elbírt és elindult fivére 
háza felé. Telihold volt, a fénye beragyogta az utat és az egymás felé tartó testvéreket. 
Amikor félúton összetalálkoztak, megtorpantak, s egy ideig csak nézték egymást szót-
lanul. Aztán megértették, mi történt. Ledobták hátukról a zsákokat és sírva borultak 
egymás nyakába. 
  Akkor az Isten lenézett odaföntről, elmosolyodott, s így szólt: Ez az a hely, ahol meg-
építem az első templomot.  

                                                            Népmese Boldizsár Ildikó közlésében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az első templom 
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Szécsi Margit  

 

Március 15. 

 

Zsír fogytán, bor apadtán 

tengtek a jobbágyfalvak. 

Füsttelen tűzhelyeken 

főzték a forradalmat. 

  

Nemzetiszín lobogó 

röpült a szemek előtt, 

behasadt fecskefarka 

verte a zöld levegőt. 

  

Félelmes tavaszidő 

láttatott seregeket... 

Gyönyörű elgondolni 

azt, ami nem lehetett. 

Donászy Magda 
 

 Március 15. 
 

Melegebben süt ma a nap 
elmúlt már a hosszú tél. 

Minden házon zászlót lenget 
a víg márciusi szél. 

Magyarország szabadságát 
ünnepeljük e napon, 

Háromszínű magyar zászló 
Azért leng a házakon. 

 

Sarkady Sándor 
 

Zeneszó zeng 
 

Zeneszó zeng, menetelnek 
Süt a napfény, fut a felleg. 
Fel a zászló, fel az égre – 
Magyarország örömére. 

Szabadság dala szálljon, 
Aki ember, ide álljon; 

Jövel édes, szabad világ – 
Gyönyörű légy Magyarország. 

Donászy Magda 
 
Március 15-ére 

 
Zászlók díszítik ma 
az utcákat végig, 
márciusi szélben 

szállnak fel az égig. 

Álljunk meg előttük 
csak egy pillanatra, 
emlékezzünk vissza 
arra a nagy napra! 

Az a nap a népnek 
szabadságot adott, 
mi sem felejtjük el 
azt a dicső napot 
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         K. László Szilvia  

Tavaszváró ének 

Tavasszal a virágok 
egymás után nyílnak, 

hóvirág és ibolya 
kirándulni hívnak. 

Rügyet bontanak a fák, 
kivirul most minden, 

tavaszi szél könnyedén 
ágról-ágra libben. 

Kisfiúk és kislányok 
kacagva szaladnak, 

örülnek virágnak, 
örülnek tavasznak. 

                                                                                                                             

Donkó László                             

Tavasz éke 

Barkabontó 
napsugárka, 
mézet gyűjtő 
kis bogárka, 
rügyfakasztó 
boldog zápor, 

 

Osvát Erzsébet 

Nyújtózik a hóvirág 

Nap kergeti  
a telet. 

Hancúroznak  
friss szelek. 

Nyelvecskéjével  
a fű 

tavaszt kóstol: 
– Jóízű! 

Bimbót bont a  
barka már. 
A hóvirág?  
Ő sem vár. 

Hosszú volt a  
tél nagyon. 

Jót nyújtózik  
a napon. 

 

Székely Dezső  

Tavaszváró 

Ibolyalevélen 
bogárka- könnyek. 

Nehéz a sírás, 
nevetni könnyebb. 

Derül az ég is, 
örül a napnak. 

Gyere szép tavasz, 
ölbe kaplak! 

 

 

Drégely László 

 Tavasz hívása 

Sándor, József, Benedek, 
Vártunk rátok eleget, 
Sok volt már a télből, 
Hóból, hideg szélből – 

Hozzatok meleget, 
Zöldellő rügyeket, 

Madár dala szálljon, 
Lepke táncot járjon, 

Süssél nap, fényes nap, 
Hozz meleget mindennap! 

csöpp levélke 
almaágról, 

fehér szirma 
meggyvirágnak, 

tavasz éke 
a világnak. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Miért fázunk jobban, ha fúj a szél? 
 
  Az  emberi test átlag hőmérséklete 36 és 37 ’C között van. Testünket úgynevezett 
hőköpeny veszi körül; ezt bontja meg a szél, így a testünkhöz képest akár csak néhány 
fokkal hűvösebb levegőt is szinte hidegnek érezzük. Ha fúj a szél, gyorsabban párolog 
a bőrünk felületén lévő nedvesség; a párolgás mindig hőelvonással jár, tehát jobban 
fázunk.  
  Az alacsonyabb hőmérséklet azonban nem feltétlenül vezet megfázáshoz vagy fertő-
zéshez, különben egész télen betegek lennénk. Valójában elég ritka, hogy csupán a 
hideg idő vagy az erős szél betegít meg minket. A megfázásos betegséget általában 

vírusok okozzák. Ősszel és télen nem utolsó sor-
ban azért lépnek fel gyakrabban meghűléses be-
tegségek, mert ilyenkor a vírusok könnyebben és 
gyorsabban terjednek, például azért, mert többet 
tartózkodunk zárt helyen, emberek között. Ezenkí-
vül télen kevesebbet szellőztetünk, és a száraz 
levegőjű helyiségekben kiszárad a nyálkahártyánk; 
a kórolozók így hamar bejutnak a szervezetünkbe, 
s immunrendszerünket legyengítve ágynak dönte-
nek. 

Miért esznek pálcikával a kínaiak? 
 
  A kínaiak csaknem 4000 éve használnak evőpálcikákat. Akkoriban még a vilá-
gon mindenki puszta kézzel evett. A kések csupán az 
ételek előkészítésére szolgáltak, a villát pedig még nem 
találták fel.  
  Nem egészen világos, miért támadt a kínaiaknak az az 
ötletük, hogy két pálvika közé szorítsák a falatjaikat, s 
így tolják őket a szájukba, egy kínai filozófus, Konfícius 
állítólag azt mondta: a kés veszélyes fegyver az asztal-
nál. Ám az is lehet, hogy a kínaiak egyszerűen előke-
lőbbnek találták, ha a kezük helyett pálcikákkal esznek. 
Vagy éppen kényelmesebbnek, hiszen z ételeket a 
konyhában már előre mindig falatnyi darabokra aprítot-
ták. Nagyobb darabok— mint például egy szelet pecse-
nye—Kínában nem kerülnek az asztalra.   
  A gazdagok elefántcsont vagy ezüstpálcikákat használ-
tak, mindenki más fa– vagy bambuszpálcikákkal evett. 
Becslések szerint a földön kb. 500 millióan használnak 
kést és villát, 1,2 milliárd ember pálcikával, 4,6 milliárd 
pedig puszta kézzel eszik. 

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? című könyvéből 
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                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

Asbóth Oszkár  (1891-1960) mérnök, aviatikus. Az első világháború 
alatt több társával együtt, egy függőleges emelő légcsavaros jármű-
vön dolgozott, de a gép repülése nem járt sok sikerrel. A háború után 
gyárat alapított a saját szabadalmaztatott légcsavarjainak gyártásá-
ra, majd újra foglalkozni kezdett a helikopter megalkotásával. 1928-
ban az AH-1 felemelkedett, és Hosszú István pilótával a fedélzetén, 
sokáig magasan lebegett, majd leszállt. Fejlesz-
téseit folytatta, és AH-4-es modellnél minden 
addigi technikát tökéletesített.  
  A mai értelemben vett helikoptertől ez még na-
gyonmessze állt, mégis lendületet adott Európá-
ban a helikopterkutatásnak.  

 

Szilvay Kornél (1890-1957) gépészmérnök, tűz-
oltóparancsnok. Budapest egykori tűzoltópa-
rancsnoka hamar felismerte, hogy az oltóvíz sok-
szor nagyobb kárt okoz, mint maga a tűz. A tűz-
károk mérséklésére és a vagyon megóvására 
találta ki a szárazoltó eljárást, amely végül világ-
szerte elterjedt a lényege, hogy oltóanyagnak víz 
helyett port vagy habot használ. 1928-ban sza-
badalmaztatta a róla elnevezett tűzoltó-
berendezést. Tűzoltóként sok ezer oltást végzett, 
az 
egyik 
legfon-
tosabb 
a 
Szent-
István 
bazili-

ka kupolatüzének vízkármentes oltása volt.   

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Helikopter 

 

Szitakötőteste kerregve-berregve   

egyszer csak fellibeg. 

Orrában pilóta húzza és fordítja,    

enged a géptömeg. 

 

Rettentő propeller pörögve-forogva   

süvítve szelet csap. 

Ha már jó távol jár,  

zümmögve-zimmegve      

aprócska sz únyog csak. 

Poroltó 

 

Ég a tető, ég a ház is,      

ég a zsúp, jaj, minden ég,  

recseg-ropog fagerenda, ereszték. 

 

Szaladj vízért, oltsunk lángot,                  

kezedben az Aral-tó,                                       

ne fussatok, kéznél van a poroltó. 

 

Szent Flórián, hála néked!  

Ugyan már, jó emberek,     

Szivay a bölcs, akit dicsérjetek. 
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Nemzeti ünnepünkre 

  A képen látható nemzeti színű díszek filcbő 
készültek, de bátran nekiállhatsz színes kar-
tonból vagy sima papírból is elkészíteni. Ha 
csak fehér lapod van, először be kell mázolni 
valamilyen technikával (festékkel, fictollal, 
színes ceruzával) néhányat pirosra, másokat 
zöldre és persze maradnak fehérek is.  
  Zöld gomb híján használhatsz papírkoron-
got a madarak szárnyánál és a virágok köze-
péhez. Ugyanígy tulipánt vagy sima kokárdát 
is ragaszthatsz össze.  
 
A lovacska elkészíthető kartonból vagy filc 
anyagból. Elsőként nagyítsd fel a megfelelő 
méretűre a sablont, majd a kiválasztott 
anyagra rajzold át, vágd ki és következhet a 
díszítés. A képen a ló szemét és a kantárját 
filctollal rajzolták a kartonpapírra, a nemzeti 
színű nyereg pedig krepp-papírból össze-
göngyölt golyókból lett felragasztva. Ezt a 
pici gyerekekkel is el lehet készíteni, csak 
rajzoljuk elő nekik, melyik rész lesz piros,  

Jó munkát kívánunk!  

 

melyik fehér, majd zöld.  
  Ugyanígy kokárdát, tulipánt 
is ragaszthatunk. Vagy más 
virágokat, gyümölcsöket…...  
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Olvastad már? 

Megumi Iwasa: Szeretettel üdvözöl Pingvin 

Zsiráf napjai egyhangúan telnek a szavannán, ezért úgy dönt, levelet ír: „Add oda an-
nak az állatnak, akivel a látóhatár túloldalán találkozol!” - mondja Pelikánnak, aki unal-

mában éppen nyitott egy postát. Így jut el a levél 
Pingvinhez, aki messze- messze, a Bálna-tengeren 
él. Igazi levélbarátság alakul ki kettejük között, míg 
egy nap Zsiráf úgy dönt, személyesen is ellátogat 
újdonsült barátjához! A gyerekek a mese közben pe-
dig megismerhetik azt is, hogy 
milyen érzés 
levelet írni, vár-
ni, kapni! 

A kérdezés job-
ban tanít, mint egy mindentudó előadó 

Pingvin tanítója, Bálna professzor nem tud túl 
sokat a világról. Nem is bocsátkozik hosszú okoskodásokba vagy 
előadásokba, mert tanárnak viszont nagyon jó. Kérdez és feladato-
kat ad fel, és kérdésre kérdéssel válaszol. Amikor felmerül egy új 
fogalom, amiről dunsztja sincs, rögtön rávágja: "Nagyszerű! Ezt 
már rég fel akartam adni." Tehetséges pedagógus. 

Nem butaság néha unatkozni egy kicsit 

Még a történet elején jártunk a tesztközönségemmel, amikor rákér-
dezett: de hát miért nem barátkozik a Zsiráf a Pelikánnal? Jogos. 
Mindketten unatkoztak, nem volt barátjuk, egymás szomszédsá-
gában éltek, az egyik mégis a látóhatáron túl keresett új barátot, a 
másik pedig azzal foglalta el magát, hogy segít neki. Örültem, 
hogy a fiam feltette ezt a kérdést, és még jobban, amikor pár feje-
zettel később a történetben is újra szóba került. Merthogy ők is 
barátok lettek, jöttek rá, miközben együtt bandukoltak a Bálna-fok 
felé Pingvinhez. A beszélgetés így zajlott le: 

„Zsiráf szörnyen hálás volt Pelikánnak. 

– Köszönöm a sok repülést, drága barátom, Pelikán! 

– Részemről a szerencse. Csak mert te annyira unatkoztál, én már egyáltalán nem 
unatkozom. 

– Igen, csak mert annyira unatkoztunk, barátok lettünk. 

– Igen. Nem is olyan butaság néha unatkozni kicsit.“ 
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- Képzeld, van 
barátnőm! Mond-
tam neki, hogy 
úgy 10 és 12 mil-
lió forint közti 
összeg van a 
bankszámlámon. 
Ami végül is igaz, 
mert pontosan 
5000 forint van 
rajta. 

Mókázó március 

Be kell jutnom, hogy aztán 
megint kimehessek! 

Tudósok 1 
hónapja meg-
találták a 
gént, amely a 
szégyenlős-
ségért felelős. 
Nem volt 
könnyű, mert 
két másik gén 
mögött rejtő-
zött.  

https://www.pagony.hu/szeretettel-udvozol-pingvin
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Nagy Bandó András Naptár című versé-
ből a februári versszakának                             

hiányzó sora:  
 

„...a fehér február.” 

A februári rejtvények megfejtései                       
 
 

 Rejtvények márciusra 

Képrejtvény 
 
 

könyvtár 
 
 
 
 

Szótagrendező — Rakd sorba a szótagokat, 
hogy ezzel a  hónappal kapcsolatos szókap-
csolat alakuljon ki!     
 
       JEL 

Mutasd meg a 
kisegérnek az 
utat a sajthoz! 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha szerencséd 
van, kisorsolják a nevedet és ajándékcsomagot nyerhetsz.   

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

MEZ 

Húzd ki a hónappal kapcsolatos szavakat a felsoro-
lásból! Mi a kakukktojás? 

 

  GYERTYASZENTELŐ   MEDVE    SÍTÁBOR                                    
     

      FARSANG         BÚZAKALÁSZ      HÓVIRÁG  

BÁL 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

A Boszorkány vagyok. 
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 eljuttat 
. 

 

A megfejtés egy főnév: ÁRNYÉK. 
Hogyan kapcsolódik februárhoz? Milyen ál-
lathoz kötjük?.Február 2-án kibújik a medve 
a barlangjából, hogy megnézze süt-e a nap. 
Ha látja az árnyékát, jön még hideg. Vissza-
bújik és folytatja téli álmát. 

Á L O M 

R É P A 

N Y A K 

Y N Á L 

É D E S 

K Ü L D 
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1. nem ellentéte 

2. büdös erdei állat 
 

 

3. eszes, jó fejű 
 
 

4. fiú párja 

 

5. vissza: dühítő 
rovar 

 

6.  egyik szülő 
. 

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

része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

N A P L U J Z A 

F É K Á Z M É R 

N A D O R J Á N 

Z A L Á N Y E S 

M A T I L D H Ó 

G E R G E L Y V 

É G E M I K S A 

I N E Z U B U L 

 

Március lépeget,      
tavaszt hoz, na, végre! 

És vele kék eget, 
 

……………………………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Nem pillant meg bárki,  
oly tünékeny vagyok! 
Sokan csak azt látják,     
tavon napfény ragyog,     
sokan csak azt hallják,           
 patak habja csobban,           
szellő súg a sás közt,      

szél zizzen a lombban—        
de te látsz és hallasz,       

s azt suttogod nyomban: 
„Hol vagy, hová tűntél?” 

Hiszen tudod, hogy itt is, ott is                    
én jártam a …………………… 

    

    

    

    

    

    


