
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Kányádi Sándor 
Két vén fáról 

 
 

Zöld Király és Zöld Királyné,  
ha fúj a szél. Kilovagolnak,   
megkergetik, megfuttatják    
hol a napot, ol a holdat. 

 

Zöld Király és Zöld Királyné,            
ha szélcsönd van, álldogálnak,   

nézegetik, árnyékát a        
két gyönyörű koronának. 
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Gyenes István:  

Tavaszköszöntő 

Köszöntünk szép kikelet, 
Ragyogjál a föld felett. 
Áraszd meleg sugarad, 

Hozzál termő                       
szép nyarat. 
Epret, mézet,                            
szép virágot, 
Embereknek                             
boldogságot. 

 
 

Devecsery László 

Pitypang 

Hajlítom kezem, ujjaim, 
gömböt formálok                  

csendesen. 
Pitypangra pillantok               

kedvesen. 
Játékát utánzom                     

szelíden: 
ujjaim nyitom: 

el nem szállnak… 
Pitypangra fújok:                    

szél vagyok: 
repülnek ernyős                   

csillagok. 
 

…és a pihés ernyők 
alatt… 

rejtőzik az aprócska mag. 

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Báránytor hava 

 

 

 
 

Kányádi Sándor 

Kelj föl, nap 

Ébredj, sugaras nap,                         
kelj föl, aranyos nap:                               

hóvirág, ibolya                                      
mutatkoznak. 

Zsendülő határra,                           
rügyezgető ágra,                                 

süss fel, aranyos nap,                               
a világra. 

Kelj föl, aranyos nap,                            
ragyogj, sugaras nap,                        

édesanyám arcát                                   
simogassad. 

 

Devecsery László 

 Tavasztündér 

Varázspálcám suhogása 
felkelti a vidéket. 

A tél végi utazásra 
barátaim kísérnek. 

 
Varázsigém hatalmával 

elaltatom a telet. 
Az ágakra rásuhintva 
ébresztem a rügyeket. 

 
Virág nyílik ahol járok, 
ágak végén tipegek. 

Tündérszárnyam                
nyomában már 
ott virít a kikelet. 

 

A sárgarigó fészke 

Sárga ruha,                            
szürke mellény, 

farka tollán csillan a fény. 
Szálldos, röppen                     

ágról ágra, 
felesége hazavárja, 

hogy a villás ág hegyére 
fészek legyen                            
már estére! 

Építgetik, kötögetik, 
és szálanként                                     
fel is teszik: 

puha tollal bélelgetik. 
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Fa-huszár, fa-vitéz,                  
hadd látom, mennyit kérsz. 

Százat adj lovamért,      
ezeret magamért. 

 

Csapj oda, csapj bele,    
égjen a tenyere! 

Volt egy fa-katona. 

Fából volt a lova;     
kengyele, kantárja                  
a kovács munkája,   

fából a patkója:                      
fa-kovács patkolta;      
fából volt faragva                  

Kányádi Sándor 
 

Faragott versike 
 

Lőrinc Pál 
 

Három füles 
 

Három kis nyúl ül a réten,   
 mesebeli faluszélen. 

Előttük egy halom tojás —     
Húsvét táján ez így szokás. 

 
Festék is van jócskán, bőven,                   

fut az ecset tekergően. 
Tojáson a színes csíkok,                            

olyanok, mint a kis gyíkok. 
 

Nyúlapó is megjött közbe,       
 leül köztük, ott a földre,     
nagy bajúszát simogatja,      

tojásokat válogatja. 
 

Szebb az egyik, mint a másik,                
nincsen köztük, mely hibázik. 

Ügyes ez a három füles,     
nem lesz kosár sehol üres. 

 
Jut is bőven minden házba,                        

locsolóknak tarisznyába. 
Kinek nem jut, fusson ide,  
Nyúlapó tesz a zsebibe! 

Csukás István  
Tavaszi vers 

 
Az ablakhoz nyomul az orgona, 
az ablaküvegen át rám nevet, 
amit nem tudok megunni soha, 
a kék szemű tavaszi üzenet. 

 
Gyerek leszek egy percre újra én, 

örökzöld időmből kipislogok, 
a létezés halhatatlan ívén 

a teremtésig visszacsusszanok. 
 

Boldog részecske, együtt lüktetek, 
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág, 
ledobjuk, unt kabátot, a telet, 
s szívemmel ver a születő világ. 

Mert jó élni, e gyermeki hittel 
így fordulok én is a fény felé, 
s tudom, hogy majd a többi szelíddel 
lelkem földi jutalmát meglelé! 

4 

Bolondos egy hónap     

április hónapja,      

hol kalap a fején,       

hol báránybőr sapka. 

 

Köpönyegbe burkol,      

ingujjra vetkőztet;    

mutatja a tavaszt       

hol nyárnak, hol ősznek. 

Kányádi Sándor 
 

Április hónapja 

Balogh József  
 

Tavasz 
 

Fészket rak a jó idő, 
gólyanép is haza jő. 

 
Itt totyog a patakpart, 
a sok vadlúd vele tart. 

 
A Nap szeme ide lát, 
kedvet nyílik a világ. 

 
Hóvirágom tavaszol, 
szívem zenét zakatol. 

 
A park csupa szerelem, 
benne magam keresem. 

Hiába próbálnád   

kilesni a kedvét,       

túljár az eszeden,     

mire észre vennéd. 

 

Búsnak teszi magát,    
szeme könnyben ázik,      

mindegyre lehunyja     
sűrű szempilláit. 

Aztán gondol egyet,  

fülig fut a szája,    

 s ránevet a fényben     

  hunyorgó világra. 

Vidor Miklós  
 

Virághívogató 
 

Ibolya, ibolya, 
vén erdőknek fia-

tal 
mosolya!  

Hóvirág, hóvirág, 
tárd ki nekünk a 

tavasz 
kapuját! 

Kikerics, kikerics, 
kiderül az ég fölöt-

tünk, 
ha te nyitsz! 
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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! 

   
                        A túlélés nagymesterei 

 
Földünkön sokféle szívós hüllő, elpusztíthatatlan rovar és más 
bámulatosan alkalmazkodó állat él, de vajon az alábbi állítások igazak-e a legellenál-
lóbb túlélőművészekről? Jelöld meg a válaszaidat, aztán lapozz egyet a megfelelő vá-
laszokért! 

 

 
 
 

 
 
 

Csótány                           
  
 

 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A bordás gőtét az állatok Robin Hoodjának is nevezik, mert íjjal és 
nyilakkal védi meg magát. 

  

2. A krokodilok olyan rutinos tűlélők, hogy már akkor is éltek, amikor 
még a dinoszauruszok kóboroltak a Földön.  

  

3. A gyíkoknak a farkuk segít elmenekülni, ha elkapják őket.    

4. A csótányok fej nélkül is életben maradnak.   

5. Az Antarktiszon egyetlen növény sem képes életben maradni.   

6. A cápák olyan életerős lények, hogy még az űrben is úszkáltak.   

7.  Az oposszum egy bundás kis szélhámos, amely halottnak tetteti 
magát, hogy megmeneküljön a ragadozók elöl. 

  

    Oposszum 
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A túlélés nagymesterei 
 

1. A bordás gőtét az állatok Robin Hoodjának is nevezik, mert íjjal és nyilakkal 
védi meg magát.—Hamis 
   A bordás gőte nem használ íjat és nyilat, de ez a kis elszánt harcos hihetetlenül kitar-
tóan képes védekezni. Ha egy ellensége megközelíti, a bőrén át kidugja a bordáit, 
amelyek hegyes nyilakként sorakoznak az oldalán. A „nyilak” hegyén a bőréből szár-
mazó méreg van, ezzel tartja távol a támadókat.  
 
2. A krokodilok olyan rutinos tűlélők, hogy már akkor is éltek, amikor még a dino-
szauruszok kóboroltak a Földön. —Igaz 
  A krokodilok több mint 200 millió éve élnek a Földön. Már a dinoszauruszokkal egy 
időben léteztek, ám míg ők 65 millió évvel ezelőtt kipusztultak, a krokodilok a ma napig 
fennmaradtak, bámulatos vadászok, éberen tudnak figyelni minden érzékszervükkel, 
és sokáig kibírják élelem nélkül, ezért a földkerekség legnagyobb túlélői közé tartoz-
nak. 
  
3. A gyíkoknak a farkuk segít elmenekülni, ha elkapják őket. –Igaz 
  Ha egy ragadozó elkapja egy gyík farkát, legtöbbször sovány ebéddel kell beérnie.  A 
gyík ugyanis le tudja dobni a farkát, amely képes tovább tekergőzni a hoppon maradt 
ragadozó szájában. 
    
4. A csótányok fej nélkül is életben maradnak.—Igaz 
  A  csótányok több napon át életben maradnak táplálék és víz nélkül is. A fejükre nincs 
is szükségük, mert az emberekkel ellentétben nincs rajta légzőszerv: a testükön lévő 
nyílásokon keresztül lélegeznek. A csótányok teste hamar bezáródik, ha megsebesül-
nek, így a fejüket vesztve sem véreznek el. Akár hetekig életben maradnak fej nélkül, 
de még ennél is elképesztőbb, hogy a fejük is életben marad órákig test nélkül– Szívó-
sak, az biztos! 
 
5. Az Antarktiszon egyetlen növény sem képes életben maradni.—Hamis 
   Az Antarktisz jeges sivatag. Itt csak a legellenállóbb élőlények képesek életben ma-
radni. De így is jónéhány egyszerű növény, főleg moha és parányi moszat él a 
fagyos kontinensen. A félig moszat, félig gomba zuzmók még náluk is ellenál-
lóbbak: a Föld leghidegebb részén, a Déli-sark közelében is megtalálhatóak.  
 
6. A cápák olyan életerős lények, hogy még az űrben is úszkáltak.—Hamis 
   A cápák nem jutottak el az űrbe, de egy bámulatosan jól alkalmazkodó hal, a fo-
gasponty járt már ott. 1973-ban részt vett egy küldetésen, ahol a súlytalanság állapotá-
ban úszkált. Minden bizonnyal ez a legellenállóbb halfaj a világon. Legtöbb uszonyos 
barátjával ellentétben édes– és tengervízben is megél, sőt a súlyosan szennyezett vi-
zekben is kibírja. Igazán edzett úszó!  
 
7.  Az oposszum egy bundás kis szélhámos, amely halottnak tetteti magát, hogy 
megmeneküljön a ragadozók elöl.—Igaz 
  Ez a bundás jószág remek színész. Ha fenyegetettnek érzi magát, lógó nyelvvel elveti 
magát és orrfacsaró bűzzel riasztja el a közelébe settenkedőket. A legtöbb állat nem 
eszi meg a holtan talált zsákmányt, így ez a módszer remekül beválik! 
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 Tordon Ákos  

A titokzatos tojásfestő 

Nád-országon innen, Sás-országon túl, két vadalmafa között terült el Szarkaláb király 
birodalma. Volt benne három rozzant viskó, három földbe vájt putri, no meg egy kidőlt-
bedőlt falú, erről-arról támogatott kunyhó. Abban a kunyhóban éldegélt Riogi bácsi, 
szarkaláb király nyugalmazott udvari madárijesztője. 

Húsvét közeledtekor vette a kalapját, s kopogó falábán elbicegett valamerre. Hogy 
merre, senki se tudta, senkinek se mondta, ezért is nevezték el „titokzatos” Rioginak. 
Hej, pedig be sokan is szerették volna tudni: hová tünedezik el húsvét tájt az öreg Riogi 
bácsi? 

Bizony, mindmáig se tudná senki, ha egy kotnyeles kis csóka el nem kotyogta volna a 
Csókatéren a Garabonciásnak, aki aztán elhíresztelt fűnek-fának. Így tudtam meg én 
is. Riogi bácsi ringyes-rongyos köpönyegében, lyukas kalapjában egyenest Kökörcsin 
felé vette az útját. De nem ment a városba, a kalácsvári keresztútnál befordult a kökör-
csini Nagyerdőbe. Ám ott is csak a Kerek Tisztásig ballagott. A Kerek Tisztás kellős 
közepén belefújt egy fűzfa sípba. A harmadik sípszóra – uramfia! – odasereglett a világ 
minden rókája. 

Kis róka, nagy róka, megtermett és apróka, mind köréje gyülekezett, mind elébe állt. 

Amikor a legöregebb sánta róka is elővánszorgott, imígy dörrent rájuk a vén madár-
ijesztő: 

- Emlékeztetőül hívott egybe titeket, Nyúlret-
tegi Rókanépség, Riogi, a Mezők Ura, hogy 
figyelmeztessen a rég megkötött egyezségre! 

Erre a legöregebb róka mély meghajlások 
közepette Riogi bácsi elé sántikált, s minden 
rókák nevében így felelt: 

- Mezők Ura, biztosítlak, a Nyúlrettegi Ró-
kanépség jól tudja, mi az egyezség: húsvét 
előtt egyetlenegy nyúlnak sem eshet bántódá-
sa a kökörcsini Nagyerdőben! 

A sunyi rókanépség bólogatott sűrűen, s haj-
longott alázattal, miközben karban zúgta ezer 
és ezer rókatorok:  

- Rókaháj és rókamáj, ezt ígérte a rókaszáj, s 
ígéretünket megtartjuk, a nyulakat békén 
hagyjuk, fessék meg a hímes tojásokat, s vi-
gyék széjjel a világba, addig nem lesz egyik-
nek se bántódása! 
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 Riogi bácsi helyeslően bólintott a fejével, s hármat tapsolt a kezével. A harmadik tap-
solásra tenger nyúl gyűlt a tisztásra. 

- Kedves Tojásfestő Nyuszik, van-e felpanaszolnivalótok? 

Jaj, lett ere sírás-rívás, s a legöregebb nyúl térdre borult az öreg madárijesztő előtt: 

- Hallgasd meg a mi panaszunk, Mezők Ura! Igaz, hogy a rókanép most nem kerget 
meg egy nyuszit sem, békén hagynak bennünket, de egy ismeretlen ellenségünk min-
den áldott éjjel összevissza maszatolja a Legszebb Húsvéti Tojásokat!!! Hiába állítot-
tunk őrséget, éjszakáról éjszakára odalesznek a Legszebb Hímes Tojások!!! Jaj ne-
künk!!! Mit tegyünk???!!! 

Héthatárba hallatszott a nyuszik zokogása. 

Riogi bácsi erősen törte a fejét, s közben mind egy szálig alaposan szemügyre vette a 
rókákat, de azok állták a tekintetét. Bizony, nem jutott a Rejtély nyomára. Végül is azt 
határozta el, hogy ő maga lesz a strázsa. 

Hanem ötöd fertály órányi strázsa után ott nyomta el az álom a Tojásfestő Műhely ka-
pujában. Hortyogása elhallatszott Kalácsvárig, Kökörcsinig. 

Amikor a kökörcsini öreg torony rossz órája elütötte az éjfélt, egy nyúlbőrbe bújt apró-
ka, icipici kis róka lopakodott a Tojásfestő Műhelybe. 

Belebotlott egy vödörbe, beleesett két csöbörbe, összekevert egy tucat festéket, s az-
tán nagy áhítattal, egy tűzre való, ócska meszelővel sorra bemaszatolt a legszebb tojá-
sokat. 

No, az első csörömpölésre felébredt Riogi bácsi, de nem termett tüstént talpon, félig 
hunyt szemhéja alól lesett ki a nyúlbőrbe bújt garázdálkodó rókafira. Hanem, amikor a 
Legislegszebb Hímes Tojást vette a kezébe, egyszeriben hozzáugrott, s fülön csípte 
őkelmét: 

- Lesz nemulass, feketeleves, csúf idő, hó fújta szeles! – dörrent rá keményen Riogi 
bácsi a pórul jártra. – Nem mented az irhád, te rosszcsont! 

Hanem azért a másik kezével csak belenyúlt szakadt lebernyege lyukas zsebébe, 
igazlátó pápaszeméért, hadd lásson be véle a kis imposztor szívébe! No, de alighogy 
föltette az orrára, máris leesett az álla: Szélforgó és papramorgó, ki hinné: nem rossz 
szándékkal jött szegény, meg akarta tanulni a tojásfestés csínját-bínját, művészetét, 
de a nyuszik elkergették. Ezért jött hát éjente nyúlbőrben, túljárva az őrség éberségén. 
Festeni akart. 

 - Így van, így, szóról szóra – szepegte a csupa festék rókafi. 

- Ó, de ilyet! Sose hitem volna! – csapta össze a kezét Riogi bácsi. 

Ám, hogy elengedte a kicsi róka fülét, az – uzsgyi! – elszaladt, tán még most is szalad. 
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Piros tojás zöld füzéren, 
Nyuszi mama  
festi éppen. 
Erre vár a  

sok kisgyerek, 
Ettől lesz a világ kerek. 

 
Nyuszi pajtás, mondd 

meg nékem, 
Mit festettél egész hé-

ten? 
Piros tojást?                    

Sárgát? Zöldet? 
Beterítetted a földet? 

Ide figyelj nyuszi pajtás 
jöjj be hozzánk egy kicsit, 
nyújtsd ide a tapsi füled 

súgok bele valamit. 
Közeledik húsvét napja, 

el ne felejtsd kedvesem, hogy 
a piros csokitojást nagyon, 

nagyon szeretem. 

Kinyílott az aranyeső, 
Én voltam ma a legelső, 

Aki kora reggel, 
Locsolkodni kelt fel! 

Minden szőke, barna lány, 
Mint a piros tulipán, 

Virulva viruljon, 
Rózsapermet hulljon! 

Íme itt a kölni, 
Szabad-e locsolni? 

Húsvét másnapján, 
mi jutott eszembe 
egy kis rózsavizet 

veszek a kezembe. 
Most hát kedves lányka 

kérlek szeretettel, 
hadd öntözzelek meg, 
egy kis szagos vízzel. 

 

 
Húsvét napján korán keltem, 

Ünneplőbe felöltöztem. 
Rózsavízzel elindultam, 

E kis házba bekopogtam. 
Üdvözlöm a ház lakóit, 

Keresek egy kis leányt itt. 
Rózsavízzel locsolkodom, 

Piros tojást elfogadom! 

 
Húsvét hétfőjén 

kinyílott egy rózsa, 
Hajnalhasadáskor, 
Harmat hullt le róla. 

Ezüst harmat cseppent, 
Kis üvegbe szedtem, 

Egy szép barna kislányt 
Vele megöntöztem. 

 
 

Én még kicsi vagyok, 
Verset nem is tudok, 

Majd jönnek a nagyok, 
És mondanak azok. 

De tojást azért kapok? 
 
 

Jó reggelt, jó reggelt,  
Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Ki találta fel a tépőzárat? 
 
  A tépőzár (más néven bogáncszár) működési elvét a svájci George Mestral leste el a 
természettől. Amikor a hegyekben túrázott, gyakran valósággal elborították a nadrágja 
szárát a rátapadó bogáncsok (mármint a bogáncs golyóforma termései). 
  Mestral föl akarta deríteni e tapadási mechanizmus titkát és hazavitte hát a bogáncso-
kat, és mikroszkópjával kitartóan és alaposan vizsgálgatta őket. Felfedezte, hogy a 
bogáncs tüskéinek végén apró, hajlékony horgocskák vannak, amelyek, mihelyt érint-
kezésbe kerülnek valamilyen szövettel, textíliával, menten beleakaszkodnak annak 
apró bolyhaiba. Ez  a képesség a növény minél nagyobb területen való elterjedését 
szolgálja. 
  Mestral tíz évig dolgozott azon, hogy lemásolja ezt a hor-
gocskás tapadási módot. Két különböző felületű csíkot fej-
lesztett ki, amelyek egymáshoz nyomva egy pillanat alatt 
szorosan összetapadnak. Az egyik csík felületét iciripiciri 
horgocskák borítják (akárcsak a bogáncsgömböcskéket), 
míg a másik csík felülete bolyhos (mint a ruhaanyagok). A 
bogáncs természetesen kiérdemelte, hogy új találmány 
névadója legyen, bár a magyar nyelvben elterjedtebb a 
tépőzár elnevezés.  
  Mestral 1951-ben szabadalmaztatta találmányát. 

Honnan ered a császármetszés elnevezése? 
 
  Sokáig tartotta magát a legenda, hogy a császármetszés Gaius Julius Caesarról 
nyerte a nevét, aki Plinius történetíró szerint császármetszéssel született, azaz ki 
kellett vágni az anyja hasából. Tudjuk azonban, hogy Caesar édesanyja a szülés 
után még évekig élt, márpedig ezt a műtétet akkoriban—a higiéna hánya miatt—
élő embereken nem lehetett elvégezni, illetőleg semmi esély nem nem volt rá, 
hogy az anya túlélje, 
  Valószínűbb feltételezés, hogy az elnevezés az ókori Rómában hozott császári 
rendelettel függ össze, mely szerint a szülészeknek és bábáknak kötelességük 

műtéti úton kimetszeni a haldokló vagy halott 
halott anyából a 
magzatot. 
  Az is elképzel-
hető, hogy a mű-
tét latin elneve-
zése: „sectio 
caesarea”, a 
latin kivágni: 
„caedere” igéből 
származik. 

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? című könyvéből 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fszerszam-ok.hu%2Ftermek%2Ftepozar-10r-450x25mm%2F&psig=AOvVaw3l_kCci3dbjja-hFfhjU4w&ust=1584781891111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjPouDaqOgCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.babaszoba.hu%2Farticles%2Fterhesseg%2FMiert_fertozodhet_el_a_csaszarmetszes_sebe%3Faid%3D20190322231631&psig=AOvVaw3u9PuxOkDUsT-Ni94oB4zd&ust=1584782697270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi3
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenardorsi.hu%2Fcsodaszep-szulesek-senki-nem-vette-eszre-vegul-minden-jol-alakult%2F&psig=AOvVaw3u9PuxOkDUsT-Ni94oB4zd&ust=1584782697270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi3t-TdqOgCFQAAAAAdAAAAABA
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                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

 
  Bródy Imre (1891-1944) fizikus, kémikus. A kora-
beli izzólámpák rövid élettartamúak és rossz minősé-
gűek voltak. Nagyobb fényerejű és tovább világító 
villanykörtére volt szükség. A kriptonnal töltött izzó-
lámpát a tudósok már ismerték, de mindennapi 
használatba nem jutott el, mert a 
kripton nagyon drága volt. Hosz-
szú kutatómunka után megálla-
pították, hogy 1000 m3 levegőből 

1,5 liter kripton nyerhető ki. Erre a technológiára 
Bródy megalapította Ajkán a világ első kripton-
gyárát, ahol a korábbi ár kevesebb mint háro-
mezred részéért állították elő a nemesgázt. Az 
1930-ban szabadalmaztatott találmánya a krip-
tontöltésű izzólámpa így lett végül 1936.ban vi-
lágsiker. 
 
 
Szent-Györgyi Albert  (1893-1986) orvos, bio-
kémikus. Az nár ismert volt, hogy a citrusfélék 
fogyasztása megelőzi a skorbutot, a C-vitamin-
hiány okozta táplálkozási betegséget, de hogy 
ezt hogyan és miből lehet előállítani, hogy min-
denki számára elérhető legyen, azt a magyar 
orvosprofesszor találta fel. A történet szerint 
egyik este felesége paprikát adott a vacsorához, 
amit ő nem akart megenni. Azt mondta, hogy el 
kell vinnie megnézni, van-e benne C.vitamin. 
Meglepetésére kiderült, hogy a magayr paprika 
jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amit 
gyorsan és olcsón lehet belőle kinyerni. Felfede-

zéséért 1937-ben orvostudományi Nobel-
díjat kapott. 

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Villanykörte 

 

Ültessünk villanykörtefát! 

Villanykörték világítanak ágain,    

kiülhetnénk alá éjjel is,         

jól láthatnánk, melyik kukacos,     

már ha élnek a villanykörtékben      

villanykukacok. 

Csak a körteillat hiányozna,                           

a zümmögő méhzene,                                 

napsütésben csipegető rigórajok,      

a csőrükből csöpögő kásás körtelé. 

 

Hagyjuk inkább az ültetést,                      

csavarjuk be ezt a körtét a csillárba      

a kiégett helyett, kell a fénye,                         

mert ha jön az este,                                  

félni fogok a sötétben                                              

- kerüljön minden a maga helyére. 

C-vitamin 

 

Szent-Györgyi Albert, bölcs vegyidoktor   

kémcsöve míg forr, súgja a profnak:   

nemcsak a citrom, a mangó, a kumkvat,   

de ami nő még Afrika földjén,                             

a paprikahús is rejti a kincset,                              

C-vitaminhoz jutsz, ha elégszer                           

ezt eszed ésszel, s nem csipszet. 

12 

 

Húsvéti nyuszi és rakéta 

Április 12. az űrhajózás világnapja. A 
jobb oldali rakétát könnyen elkészít-
heted, a kerek ablakokba pedig vi-
dám fotókat ragaszthatsz. Akár 
anyák napi ajándék is lehet: egyik 
ablakban a te arcod, a másikban a 
tesódé, vagy anya meg te, vagy na-
gyi meg ti…. 
Fesd meg az alapképet, majd a szél-
ső darabokat vágd ki kedved szerinti 
színes papírból. Vágd ki óvatosan a 
kerek részt is. S oda illeszd a fény-
képeket. Már csak össze kell illesz-
teni az űrhajót!   —> 

Jó munkát kívánunk!  

<— Ez a kedves nyuszika készülhet filcből, de-
korgumiból vagy kartonpapírból egyaránt. A 
kezébe tehetsz csokit, cukorkát, apró dobozban  
valami meglepetést vagy felgöngyölt lapon raj-
zocskát, versikét, jókívánságokat…. 
  Rajzold át a mintát a megfelelőre nagyított 
méretben, azt illeszd a kiválasztott anyagra, 
majd vágd ki. Alkoholos filccel rajzolj szemet és 
arcot a nyúlnak, vagy ragassz mozgószemet 
neki. A karjai közé tedd be a kiválasztott aján-
dékot (tojás formájú üdvözlőt) és ragaszd rá a 
mancsokat. Egyedi kedveskedés lehet a locso-
lóknak is!  
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Olvastad már? 

Friedrich de la Motte Foqué: Undine 

"Sok száz éve lehet már annak, 
hogy élt egyszer egy jó öreg ha-
lász, aki egy este ott ült az ajtaja 
előtt, és a hálóit foltozgatta" - kez-
dődik a mese. A feledés homályá-
ból kiemelve, közel száz év eltelté-
vel vehetik kézbe újra a magyar 
olvasók a romanticizmus Don 
Quijotéjaként is emlegetett Fried-
rich de la Motte Fouqué 1811-ben 
megjelent varázslatos regéjét. Un-
dine, a hűséges hableány szívhez 
szóló története, amely még Goet-
he elismerését is kivívta, fontos 
helyet foglal el a német romanti-

kában. Ihletadó témáját sokan feldolgozták: írók, költők, zene-
szerzők, képzőművé-
szek, és több film is 
készült belőle. A lo-
vagkort idéző, külön-
leges hangulatú, for-
dulatokban gazdag 
meseregényt Arthur 
Rackham, a XIX-XX. 
század fordulója 
népszerű brit illuszt-
rátorának képei dí-
szítik. 

„Nem egy halász gyönyörködhetett 
már a sellő dalában, amint felszállt a 
habokból és énekelt. Meséket mond-
hatott azután csodás szépségéről. E 
gyönyörű nőket az emberek Undi-
nének hívják. És most itt látsz magad 
előtt egy igazi Undinét, én drága ked-
vesem.  
     A lovag azt akarta elhitetni magá-
val, hogy szép feleségében újra külö-
nös szeszélyeinek egyike ébredt fel, 
és most abban leli örömét, hogy min-
denféle tarka mesével ingerkedjék 
vele. De bármennyire ragaszkodott is 
ehhez a gondolathoz, egy pillanatig 
sem tudott hinni benne, és különös 
borzongás futott át rajta. Egy szót sem 
tudott szólni, csak meredt szemmel 
nézte a szép mesemondót.” 

„Hogy férfi mit vihet véghez, ha 
igazán akarja és ember a tal-

pán, azt nem tudja az a tehetet-
len varázsló.” 

„– Alig ültem újra rendesen a nyeregbe, és 
alig fogtam marokra a kantárt – folytatta 
Huldbrand –, furcsa kis emberke állt mellet-
tem. Pici volt és borzasztó csúnya, egé-
szen barna színű, az orra meg nem sokkal 
kisebb, mint az egész emberke. Széles 
szájával, buta udvariassággal vigyorgott 
rám, és folyton bókolt és hajlongott felém. 
Mivel nem tetszett a tréfa, röviden köszön-
tem, megfordítottam még mindig remegő 
lovamat, és más kalandot, vagy ha effélét 
nem találnék, a hazafelé vezető utat keres-
tem…” 
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Dilis április—Viccek Neked! 

 
A tyúk és a tojás  
ül a pszichológiai 
rendelő váróhelyi-
ségében. Nyílik 
az ajtó, az asz-
szisztens kinéz: 
- Melyikük volt 
előbb? 
- Na, eeeez….! 

- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 
- ??? 
- Nyúl York. 

Kisgyerekek gyónnak Húsvét 
előtt. Bemegy a gyóntatófül-
kébe az első, megvallja bűne-
it, és ezzel zárja: "bedobtam a 
vízbe a tökmagot". A plébá-
nos nem érti, de nem kérdez 
rá. 
Jön a következő gyerek, az is 
megvallja, hogy bedobta a 
vízbe a tökmagot, s ez így 
megy tovább, míg az utolsó 
gyerek nem említi ezt a bűnt. 
A plébános rákérdez: 
- Te nem dobtad vízbe a tök-
magot? 
- Nem - feleli a gyerek - én 
vagyok Tökmag! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGXm87gF-7KA&psig=AOvVaw3alIo2lBZJTt6rD3-SCVfb&ust=1584175875324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjT4aiJl-gCFQAAAAAdAAAAABAf
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A márciusi rejtvények megfejtései                     

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből a februári versszakának                             

hiányzó sora:  
 

NAPFÉNYES HÓ VÉGE. 

 Rejtvények áprilisra 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerek-
könyvtárban és ha szerencséd van, kisorsolják a 

nevedet és ajándékcsomagot nyerhetsz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  

 
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 TÜNDÉR. 

I G E N 

B O R Z 

O K O S 

L Á N Y 

Y G É L 

A N Y A 

1. nem ellentéte 

 

2. büdös erdei állat 
 

 

3. eszes, jó fejű 
 
 

4. fiú párja 

 
 

5. vissza: dühítő rovar 

 
 

6.  egyik szülő 
. 

Pótold úgy a magánhangzókat, hogy 
húsvéthoz kapcsolódó szavakat kapj 
megfejtésül! 
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1. darabokra szaggatja 

2. lusta 
 

 

3. piroslik az eper 
 
 

4. paca, flekk 

 
 

5. elektromosság 

 
 
 

6.  látószerv 

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

része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

F A K O N R Á D 

Á G A D É N E S 

Á R O N B U D A 

T R I C H Á R D 

R O P G Y U L A 

O G A N D R E A 

T A C S I L L A 

Z S E L Y K E T 

 

Itt jő az április,  
esővel kopogtat,  

azt mondják, oly dilis,   
 

………………..…………….. 

Húsvéti-sudoku —> 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Hogy ily nagyra nőttem,                         
ne irigyeljetek! 

Szavamra, szívesen  
cserélnék veletek. 
Ha letépni vágyom   

egy szál szép virágot,    
vele együtt pár fát  
tövestől kirántok. 

Tündért látva súgom: 
„Jöjj, szerelmem örök!” 
S menekül szegényke,                     
azt hiszi, mennydörög! 

 
Én az ………………… vagyok. 

    

    

    

    

    

    

 


