
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Kányádi Sándor 
 

Májusi mondóka 
 

Kőről kőre bukfencezik  a patak. 
Ágról ágra röppennek a madarak. 

Dombról dombra száll a szellő  
szaporán. 

Nyáj kolompol a szelíd domb  
oldalán. 

 
Benépesül, zeng, zsibong  

a nagy határ,    
kapaélen jár táncot  

a napsugár. 
 

Ég a munka. Mindenkinek    
dolga van. 

Csak a juhász s a pacsirta    
furulyázik gondtalan. 
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Zelk Zoltán:  

Csilingel a gyöngyvirág 

Csilingel a gyöngyvirág  
Fehér a ruhája,  

Meghívja a virágokat  
Tavasz esti bálra.  

 
Öltözik az orgona,  

Lila a ruhája.  
Kivirít a kankalin,  

A szegfű, és a mályva.  

A vadrózsa rájuk nevet,  
Bolondos a kedve,  

A rigó is füttyent egyet.  
 hej mi lesz itt este!   

 
Táncra perdül                               
a sok virág,  

Illat száll a légben,  
Őrt állnak                                           

a gesztenyefák,  
Illemtudón, szépen.  

 
A szellő is megfürdik  

a virágillatban,  
S arra ébredünk fel                     

reggel  
Napsugaras nyár van!  

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Borjútor hava 

 

 

 

Kiss Ottó                                                 
Tavaszi medvedal 

Tavasz volt, fényes, szép tavasz,  
az árnyék épp csak két arasz  
- a medve ment a fák között,  
minden madárra ráköszönt.  

 
Örült a hosszú tél után,  

hogy jött egy forró délután  
- bundában barnát vett fel ő,  

mert abban szép és megnyerő.  
 

A rét is szép ruhát viselt,  
a bokrok meg madárcsicsert  

- ott ült egy méh, csak megszökött,  
szagolni szállt virágözönt.  

 
Vagy mézet gyűjt? Az is helyes  

a méz roppantul ízletes.  
A méz: akár egy csepp remény,  

imádja azt a medvelény!  

 

Kányádi Sándor 

Májusi szellő 

Almavirággal  
futkos a szellő,  
akár egy kócos  
semmirekellő.  

 
Kócosnak kócos,  

de nem mihaszna,  
okot nem ád ő  
soha panaszra.  

 
Füttyöget olykor,  
mintha ő volna  
a kertek kedves  

sárgarigója.  

Meghintáztatja  
ágon a fészket,  
leszáll a földre:  

fűhegyen lépked.  

Illeg és billeg,  
s ha dolga nincsen,  

elüldögél egy  
kék nefelejcsen 
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Tavasszal nő a piros tulipán,  
Köszöntsön, Édes-kedves Anyukám.  

 
Illatos már az orgona virága,  

Téged láttalak meg először, mikor jöttem a világra.  
 

Sárgállik az aranyeső, bokorban,  
Anya volt az első szó, amit kimondtam.  

 
Réten fehérlik a százszorszép,  

Te voltál az első, kihez lábam lép.  
 

Rózsa tövise ne vegye el kedvedet,  
Most is látom féltő tekintetedet.  

 
Csilingeli harangvirág bimbója:  

Legyen örökké május első vasárnapja.  
 

Tavasszal nő a piros tulipán,  
Köszöntelek Édes-kedves Anyukám.  

Mák Bernadett 
 

Anyák napi csokor 

Szabó T. Anna 
 

Famese 
 

Volt egyszer egy facsalád,  
nem volt családfája,  

a sok kicsi facsemete  
csak felnyurgult, úgy nőtt bele  

a faiskolába.  
 Értitek a faanyagot?  

Minek vágtok fapofát?   
Így faggatta őket legott  

a fatanáruraság.  
De a sok kis facsemete  
inkább csak fagottozott,  
fabulákat fabrikált, vagy  

fafagyit falatozott,  
de a fatudományokhoz  
fajankónak bizonyult,  
a többi fakockafejhez  

sehogyan se viszonyult.  
Eladdig, hogy a fatanár  

elfakulva kifakadt:  
 Hű, favilla, fakarika!  

Ki, fakanál, ki, fakard!  
Azt a fancsali fajzatát! Na, majd 

megraklak, ne félj!  
Fakupa lesz belőletek, vagy 

fakutya, sőt, fahéj!  
 

Petőcz András 
Csiga-dal 

 
 

Milyen csoda ez a csiga!  
Nincsen benne  

semmi hiba.  
Szájában egy öreg pipa,  
öreg pipa, nem vén pipa,  
sőt, éppenhogy jól szelel:  
pont annyira, ahogy kell.  

 
 

 

Szóval, ez a csigabiga  
pipával megy a buliba,  

oda is érne,  
hogyha el nem késne.  

 
Nem baj!  

Odaér a jövő hétre!  
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Mese a piros kalapos békáról 

Két kisbéka élt a Zöld Völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedet-
lenkedett... 
Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet meg a saját zöld kabátját. 
- Csúnya a kabátom! - nyafogta durcásan. 
- Ugyan miért? - álmélkodott Brekeke, a nagyobbik. 
- Az is zöld, mint minden. Jaj, de unalmas! 
- Tudod,mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak van piros vala-
mije, jöjjön hozzánk vendégségbe. Hej, de vígan leszünk majd! 
Kiakasztották a meghívót. Nagy, öreg béka tappogott a fűz alá. 
- Hát ez meg mire jó? - csóválta a fejét. - Vendégség... 
- Hogy jól mulassunk! 
- Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége! - intette őket az öreg. 
De már ekkor, kop-kop-kop, kopogtak is a vendégek. Két piros bóbitás 
harkály jött elsőnek, utánuk a katicabogarak, mögöttük meg a légyölő ga-
lóca ballagott, különleges, fehér pontokkal, ezüstfoltokkal díszített piros 
kalpagjában. A kisbékák irigyen, sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami 
pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirág poharakból 
hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj - 
miféle hang zavarja meg vidámságukat? 
 

- Kelep! Kelep! Itt vagyok! - bólogatott jókedvűen a gólya. - Piros a csizmám, nekem is 
szól hát a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságtokon! 
Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt, zsupsz! - fejest ugrottak a vízbe, s 
kereket oldottak, a gólya meg kénytelen-kelletlen hazament. De a kisbékák nem okul-
tak az esetből. Piros kabátkát, piros kalapkát szabtak-varrtak maguknak, abban szök-
décseltek a tóparton. 
Látta ezt a bölcs, öreg béka, és így sopánkodott: 
- Jaj, csak baj ne legyen belőle! 
A gólya meg a fészkéről belátott a Zöld Völgybe, s észrevette az ugrándozó kis piros 
alakokat."Magától sétáló kalapok?" - csodálkozott, és nyomban odasietett. Közelebb 
érve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott, a legteljesebb nyugalomban. 
- No, már most nem bújtok el előlem! - rivallt rájuk. - Idepiroslik a kalapotok! 
Ekkor rettentek csak meg a kisbékák! Akárhova ugrottak, felhangzott a gólya kelepelé-
se: 
- Nem bújtok el, itt piroslik, ott piroslik a kalap! 
- Dobjátok le gyorsan azokat a piros holmikat! - kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejte-
kéből a bölcs, öreg béka. 
Jobbra röppent a kabát, balra a kalap, s a két kisbéka zöld kabátjában máris besurrant 
a zöld fűbe, máris beugrott a zöld vízbe. 
- Hová lettek? - bökdöste csodálkozva a kalapokat a gólya. Bizony, hiába bökdöste, 
nem menekültek a kalapok. Hű, de mérges volt! 
A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld víz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleol-
vadva a sok-sok zöldbe. Aligha kívánnak maguknak egyhamar piros kalapot, piros ka-
bátot! 
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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! 

  Nagyhatalmak 
 

   A világ legravaszabb lényei hihetetlen képességekkel rendelkezek, de vajon felisme-
red-e az igazi tehetségeket?  

 
Rövidszarvú békagyík 

 
 
 
 
 
húrféreg 

 
 
 

 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A rövidszarvú békagyík vért köp a támadója arcába, hogy elijessze.   

2. A vérebek szimata ezerszer fejlettebb, mint az embereké.   

3. Az elektromos (zsibbasztó) rája áramütéssel öli meg az áldozatait.  
 

 

4. A gekkók olyan ügyesen másznak, hogy még az üveg és más csú-
szós felületek sem jelentenek számukra akadályt. 

  

5. A medúzák örök életűek.. 
 

  

6. Az a kígyómarás, amely mg egy elefántnak is halálos lehet, a mé-
hészborznak meg se kottyan. 

  

7. A húrféreg képes hatalmába keríteni a tücsköt. 
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Nagyhatalmak 
 

1. A rövidszarvú békagyík vért köp a támadója arcába, hogy elijessze.—Hamis 
   A valóság még ennél is furcsább, ugyanis a rövidszarvú békagyík a szeméből lövell 
vért, ha megtámadják. Akár három méterre is képes ellőni az undorító folyadékot. A 
testét is fel tudja puffasztani: ilyenkor úgy néz ki, mint egy tüskés labda. 
 
2. A vérebek szimata ezerszer fejlettebb, mint az embereké. — Igaz 
  Ezeknek a rendkívüli kutyáknak kiváló a szaglásuk, így szinte hősként tisztelik őket. 
Az orrukban négymilliárd szagérzékelő sejt van és a pofájukon húzódó redők a legki-
sebb szagfoszlányokat is tág orrlyukaik felé terelik. Gyakran alkalmazzák őket rendőr-
kutyaként, mert kifinomult orrukkal követik az eltűnt emberek nyomát, és könnyedén 
kiszimatolják a bűnözőket.  
 
3. Az elektromos (zsibbasztó) rája áramütéssel öli meg az áldozatait. — Igaz 
  Az elektromos vagy zsibbasztó rája akár 200 Volt feszültséget is képes előállítani, 
amely elegendő ahhoz, hogy azonnal megölje áldozatát. A félelmetes hal elektromos 
szerve kétoldalt, a szemei mögött, az uszonyaiban található. Ezzel mér áramütést ki-
szemetelt áldozatára. 
 
4. A gekkók olyan ügyesen másznak, hogy még az üveg és más csúszós felüle-
tek sem jelentenek számukra akadályt. — Igaz 
  E ravasz falmászóknak a talpát parányi szőrök milliói borítják, amelyek erős tapadó-
korongokként működnek. Ezekkel a gekkók szinte bármilyen felületre képesek rátapad-
ni. A szőrökön nincs ragacsos anyag, így nem ragadnak oda sehova, és piszkot sem 
hagynak maguk után. 
 
5. A medúzák örök életűek. — Igaz 
  A medúzák egy csoportja tulajdonképpen képes az örök életre. A tudósok szerint az 
apró medúzák fiatalodni is tudnak, ugyanis néhányuk, miután teljesen kifejlődött, képes 
visszaalakulni polippá. Ez egyben a medúzák gyerekkori testalakja is, amelyet újra a 
kifejlett forma követ. Az egész világon egydül a medúzák képesek újra– és újraalakulni. 
Azt is mondhatjuk, hogy képesek örökké élni.  
 
6. Az a kígyómarás, amely még egy elefántnak is halálos 
lehet, a méhészborznak meg se kottyan. — Igaz 
  A méhészborz az egyik legellenállóbb állat a világon. Ez a 
rettenthetetlen vadász még a mérges kígyók zsákmányát is 
elrabolja, sőt a kígyókat is le tudja győzni. A puffogó viperának 
annyi mérge van, hogy akár öt embet is képes megölni, de a 
méhészborz számára csupán pár órás múló kellemetlenséget jelent a harapása. 
 
7. A húrféreg képes hatalmába keríteni a tücsköt. — Igaz 
  Ez a parazita uralkodni tud a tücskön, ha befészkeli magát a szervezetébe. Olyan 
anyagokat termel, amelyek megzavarják a tücsök gondolkodását és viselkedését. A 
húrféreg végül még arra is ráveszi a tücsköt, hogy ugorjon a vízbe—és szegény bele is 
fullad. Ekkor a húrféreg kibújik a tücsök testéből, hogy párt keressen magának a víz-
ben. 
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Majtényi Erik 
 

Csokor 
 

Kicsi csokrom,     
 tarka csokrom,      

úgy kötöm,    
 hogy mosolyogjon. 

Minden egy szál  
virágja     

kacagjon rá  
anyára. 

Minden kelyhe  
neki nyíljon,  
csillag üljön  

minden szirmon,    
harmatcseppek  
fénylő gyöngye,  

valamennyi őt köszöntse. 
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 Az édesanya 
Nincsen a gyermeknek 

Olyan erős vára, 
Mint mikor az anyja 
Őt karjaiba zárja. 

Nincsen őrzőbb angyal 
Az édesanyánál, 

Éberebb csillag sincs 
Szeme sugaránál. 

Nincs is annyi áldás 
Amennyi sok lenne, 
Amennyit az anya 

Meg ne érdemelne. 

 

 

 

 

 
Édesanyámnak 

Ha csak egy virág volna, 
én azt is megkeresném, 

ha csak egy csillag gyúlna, 
fényét idevezetném. 

Ha csak egy madár szólna, 
megtanulnék a hangján. 
Ami csak szép s jó volna 
édesanyámnak adnám. 

 
.Anyák napjára 

Bokrétát kötöttem 
Jó anyám napjára, 
Örül a bokrétám 

Minden egyes szála. 
S azt mondatja velem 

Illatos virágom: 
Legyen áldás az én 
Édes jó anyámon. 

 
Buba éneke 

 
Ó, ha cinke volnék, 

útra kelnék, 
hömpölygő sugárban 

énekelnék - 
Minden este 

morzsára, búzára 
visszaszállnék 

anyám ablakára. 
 

Ó, ha szellő volnék, 
mindig fújnék, 

minden bő kabátba 
belebújnék - 
nyári éjen, 

fehér holdsütésben, 
elcsitulnék, 

jó anyám ölében. 
 

Ó, ha csillag volnék, 
kerek égen, 

csorogna a földre, 
sárga fényem - 
Jaj, de onnan 

vissza sose járnék 
anyám nélkül 

mindig sirdogálnék. 
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Áldás 
 

Ahány virágszál van 
Ott künn a határban, 
Ahány fényes csillag 

Nyári éjszakában, 
Oly sok évig éljen 

Anyám boldogságban. 
Ahány madár dalol 

A virágos réten, 
Ahány jó ember van 

Széles e világon 
Édes jó anyámra 

Annyi áldás szálljon. 

Nem tud úgy szeretni 
 

Nem tud úgy szeretni a világon senki 
Mint az édesanyám tud engem szeretni. 
Akármit kivántam megtette egy szóra, 
Még a csillagot is reám rakta volna. 

Mikor a faluban iskolába jártam, 
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. 

El nem tűrte volna ő azt semmi áron, 
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. 
Éjjel - nappal őrzött mikor beteg voltam, 

Magát nem kimélte, csak értem aggódott. 
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében 

Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. 
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, 
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. 

Lássak a szemében boldog örömkönnyet, 
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek. 

Köszöntő 
 

Egy kis verset sugott nekem 
A szerető szivecském, 

Megtanultam s el is mondom 
Édesanyák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 
Este azzal végzem, 

Az én édes jó anyámat 
Áldd meg s tartsd meg Isten. 

 
Öntözgetem 

 
Öntözgetem rózsafámat, 

De nem is hiába, 
Anyáknapja ünnepére, 

Kihajt minden ága. 
Nyilik kelyhe rózsa szálnak, 

Úgy tűzöm a kebelére 
Az édes anyámnak. 

Kis madárka szólj az ágon, 
Gyönyörűen, szépen, 

Ne legyen ma bánat az én 
Jó anyám szivében. 

Anyáknapi köszöntő 
 

Szine szárnyú kis madárka csicsereg az ágon, 
Tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron. 
Virág, madár, s az én szivem őszintén kivánja: 

Édes anyát a jó Isten éltesse, megáldja. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Hogy hívják a Föld legmagasabb hegycsúcsát? 
 
  A világ legmagasabb hegyének egyik oldala Nepál, a másik Tibet területén magaso-
dik. Gerince képezi a határt e két ország között. A nepáliak „a Világ Istenanyjának” ne-
vezik, a tibetiek „az Ég Királyának”. Hivatalos elnevezése a Mount Everest ehhez ké-
pest igazán prózaian cseng: a magasságának megmérésével megbízott George Evrest 
nevét iseli. 
  Sir Everest a 19. század elején kezdte a Himalája hegység felmérését, de csak utód-
jának sikerült a pontos magassági adatokat 
megállapítania. Ez akkoriban egyáltalán nem 
volt egyszerű feladat, hiszen sem műholdak, 
sem lézeres mérőeszközök nem léteztek 
még. 1849-ben kerülhetett sor a mérések 
eredményének közzétételére: a hegyvonulat 
legnagyobb csúcsa 8848 méterrel magaso-
dik a tengerszint fölé, tehát a Füld legmaga-
sabb csúcsáról van szó. Sőt időközben 8850 
méterre nőtt a magassága, ami a földkéreg 
mozgásainak, az úgynevezett lemeztektoni-
kának következtében évről évre   1-2 centi-
méterrel gyarapszik. 

Hol van a Föld legmélyebb tava? 
 
    Több mint 25 millió éve az eurázsiai kontinens mozgásba jött. Ennek következ-
tében Oroszország keleti részén egy Szibériát átszelő hatalmas földkéregrepedés, 
úgynevezett vetődési árok keletkezett. Az ide torkolló folyók feltöltötték vízzel ezt 
a gigantikus mélyedést; így született meg a 31 500 m2 vízfelületű, 1741 méter 
mély Bajkál-tó. 
  Ha volna a tó fenekén dugó, amelyet kihúzva az összes vizet kiereszthetnénk, 
csaknem egy évre . És a világ összes folyójának vízhozamára—lenne szükség, 

hogy ismét feltöltsék a tó 23 600 milli-
árd köbméternyi vizét. 
  Az orosz Bal Kalj elnevezés magyarul 
gazdag tavat jelent, és a tó méltán vi-
seli ezt a nevet, hiszen a Bajkál-tóban 
és körülötte 1300 állat– és növényfaj 
honos. A koromsötét tófenék ember-
magasságú szivacserdeiben él például 
<— a golominka, egy pikkelytelen, át-
tetsző halfajta; s a tó ad otthont a kis 
termetű bajkáli fókának, a világ egyet-
len édesvízi fókájának.                         

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

Kármán Tódor (1881-1963) mérnök, fizikus, matema-
tikus. Már fiatal korában öt-hatjegyű számokat tudott 
fejben összaszorozni. Vezetésével dolgozták ki az 
első irányított ballisztikus rakétát. Az ő újítása volt az 
is, hogy a géppuska az előtte forgó légcsavarokon 
keresztül is tudjon tüzelni, ami hozzájárult a vadász-
gépek elterjedéséhez. Repülőgépek gyors felszállását 

könnyítő rakétákat tervezett. 
Újító szemléletével hozzájá-
rult a hangsebesség feletti 
repülés elméletéhez, majd a 
hiperszonikus űrhajózás és az űrkutatás elismertetéséhez 
is. Ezért tartják öt a szuperszonikus repülés és rakétatech-
nológia atyjának. Nevét őrzi egy-egy kráter a Holdon és a 
Marson.  
 
Bíró László (1899-1985) újságíró, festőművész. Régóta 
próbálkozott golyóstollat előállítani, de sikertelenül. A tollak 
nem adagolták egyenletesen a tintát, elapadtak, vagy ép-
pen a gravitáció hatására folytak. Az újságíró Bíró rájött, 
hogy az újságnyomtatásnál használt tinta gyorsan szárad 
és megmarad a papíron. Mivel ez a tinta nem folyt, így go-
lyót tett a toll aljára, ami forgás közben felvette a tintát és 
egyenletesen kente a papírra. A találmány az 1938-as fel-

fedezés után na-
gyon gyorsan elter-
jedt az egész vilá-
gon. Sok országban 
még mindig a felta-
láló nevét viseli. 
Spanyolul birome, franciául biron, angolul biro 
vagy biro-pen néven hívják.  

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Golyóstoll 

 
Tudja minden tollal bíró író, költő,  

miért jobb a golyós-, mint a töltő-,    

a különbség pacák nélkül is kirívó,   

aki rájött: a golyóstollal író Bíró.  

Rakéta 

 
Mit rejt az űr sűrű mélye, ki mondja meg? 

Ki mérheti mérlegével, mennyi a naptömeg? 

Mi van a Hold túloldalán, az égen hány csillag ég? 

Ha ma reggel elindulunk, a végtelen messze még? 

 

Nem kell hozzá más, csak jármű, átszelni a Tejutat,  

szupergyors és szupererős rakéta, mely űrt kutat. 

Kármán Tódor alkotta meg, nem álom ez, meseszép,  

nincs határ az ember előtt, csöpp lett a Föld, tág az ég.  

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fm.szellemitulajdon.hu%2Fcikkek%2Farcok-a-multbol%2Fkarman-todor%2F265%2Fkarman-todor-%25281881-1963%2529.html&psig=AOvVaw23rgiOn09lVQpoxIgwfpZR&ust=1588071877256000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.origo.hu%2Ftudomany%2F20180610-angol-nyelvteruleten-mind-a-mai-napig-biro-penkent-emlegetik-a-nepszeru-iroeszkozt.html&psig=AOvVaw1gaNSnH0oKipvULbm1zHgl&ust=1588071959498000&source=images&cd=vfe&ved=0C
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FPropiska&psig=AOvVaw1gaNSnH0oKipvULbm1zHgl&ust=1588071959498000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMisnqq7iOkCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fkarman%2Btodor&psig=AOvVaw23rgiOn09lVQpoxIgwfpZR&ust=1588071877256000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODL4ba8iOkCFQAAAAAdAAAAABAG
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Anyukám, szeretlek! 

Ennek az üdvözlőlapnak az elké-
szítéséhez rajzold át a két kezet 
egy lapra, színezd ki kedved 
szerint, majd vágd körbe. A 
szaggatott vonal mentén hajtsd 
meg a lapokat. Egy üres lapra 
ragaszd rá a pillangós részt, ez 
lesz a belseje az üdvözlőnek, 
aztán a behajtott fülecskéket ra-
gaszd a pillangós lap egy-egy 
szélére. A lepke mellé írj anyá-
nak valami kedveset, verset vagy  
pár szép gondolatot. Nagyma-
máidat is lepd meg egy-egy ilyen 
lapocskával! 

Jó munkát kívánunk!  
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Olvastad már? 

Pat Walsh: Crawfield átka  

1347 telén járunk. Will tizennégy éves, és a Crowfield-
apátságban él szolgaként, miután az egész családja 
meghalt egy tűzvészben. Egy nap, miközben tűzifát 
gyűjt az erdőben, furcsa nyöszörgésre lesz figyelmes: 
egy csapdában addig soha nem látott, sérült jószágot 
talál, amit visszavisz az apátságba, hátha a hajlott hátú 
Csiga testvér tud segíteni az állatkán - amiről aztán 
kiderül, hogy nem is állat, hanem hob, azaz a tündérfé-
lék egy fajtája.  
Ám nem a hob az egyetlen látogató Crowfieldben. Né-
hány napon belül különös vendégek érkeznek a ször-
nyű titkot rejtegető Bone úr és nyomasztó megjelenésű 
szolgája, Shadlok személyében, akik busás ajándékok 
fejében határozatlan ideig és céllal az apátságban 
szándékoznak időzni...  
Mindeközben Will fülébe jut a szóbeszéd, hogy a szer-
zetesek egyszer, ré-
gen egy halott angyalt 

találtak az erdőben. No de hogy létezik, hogy egy an-
gyal csak úgy meghal? És ha mégis így van, hová 
temették? És miért éppen most kezd érdekelni valakit 
ez a régi történet?  
Megannyi izgalmas rejtély ebben a középkori világban 
játszódó, hangulatos, gyönyörűen megírt regényben. 

 

„Hogy lehetett valakinek ilyen 
sok mindene? És miért volt 

egyes embereknek libatollas 
párnájuk és lantjuk, másoknak 

meg semmijük a nevükön és az 
éppen viselt ruhájukon kívül?” 

„Ha valamit eléggé akarsz, Will, 
meg fogod találni a módját, hogy 
megszerezd. Eltarthat egy ideig, 
de nem adhatod fel a próbálko-

zást, amíg bírod szusszal.” 

„– Ugye, felkavar, hogy tudod, nem csak a                                           
te világod létezik?  

– Talán – felelte William.” 

„Martin testvér a jelek szerint már ránézett aznap az almaborra. Az italt ő maga készí-
tett az apátság gyümölcsösében növő almafák terméséből, és a lőre elég erős volt 

ahhoz, hogy végezzen egy lóval.” 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pat-walsh.com%2F&psig=AOvVaw0mb-HXWY0s1l9zU4up4hjG&ust=1587728293807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICaoIu7_ugCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpat-walsh.com%2FHTML%2FHobAndTheDeerman.html&psig=AOvVaw0mb-HXWY0s1l9zU4up4hjG&ust=1587728293807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICaoIu7_ugCFQAAAAAdAAAAABA7
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Mókás május 

 Történelemórán a 
tanár kérdezi, hogy 
ki tudja megmonda-
ni, hány dúlás volt 
Magyarországon? 
Pistike jelentkezik, 
majd magabiztosan 
vágja rá: 
- Három! Tatárdúlás, 
Törökdúlás, Felsza-
badulás. 
 

 * * * 

- Mi az abszolút le-
hetetlen? 
- Tenger 
fenekére 
bugyit 
húzni. 

- Jó lesz! Így nem égünk le 
a napon.                               
- Sőt! Akár eső is jöhet! 

Gazsi vágtat le bicajjal a hegyről. 
Elé ugrik egy rendőr: 
- Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád! 
- Ugorj, rendőr! Fékem sincsen. 

 * * * 

Két tehén beszélget: 
- Hallottál arról az új betegségről, 
amitől a tehenek megőrülnek? Ker-
gemarha kór vagy mi. 
- Igen. Még szerencse, hogy mi 
pingvinek vagyunk. 

 * * * 

- Ki az abszolút sovány? 
- ??? 
- Aki egy tű hegyén állva még azt 
mondja: mellettem még van egy 
hely! 

Két birkapásztor beszélget: 
- Neked hány birkád van? 
- Fogalmam sincs! 
- Hogyhogy nem tudod? 
- Hát eddig akárhányszor megpróbáltam 
megszámolni a birkákat, mindig elaludtam. 
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Az áprilisi rejtvények megfejtései                     

 
 
 
 
 

1. darabokra szaggatja 

2. lusta 
 

 

3. piroslik az eper 
 
 

4. paca, flekk 

 
 

5. elektromosság 

 
 
 

6.  látószerv 
. 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből az áprilisi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

FAÁGAT ROPOGTAT. 

Virágok betűi keveredtek össze. 
 
          PÁLITUN     SZÓRA     
        
     ANGORO        LEFENJECS 
 
MORINŐSZ   CINTÁJ  FEGŰSZ  

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gye-
rekkönyvtárban és ha szerencséd van, ki-
sorsolják a nevedet és ajándékcsomagot 

nyerhetsz.   

Mesés találós  

 
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 óriás vagyok. 

Pótold úgy a magánhangzókat, hogy 
húsvéthoz kapcsolódó szavakat kapj 
megfejtésül! 

T É P I 

R E S T 

É R I K 

F O L T 

Á R A M 

S Z E M 

 Rejtvények májusra 

Nyúlanyónak 6 unokája van  
és 27 répa várt rájuk. 

Nyuszi 
útja: 

 HÍMES TOJÁS 
 
   LOCSOLÓVÍZ  

 
      AJÁNDÉK 
 
    MEGLEPETÉS 
 
        ÜNNEP 
 
        TAVASZ 
 

 

 



16 

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!  

 

Tündököl száz virág,    
szirmot bont májusra,     
ámuldozz, szép világ, 

 
………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Odú mélyén lakom,  
vén tölgyfa a váram,    

néha ajtón kívül reked    
hétsingnyi szakállam. 
Erdőt, mezőt járom                           

fürgén, mint az evet,      
alkonyfénybe meglesem  

a játszó tündéreket. 
Olyan szép az erdő,  

mikor a szél elült,  
ha arra visz utad,  

házam el ne kerüld! 
 

Én a …………….. vagyok. 

    

    

    

    

    

    

 

Unalom ellen: 
…………………. 
(a megfej-
tésben) —> 

Z S I G M O N D 

I T A T A N Á Z 

T Á L L I R M A 

A G I Z E L L A 

F Ü L Ö P M Á J 

B O N I F Á C U 

S Z E R V Á C S 

B E R N Á T F A 

1. papírt vágunk vele 

 

2. gágogó állat 
 

 

3. szavalni való 
 
 

4. szeretne valamit 

 
 

5. rossz illat  

 
 

6.  látószerv 
. 

Kösd össze a 
pontokat 1-től 

10-ig, majd szí-
nezd ki a képet! 


