
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Kányádi Sándor 
 

Nyár 
 

Ballag a Küküllő,    
meg-megállva baktat,   
szúnyogokat fogdos         

a kicsi halaknak. 
 

Vén bivaly módjára    
olykor kedve szottyan     

el-ellustálkodni                  
a nagy kanyarokban. 

Sütteti  nappal      
hosszasan a hátát. 
Ha ott lennél, mélye        
legmélyét is látnád. 

 
Ám a lustasága     

 cak amolyan látszat. 
Ilyenkor gyűjti be      
illatát a nyárnak. 

 
Aztán jön a szellő,    

 s csillagokig szárnyal     
 a nyári Küküllő     

 esti illatával. 
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Tornóczi Köles Ildikó  
 

Nyári dal 
 

Fű, fű,  
zsenge fű, 

szól a  
tücsökhegedű! 

 
Selymes pázsit,  

puha rét, 
dolgos, szorgos  

hangyanép, 
 

pillangó  
és pacsirta 
csalogat  

a határba. 
 

Hívogató  
napsugár: 

Ó, de szép is  
ez a nyár! 

 
Fű, fű,  

zsenge fű, 
szól a  

tücsökhegedű! 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Gödölyetor hava 
 

 

 

Fecske Csaba 

Nyári éj 

Pislákol a nyári Hold,                     
ellobban a kanóca                             

messzi rétről  haza most        
biceg a kabóca. 

Túl a parton zsong a nád,     
brácsázik a béka                       

fű bajszáról hull a gyöngy:     
álmok buboréka.  

Mentovics Éva 
 

 Este a tóparton 
 

Nyár esti felhő                    
ágyat kínál, 

rajta a napfény               
elszundikál 

 
Álmos az erdő,  
szunnyad a táj, 
fecskemadár is  
fészkére száll. 

 
Csendes a tópart,  

suttog a nád, 
lágy hullám ringat  

két vadkacsát. 
 

Tóparti fészket  
rejti a sás, 

benne fehérlik  
három tojás. 

 
Hullámzó vízen  
csillan a fény 
három fióka  
lesz az idén. 
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Andók Veronika 
 

Vakáció 
 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 
Zelk Zoltán  
 
                          Nyár 

 
Tudjátok-e, mit énekel 
a csobogó kis patak? 

„Gyertek, igyatok vizemből, 
szomjas madarak!” 

 
Tudjátok-e, mit zizegnek 

a réten fűszál, virág? 
„Gyertek hozzám lakomára, 

megéhezett barikák!” 
 

Tudjátok-e, mit susognak 
az erdőben a lombok? 

„Gyertek aludni árnyamba, 
ti elfáradt vándorok!” 

 
S tudjátok-e, mit énekel 
fáradt vándor és madár? 

„Szép az erdő, szép a mező, 
gyönyörű a nyári táj!” 

 
Tóth Árpád 
 

A fa 
 

Oh nézd a furcsa ferde fát, 
Mint hajlik a patakon át, 

Oh lehet-e, hogy ne szeresd, 
Hogy benne társad ne keresd? 
Már ága között az arany napot 
Nem tartja, madara elhallgatott, 

Virága nincs már, sem gyümölcse, 
Ő mégis áll, az alkony bölcse, 

Mint a tűnődő, ki ily estelen 
A végtelen titkába elmerül 

És testtel is szelíden arra dűl,                    
Amerre lelke vonja testtelen... 
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   Mátyás és a juhász 

Egy alkalomkor, mikor szokás szerint Mátyás király koldusruhába felöltö-
zött, s úgy járta az országot, valahol az északi országrészben bandukolt.     

   Egyszer egy erdőszélen ment, mikor meglátott egy juhászlakást. Nem 
messze meglátta a juhászt is a nyájával. A juhásznak volt egy kis fekete 
kutyája, Guruljnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsaholt a vándorra a ku-
tya. Azt mondja a juhász:  

- Ne csaholj a vándoremberre! Eredj inkább, tereld össze a birkát, me-
gyünk lassan haza! - Kérdezi aztán Mátyás királyt:  

- Hova ballagsz, te vándorember?  

- Mennék valami faluba, ahol kapnék valamit, mert éhes vagyok.  

- Jól van, ne menj sehova, gyere be hozzám! Én is megyek, behajtom a 
birkákot, aztán majd nálam megebédelsz, és kapsz még útravalót is.  - 
Úgy is volt, megvendégelte a juhász a királyt, még útravalót is adott neki: 
egy darab sajtot meg egy darab kenyeret. Búcsúzóul Mátyás király csak 
ennyit kérdezett meg:  

- Kitől kaptam én ezt az ebédet? - A juhász megmondta a nevit, Mátyás 
király meg felírta.  

   Telt-múlt az idő, Mátyás levelet írt Budáról a juhásznak: " Gyere fel hoz-
zám ekkor és ekkor! Díszebédet rendezek, téged is meghívlak, a Gurulj 
kutyával" A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára.  

 

 

   A miniszteri urak már ott ültek az asztalnál, mikor a juhász megérkezett. 
Mátyás király elmondta az uraknak, hogy kívánja megtréfálni a juhászt. A 
szolgáknak pedig megparancsolta, hogy minden tányír mellé tegyenek 
szokás szerint kést, kanalat, villát, csak a juhász 
tányírjához ne tegyenek kanalat.  

   Úgy tettek a szolgák, ahogy a király parancsol-
ta. A szakács behozta a levest. Szedett mindenki 
a tányírjába, a felséges király megfogta a kana-
lát: 

  - Jó étvágyat kívánok, uraim, mindenkinek! Eb 
lesz, aki a levesit meg nem eszi a tányírjából! - 
Erre fogta mindenki a kanalát, fogta volna a ju-
hász is, de neki nem volt. Meglátta a nagy búza-
kenyeret az asztal közepin. Fogta a bicskáját, levágta a szegőt, kikanyarí-
totta a belit a kenyér héjából. Nyugodtan kanalazta õ is a levest, nehogy 
lemaradjon a többi úrtól. Majd mikor megette, akkor felállt:  

- Felséges királyatyám, az imént azt mondtad, hogy eb, aki a levest ki nem 
kanalazza. Erre most én meg azt mondom, hogy eb, ki a kanalát meg nem 
eszi.—Erre bekapta a jól megázott puha kenyérhéjat. 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.magyarnepmesek.eu%2Fepizodok%2Fepizod%2Feb-aki-a-kanalat-meg-nem-eszi&psig=AOvVaw2WdBafZoQsyBIBHf1i2SnX&ust=1589456851054000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi4ja3isOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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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! 

  Bogaras szülők 
 

   Az állatvilágban rengeteg nemtörődöm anyát és apát, de számos tökéletes szülőt is 
találunk. El tudod választani egymástól a tényeket és a hazugságokat?  

 
Sziámi 
harcoshal 

 
 
    

Csuklyás 
vöcsök 
 
 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A császárpingvin tojója a jégre tojja a tojásait, és magára hagyja, 
amíg ki nem kel. 

  

2. A sziámi harcoshal buborékkal védi meg a kicsinyeit.   

3. A csuklyás vöcsök egyszerre egy tojást tojik, így később csak egy 
fiókát dédelgethet. 

 
 

 

4. A nőstény grizzlymedvék megeszik a kicsinyeiket.    

5. Az elefántfókák szívesebben fogadják örökbe más fókák kicsinyeit, 
mint hogy a saját utódaikról gondoskodjanak.  

  

6. A maláj sas hagyja a fiókáit véres verekedésbe bonyolódni.   

7. A nílusi krokodil megeszi a kicsinyeit, amikor még ki sem bújtak a 
tojásból. 

  

     

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftropusiakvarium.hu%2FSziami_harcoshal_Betta_splendens&psig=AOvVaw3vJBWgoEqqPVA5G830iNeA&ust=1589876946599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOikpKf_vOkCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmorzsafarm.hu%2Fdobbenetes-a-videon-a-csuklyas-vocskok-utolso-tanca-lathato%2F&psig=AOvVaw2xNc-6ZQzUVDuZbCmmk6Lc&ust=1589884315324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCGzuWavekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bogaras szülők 
 

1. A császárpingvin tojója a jégre tojja a tojásait, és magára hagyja,  
   amíg ki nem kel. — Hamis 
  Miután az anyapingvin lerakja tojását, elmegy táplálékért. Az apa a lábára helyezi a 
tojást, és a hasán lévő bőrredőbe burkolja, hogy melegen tartsa. A zord télben álldo-
gálva várja, hogy kikeljen a fióka. Ha a tojás a jégre kerülne, a benne lévő kispingvon 
megfagyna. 
    
2. A sziámi harcoshal buborékkal védi meg a kicsinyeit. — Igaz 
  A sziámi harcoshal hímje bámulatos apa: egész habfészket épít buborékokból, amely 
megóvja a párja által lerakott ikrákat. Vigyáz rájuk, és újabb meg újabb buborékok fújá-
sával javítgatja a fészket. Ám amikor a kishalak kikelnek, jobban teszik, ha sürgősen 
elúsznak, mert a gondos apuka megpróbálja őket felfalni. 
   
3. A csuklyás vöcsök egyszerre egy tojást tojik, így később csak egy  
    fiókát dédelgethet. — Hamis 
   A csuklyás vöcsök két tojást rak, amelyeket a költési időszakban mindkét szülő me-
lenget. A hamarabb kikelő fióka lesz a mama kedvence, a másik tojást a szülők magá-
ra hagyják. Nem törődnek azzal, hogyan fog gondoskodni magáról a második fiókájuk. 
 
4. A nőstény grizzlymedvék megeszik a kicsinyeiket. — Hamis  
   Talán nincs még egy állat a Földön, amelyik olyan harcosan védelmezné az utódait, 
mint a nőstény grizzlymedve. Mindent elkövet bocsai biztonságáért. Ugyanakkor a hí-
mek gyakran ölik meg hímtársaik utódait, ezért az anyaállatok elvándorolnak a bocsa-
ikkal, hogy megvédjék őket a támadásoktól. 
 
5. Az elefántfókák szívesebben fogadják örökbe más fókák kicsinyeit,  
    mint hogy a saját utódaikról gondoskodjanak. — Hamis 
   A nőstény elefántfóka kiváló anya. Odaadóan gondoskodik 
utódairól, táplálékért is alig jár el, csak hogy a közelükben le-
hessen. Ám ha elveszíti a kicsinyét, bármit megtesz, hogy pó-
tolja: örökbe fogadja az elárvult fókaborjakat, sőt néha még 
más anya borját is elrabolja! 
 
6. A maláj sas hagyja a fiókáit véres verekedésbe bonyolódni. — Igaz 
    Amikor a maláj sas fiókái összeverekednek, az anyjuk nem avatkozik közbe. Hagyja, 
hogy vadul küzdjenek, amíg egyikük el nem pusztul. A tojó két tojást rak, de a szülők 
csak egy fiókát képesek táplálni, ezért hagyják, hogy élet-halál harcot vívjanak. Így 
csak az erősebbik—többnyire az idősebb—fióka marad életben. 
 
7. A nílusi krokodil megeszi a kicsinyeit, amikor még ki sem bújtak  
    a tojásból. — Hamis 
    A nőstény krokodil őrzi a tojásait és vár, amíg a kis krokodilok odabenn „csipogni” 
nem kezdenek. Akkor egyenként gyengéden a szájába veszi és körbehengergeti a to-
jásokat, hogy a kicsik könnyebben kikeljenek. Miután kibújtak a tojásból, az anya gon-
doskodik róluk, amíg önállóvá nem válnak. 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Balogh József 

                            Vakáció  

          Nyakunkon a nyár már, 
nyomában a játék. 
Mezőt, hegyet járni, 
eltökélt a szándék. 

A csavargó szélben, 
táncoljon a labda. 
És a játékot mi, 

nem is hagyjuk abba! 

Mert élet a játék, 
bár minden nap véges. 
Legyen az ép testben, 
lelkünk naptól fényes! 

Devecsery László 

 Felhőjáték 

Kinn a réten, nyári réten, 
nyár-délután, könnyű szélben, 

hanyatt fekve, álmodozva, 
néztem fel az ég-magasra. 

Felhők jöttek, felhők mentek, 
játszottak, mint a gyerekek: 
fogócskáztak, felnevettek, 

azután meg tovább mentek. 

Tovább mentek, messze szálltak, 
formát formára formáltak! 

Jött egy sárkány: lángot lelve, 
szél-játékban ellehelte… 

Hullámzott mögötte tenger: 
hajó rajta, de nincs ember; 

utána hal, mely jókora, 
mosolya felhőből jópofa… 

Láttam még törpét, óriást, 
madarat nagyot: bóbitást, 
szél-fújta felhő-trombitát, 

szárnyakkal nyulat: elrepült, 
felettem a szél hegedült… 

                 Varázslat történt számtalan, 
                 felhők játszottak száz mesét, 
                     s a délután is véget ért! 
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Éhes volt az öreg gólya,    

békát fogni ment a tóra. 

Ám a béka sem volt rest,     

vízbe ugrott egyenest. 

Aranyosi Ervin 

Egy béka gondolatai 

Egy királyfi vagyok, béka testbe zárva, 
a szívem magányos, szeretetlen, árva. 

De ha megcsókolnál, szívedből szeretnél, 
királyfivá válnék, a megmentőm lennél! 

Mert tudod, amíg a békát látod bennem, 
nem tudom, hogy kéne neked megfelelnem, 

de ha szép szíveddel mutatod az utat, 
herceggé varázsol engem majd a tudat! 

Mert a hited lépcső, s magasra emelhet, 
kiszabadítja a börtönbe zárt lelket. 

Képessé tesz végre jó emberré válni, 
célokat keresni, magamra találni. 

Mint ahogy a bábból kibújik a lepke, 
úgy nyílik értelmem, meg leszel majd lepve! 

Mint a gyémánt, amit fényesre csiszolnak, 
úgy ragyog ki lelkem, s szebb lesz így a holnap. 

Ha felemelsz engem hálás leszek neked, 
s én is felemelem tiszta, szép lelkedet! 

Ha nem tudsz szeretni, hát maradok béka, 
egy céltalan világ megtűrt ivadéka. 

Weöres Sándor 

 

Békák 

 

Brekekex 

brekekex 

brekekex! 
  

Gyere bujj 

viz alá 

ha szeretsz! 
 

 Idelenn 

soha sincs 

vad idő! 
  

Idelenn 

sose hull 

az eső! 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Mikor csörrent meg az első mobiltelefon? 
 
  Amikor Niel Armstrong 1969-ben először szólt a Holdról az emberiséghez, a Motorola 
nevű műszaki cég igazgatójának agyában megfogant a gondolat, hogy milyen jó lenne, 
ha a Földön is lehetne vezeték nélkül telefonálni. Ez az álom azonban csak 14 évnyi, 
100 millió dollárt felemésztő fejlesztőmunka nyomán vált valóra. 

  A mai szuperkönnyű telefonokhoz képest a Dyna 
TAC 8000X a maga 80 dekás súlyával nehéz és or-
mótlan jószág volt. 30 centimétert meghaladó hossza 
miatt a nadrágzsebbe is bajos lett volna besüllyeszteni. 
Tekintélyes mérete miatt „csontnak” becézték. A fő cél 
azonban megvalósult: a vezeték nélküli telefont hasz-
nálója szabadon magával vihette, ahová csak akarta. 
Így ezt a készüléket tartják a világ első valódi mobilte-
lefonjának. 
  Az amerikai mobilhálózathoz az ősmobil borsos, 
csaknem 4000 dolláros ára ellenére a készülék forga-
lomba hozatala után egy évvel már 30 000 felhasználó 

tartozott. 
Közel egy évtized múltán a mobilok Németországot is meghódították. Míg a ’90-es 
évek elején a mobiltelefonálás még az üzletemberek és a menedzserek kiváltsága volt, 
ma már bárkinek lehet mobilja—akár egyszerre több is! 

Léteznek-e sárkányok? 
 
    Királylányokat elrabló, sokfejű, tűzokádó sárkányok a valóságban sohasem lé-
teztek, ők csak a fantáziadús mesélők elmeszüleményei, amelyek némelyik leírás-
ban, illetve ábrázolásban meglehetősen hasonlítanak a leletek alapján rekonstru-
ált dinoszauruszokra. Elképzelhető, hogy egyik-másik helyen már a középkorban 
is dinoszauruszmaradványokra bukkantak, amelyek megmozgatták a mesélők és 
a rajzolók képzeletét. 
  Ugyanakkor—ha hiszed, ha nem—ma is élnek sárkányok, pontosabban a mesék 
sárkányaira emlékeztető hül-
lők, mégpedig az indonéz szi-
getvilágban. A komodói sár-
kánygyík (avagy komodói va-
ránusz)  két-három méter 
hosszúra is megnő, súlya elér-
heti a 100 kilogrammot. Mivel 
a nevezetes hüllőknek 
(húsevő óriásgyíkoknak) élő-
helyükön nincs természetes 
ellenségük, így ők az indonéz 
szigetvilág urai. 

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

Szilárd Leó (1898-1964) fizikus. Einstein közvetlen 
munkatársa volt. Nyolc, közösen bejegyzett szaba-
dalmuk egyike sem hozott számára akkora hírnevet, 
mint az, hogy ő volt, aki felismerte a nukleáris lancre-
akciót, és hogy ezáltal létrehozható az atombomba. 
1934-36-ban két szabadalmat jelentett be. Az egyik 
az energia- tárolásról, 
a másik—
titkosított– a 
bomba elvé-

ről szólt. A világ első atom-
reaktor tervezője aktívan 
küzdött az atomfegyverek 
terjedése ellen. Létrehozta 

az Atom-
tudósok Világbizottságát, hogy találmá-
nyát békés dolgokra használják fel, de 
célját nem sikerült elérnie. Így a bioló-
gia felé fordult, és az öregedéssel, az 
emberi memória működésével foglalko-
zott. 
 
Dr. Riszdorfer Ödön (1893-1944) jo-
gász, fotóamatőr . Miután a fotózás 
automatizálási kérdését a volágon első-
ként oldotta meg azzal, fénymérőt épí-

tett be a fényképezőgépbe, és szabadalmát továbbadva 
megengedte, hogy  
továbbfejlesszék, a filmfel-
vevőgép tökéletesítésére 
fókuszált. Mivel a filmkoc-
kák egymás után nagyon 
gyorsan peregtek, akár-
csak a fényképezőnél, itt 
is gondok adódta a fény-
beállítással, mikor a kame-
ra az árnyékból a fénybe 
fordult. Ezt is csak gyor-
san reagáló automatikus 
beállításokkal lehetett jól 
működtetni. Találmányát 
1935-től már több külön-
böző filmméretű filmfelve-
vőre is gyártották.  

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Filmfelvevő 

 

„Kettes csapó, kezdjük, rajta! 

Mucikám, a szöveged! 

Honnan jössz be, ne arra nézz,    

vegyük újra, gyerekek!” 

 

Forog a gép napokon át,                             

a .rendező kerepel,     

felveszik a filmszalagra,     

két nagy magyar agyalt rajta:    

 Mihályi és Riszdorfer.  

Atombomba 

 

Kicsi a bors, de erős,     

akár az atommag. 

Úgy tervezték, őserő lesz,   

ha a mag meghasad. 

 

Ám a terv nagyot durrant,    

túl nagyot,        

hova becsap     

kő nem marad,      

ami szilárd leo-         

                     leo-      

                                leomlik,        

Szilárd Leó bánatában    

maga is meghasonlik. 
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Béka, béka, békakirályfi 

Jó munkát kívánunk!  

A béka sablonját 
nagyítsd a megfe-
lelő méretre, ha 
szükséges szí-
nezd át. Éles olló-
val vágd körbe, ne 
felejtsd a szeme 
közötti és a hátán 
lévő nyílást is ki-
nyirbálni. 

Nyáron gyakran 
hallhatjuk a békák 
csodás zenekarát 
vagy éppen szóló-
ját vizek közelé-
ben. Készíts te is 
egy vidám békaki-
rályt, bár ez mu-
zsikálni nem tud.  

 

Az alján lévő sötét keret 
mentén hajtsd fel az ol-
dallapokat, majd a koro-
nákat összefogva húzd át 
a nyílásokon óvatosan. 
Akár üzenet vagy bonbon 
is kerülhet bele. 
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Olvastad már? 

Mechler Anna: Bíborka és a varázsfőzet 

Közeledik a virágvarázslat ideje - de vajon mi lesz akkor, 
ha a tündérek a nagy napon éppen betegek? Hogyan 
kaphat megfelelő segítőt egy gyógynövény, ha reggel 
még az sem biztos, hogy az összes tündérlány részt tud 
venni a ceremónián? Szerencsére Herba anyó úrrá lesz 
a helyzeten. Ebben az évben egy csodálatos szépségű 
virág tűnik fel a varázsgömbben, és Bíborka személyé-
ben kedves, lelkiismeretes támogatót kap. A tündérlány 
sok új dolgot tanul meg a gyógynövények titkos világáról, 
és közben új barátokat is szerez. A bíbor kasvirág 
ugyanúgy segíti Bíborkát a mindennapokban, mint ahogy 

a kislány gondoskodik róla. A bűbájos mesék olvasása közben észrevétlenül ismerhet-
jük meg a gyógynövények gyógyhatásá 

Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok 

A Tündérpalotában virágvarázslat zajlik. Akinek kiszíne-
sedik a ruhája, az egy gyógynövény segítője lesz. Vajon 
kit ér ez a szerencse? Ki lesz az orbáncfű gondozója? 
Milyen feladatok várnak rá? Olina, a félszeg tündérlány 
kapja az új feladatot: az orbáncfű őrzője és segítője lesz. 
Ahogy ismerkedik a növénnyel, egyre ügyesebbé válik, és 
sok új dolgot tanul meg a gyógynövények titkos világáról. 
Vajon hogyan lehet szembeszállni a kártevőkkel? Mire jók 
az illatlabdák? Lehet
-e barátságot kötni 
az emberekkel? 

„Érdekes – gondolta –, a virág közelében 
mindig új erőre kapok! Ez lehet a bíbor 
kasvirág titka; úgy látszik, megerősíti a 

szervezetet.  
Közben az is eszébe jutott, hogy mit tanul-
tak a növényről: hatékonyan növeli a szer-
vezet ellenálló képességét, felgyorsítja a 
gyógyulást, ha valaki megfázott, folyik az 

orra, fáj a torka és tüsszög.” 

„Kamillát, aki sárga és fehér ruhájában olyan 
elegánsan járt-kelt a palotában… ő aztán so-

sem volt begyulladva semmitől!” 
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Egy bőröndös fiú kérdezi a 
taxisofőrtől: 

- Mennyiért visz el Kecske-
métre? 

- Az nem a távolságon múlik, 
az időtől függ. 

- Például, ha esik az eső? 

 

            Viccek vakációra 

A vonaton két férfi 
utazik, mikor bejön az 
ellenőr, megnézi a 
jegyeiket, és indul 
tovább. 
- Látod, nem vette 
észre! - Erre a másik 
ellenőr is elkéri a je-
gyeiket. 
- No, ez sem vette 
észre.—A két vasutas 
nagyon mérges lesz: 
-Elárulnák, hogy mit 
nem vettünk észre? 
- Csak azt, hogy ki-
cseréltük a jegyeinket, 
pedig rá van írva, 
hogy át nem ruházha-
tó. 
               * * * 
- Megvan a gyerekem 
jogosítványa, csak 
éppen sakkosan ve-
zet. Hol egy gyalogost 
üt el, hol egy futót. 

Pistike hazaviszi a 
bizonyítványát. Az 
apukája meglátja, fog-
ja a seprűt és rásózna 
vele a fiára. De az 
sem esett a fejére 
annyira, elkezd futni: 

- Állj csak meg, apa! - 
lép három nagyot elő-
re a fiú: - Tartsd be a 
követési távolságot! 
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A májusi rejtvények megfejtései                     

 
 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből az májusi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

ITT ÁLL A MÁJUSFA. 

Virágok betűi keveredtek ösz-
sze. 
 PÁLITUN —TULIPÁN      
          ANGORO — ORGONA 
                    SZÓRA — RÓZSA    
     LEFENJECS—NEFELEJCS 
 MORINŐSZ – NŐSZIROM              
       CINTÁJ – JÁCINT                
            FEGŰSZ — SZEGFÚ 

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

nyerhetsz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  

 
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 TÖRPE vagyok. 

 Rejtvények júniusra 

Rajzold meg a béka másik felét!   
           Nem könnyű, de  
      érdemes megpróbálni! 

1. papírt vágunk vele 

 

2. gágogó állat 
 

 

3. szavalni való 
 
 

4. szeretne valamit 

 
 

5. rossz illat  

 
 

6.  látószerv 
. 

Állatos kakukktojás—Minden cso-
portban kilóg valaki vagy valami a 
sorból, vagyis kakukktojás. Meg-

találod őket?  
 

1. ponty, keszeg, sirály, 
               harcsa, süllő 
 

2.        tigris, zebra, leopárd,  
             bohóchal, okapi 
 

3. panda, zebra, borz,                                     
              papagáj, szarka 
 

4. vadkacsa, béka, hattyú,  
                teve, vidra 
 

5.  sirály, sikló, fecske, veréb, gerle        

O L L Ó 

L I B A 

V E R S 

A K A R 

S Z A G 

S Z E M 
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Ha a betűhálóból kihúzod a júniusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod : Nagy 
Bandó András Naptár című versének hiányzó 

része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Tavaszvég, nyárelő,    
június melenget,    

napozz hát, állj elő, 
 

………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Nagy kár, hogy én lettem a  
 

……………………….. 
Ki akar az lenni kisleány korába? 
Vigyáznom kell, hogy az arcom,                    

nehogy eső mossa,     
különben orromat megfogja a rozsda. 

Mindig smirglit hordok      
a zsebemben, hátha       

 télvíznek idején elkap egy csúf nátha.   
Könnyem elcsíphet, ki      

 rossz szándékkal rám les:     
nem kell hozzá egyéb,  
csak egy erős mágnes! 

SZ    

    

    

    

    

    

 

Mi lehet a szabály? Folytasd a táb-
lázatot, majd színezd ki az ábrákat!  

B A R N A B Á S 

M Á R A N I T A 

K Á R M E N A M 

G R É T A Á R M 

E L E G I V Á N 

L E T A N E T T 

V I O L E T T A 

N O R B E R T T 

1.  virágokat gyújti 

 

2. teniszlabdával teszik 
 

 

3. hatalmas 
 
 

4. öreg, agg 

 
 

5. borúra jön  

 
 

6.  nyár utáni 


