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Weöres Sándor 
 

Falu végén 
 

Falu végén  
van egy mély kút, 

ottan fürdik  
három szép lúd. 

 

Falu végén  
van egy mély tó,  

abban gázol  
három szép ló. 
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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              

Tehéntor hava 
 

 

 

Kalász Márton 

Nyaralás 

Két kislány a szigeten,                     
nem ismeri senki sem.                                 
Bemennek a faluba,                          
ugat rájuk a kutya. 

Két kislány a szigeten,                     
nincs ott még egy hete sem.    

Bemennek a faluba,                      
nem uhat, csak egy kutya, 

Két kislány a szigeten,                       
mosolyogják szívesen.                 

Bemennek a faluba,                            
pajtásuk minden kutya. 

 

- Mondja, kalauz úr, ez a vo-
nat mindenhol megáll?                     

- Miért? Maga mindenhol le 
akar szállni? 

Zelk Zoltán 
 

 Te is tudod, ő is tudja 
 

Napfény volt                                 
a ringatója,                                  

eső volt                                       
a dúdolója. 

 
Nevelője                                    

szegény ember,                            
mégis erős,                             

mint a tenger. 

 
Csak erősebb,                     
hogyha vágják,          

tovább él,                                  
ha lekaszálják. 

 
Akkor is,                                        

ha kézzel vágják,                               
akkor is,                                             

ha fogak rágják. 
 

De hát tudja                          
minden gyerek:         

miből sütik                                       
a kenyeret... 

Mentovics Éva 

Libben a Nyárlány 

Tarka kötényben 
libben a Nyárlány, 
napsugár csillan 

illatos fátylán. 

Pázsitok selymén 
surran a lépte, 

nyár tüze játszik, 
csillan szemébe’. 

Pitypangot pelyhez, 
bokrétát bolyhoz, 
lepkéket röptet 

minden bokorhoz. 

Lenge hajában 
bódító bodza, 

nyár kacagását 
gyűjti csokorba 
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Áprily Lajos  

Labda-fellegek 

Gömbfelhők szállnak át a hegy mögül,    
libegve ússzák át a fél eget.                                            
A völgyben óriásfiúcska ül                                          

s szappanbuborékokat ereget... 

Mentovics Éva 

Butácska szitakötő 

Tó partján, a nádas mellett 
kecses szitakötő lány 

nézi magát víz tükrében: 
– Az arcocskám halovány. 

Hogyan fogok sápadt arccal  
legényeknek tetszeni? 

Hogy az orcám rózsás legyen,  
mihez tudnék kezdeni? 

Béka úrfi meghallotta 
szitakötőnk bánatát, 
tavirózsán ringatózva 
jó hangosan így kiált: 

 
– Repülj hozzám szép leányzó, 

Megoldom én a gondod! 
Olyant súgok a füledbe,  

belépirul az arcod. 

Szitakötőnk mit sem sejtve 
repült is a békához, 

ki eközben egy szalvétát 
kötözött a nyakához. 

– Repülj, kedves szitakötő! 
Szállj ide a nyelvemre! 

S olyant súgok, hogy elpirulsz – 
szólt a béka nevetve. 

A kis csacska szitakötő  
leszállt békánk nyelvére, 
s béka úrfi jó étvággyal  

be is kapta ebédre. 
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    Az őrült vadul öklözte homlokát - hol, ó hol talált rá - tudtán kívül - a va-
rázskőre?  
    Régi szokása volt, hogy fölszedett minden kavicsot, aztán megérintette 
vele a láncot, ismét eldobta, anélkül, hogy ügyelt volna a változásra. Így 
talált rá és vesztette el az őrült a varázskövet.  
    A Nap lassan leáldozott az égen. Az őrült eszeveszetten, görnyedt test-
tel, s porba hullt szívvel, mint a gyökerestül kitépett fa visszafordult, hogy 
megtalálja az elveszett kincset. 

Rabindranath Tagore: A vándor 
 
 
    Egy poros, gubancos, csapzott hajú őrült kereste a varázskövet. Teste 
már árnyékká soványodott, ajka szorosra zárult, mint szívének örökre 
bezárult kapuja, szemei világítottak, mint párjukat kereső szentjánosbo-
garak. Lábainál a végtelen tenger morajlott.  
    A fecsegő hullámok rejtett kincseikkel dicsekedtek és gúnyolták az 
õrült vándor süket fülét, aki nem értette beszédüket.  
    Talán már maga az örült sem reménykedett, de mert a keresés élet-
évé vált, nem pihenhetett.  
    Ahogy a tenger sem pihen, örökké az elérhetetlen ég felé nyújtogatva 
karját.  
    Ahogy egy soha el nem érhető célt kergetve a körben járó csillag sem 
pihen.  
    Poros, csapzott hajfürtjeivel az őrült is tovább kóborolt a magányos 
parton keresve varázsköveit.  
Egy napon egy gyermek lépett hozzá és megkérdezte: "Mondd, hol sze-
rezted ezt az aranyláncot?" - s derekára mutatott.  
    Az őrült rábámult - a lánc, mely egykor valóban vas volt, most szín-
arany - nem, nem álom, arannyá változott, csak azt nem tudta, hogy hol, 
s mikor.  
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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! 

Jópofa dinoszauruszok 
 

   A dinoszauruszok 185 millió évig éltek a Földön. Neked mennyi időbe telik, hogy ki-
szúrd a hamis állításokat ezekről a gigantikus állatokról?  

 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A T-Rex volt a leggyorsabb dinoszaurusz.   

2. A „dinoszaurusz” szó a „dínomdánomból” ered, mert a dinoszauru-
szok rengeteget ettek.. 

  

3. A legkisebb dinoszauruszok akkorák voltak, mint a csirkék.  
 

 

4. A Nigersaurust porszívónak használta a többi dinoszaurusz..    

5. A dinoszauruszok azért haltak ki, mert a nagy dinoszauruszok fel-
falták a kicsiket. És mivel nem maradt táplálékuk, éhen haltak. 

  

6. A Pterodaktilus repülő hüllő volt.   

7. A dinoszauruszok azért nőttek olyan nagyra, mert a zsákmányálla-
taik is nagyok voltak. 
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Jópofa dinoszauruszok 
 

1. A T-Rex volt a leggyorsabb dinoszaurusz.—Hamis 
  A T-Rex csak 25 km/órás sebességgel tudott futni, azaz feleannyira sem volt gyors, 
mint a Gallimimus. Ez a fürge mozgású, madárszerű dinoszaurusz 55 km/ órás sebes-
séggel száguldozott.  
 
2. A „dinoszaurusz” szó a „dínomdánomból” ered, mert a dinoszauruszok renge-
teget ettek.—Hamis 
  A „dinoszaurusz” szó egy görög szóösszetételből ered, amelynek a jelentése 
„rettenetes gyík”. Az igazság az, hogy a dinoszauruszok nem gyíkok voltak, és csak 
kevés volt közülük rettenetes. A legtöbbjük nagyjából annyira volt ijesztő, mint egy te-
hén, és idejük nagy részében leveleket rágcsáltak.  
 
3. A legkisebb dinoszauruszok akkorák voltak, mint a csirkék.—Igaz 
  A legkisebb dinoszaurusz, a Compsognathus nagyjából tyúk méretű volt. Hosszú, 
vékony lábai és rövid karjai voltak. Ujjai éles karmok nőttek. Gyorsan futott, bogarakat 
és gyíkokat evett. 
 
4. A Nigersaurust porszívónak használta a többi dinoszaurusz.– Hamis 
   A Nigersaurus szája valóban úgy nézett ki és úgy működött, mint egy porszívó, de 
nem lehetett takarítani vele.  Széles szájában több mint 500 fog sorakozott. A talajhoz 
egészen közel rágott, és felszippantotta a füvet és a páfrányokat. Ha a folyamatos rág-
csálástól elhasználódtak a fogai, a mögöttük sorakozó új fogak szépen elfoglalték a 
helyüket. A Nigersaurusnak rendkívül hosszú nyaka volt, így rengeteg növényt legelhe-
tett anélkül, hogy egyetlen lépést kellett volna tennie. 
  
5. A dinoszauruszok azért haltak ki, mert a nagy dinoszauruszok felfalták a kicsi-
ket. És mivel nem maradt táplálékuk, éhen haltak.—Hamis 
   Számos tudományos felvetés ismert, miért pusztultak ki a dinoszauruszok, de ez 
nem szerepel köztük. Egy széles körben elfogadott elmélet szerint egy hatalmas mete-
orit csapódott a Földbe, sűrű porfelhőbe borítva a bolygót. Emiatt hirtelen és hosszú 
időre megvátozott az éghajlat, ami a dinoszauruszok kihalásához vezetett, természete-
sen senki sem tudja biztosan, mi történt, a tudósok folyamatosan új bizonyítékok után 
kutatnak. 
 
6. A Pterodaktilus repülő hüllő volt.—Igaz 
   A Pterodaktilus a dinoszauruszokkal rokonságban álló, kiválóan repülő hüllő                          
volt. Mellső lábai szárnyakká módosultak. Vékony bőrlebeny feszült ki hátsó                                 
lába és mellső végtagjának erősen megnyúlt kisujja között. 
 
7. A dinoszauruszok azért nőttek olyan nagyra, mert a zsákmányállataik is na-
gyok voltak.—Hamis 
   A legnagyobb dinoszauruszok—mint például a 27 méteres Brontosaurus—többnyire 
növényevők voltak. Azért nőttek olyan hatalmasra, mert nehezen emészthető növé-
nyekkel táplálkoztak. A dinoszauruszok fogai kevéssé voltak alkalmas a rágásra, ezért 
a táplálék lebontása jórészt a gyomrukra hárult, amely így óriási, morajló emésztőtar-
tállyá vált. A nagy gyomorhoz pedig nagy test dukál! 
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 Pilinszky János:  

               Egy szenvedély margójára 

A tengerpartot járó kisgyerek 
mindíg talál a kavicsok közt egyre, 

mely mindöröktől fogva az övé, 
és soha senki másé nem is lenne. 

Az elveszíthetetlent markolássza! 
Egész szive a tenyerében lüktet, 
oly egyetlen egy kezében a kő, 
és vele ő is olyan egyedül lett. 

Nem szabadul már soha többé tőle. 
A víznek fordul, s messze elhajítja. 
Hangot sem ad a néma szakitás, 

egy egész tenger zúgja mégis vissza. 
 

Kányádi Sándor 

Margaréta 

Hatalmas nagy szalmakalap,                      
alatta valaki halad.                         

Azt mutatja a viselet,                                     
hogy az utas kislány lehet,                            

kislányra vall a ruhája                            
s a kalap nagy karimája.                    

Arra vall a járása is,                                          
bizonyára ebédet visz,                                 

különben nem volna nála                                  
se kisfazék, se kosárka.                             

Meg-megáll szusszanni egyet,     
aztán kaptat föl a hegynek.                             

Olykor vigyázattal lép át                                           
egy-egy nyíló margarétát.                       

Le is szedné, ha nem volna                        
mindkét keze megpakolva.                         
Addig-addig incselegnek,                       

míg a kislány gondol egyet,                             
s mert a keze foglalt, így hát                        

leharap egy margarétát.                 
És boldogan mezítlábal                               
foga között a virággal. 

Szabó Lőrinc  

Nyár verse. 

Nyár. Kert. Csönd. Dél. 
Ég. Föld. Fák. Szél. 
Méh döng. Gyík vár. 
Pók ring. Légy száll. 

Jó itt. Nincs más 
csak a kis ház. 

Kint csönd és fény. 
Bent te meg én. 
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Drégely László 
 

Nyári tánc 
  

Tarka réten, 
Fák alatt, 

Fiúk- lányok 
Játszanak. 
Körbe állva, 
Táncot járva, 
Mindenkinek 
Víg a párja- 
Velük mulat 

Tündér lánya, 
Napsugár a 
Koronája. 
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A kisfiú meg az üres virágcserép  
(Koreai népmese) 

 
 
  Egyszer  régen  élt  egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem 
születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan  segíthetne magán, míg egyszer re-
mek ötlete támadt: „Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fo-
gadom." Nyomban  meg is parancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adja-
nak virágmagvakat, és kihirdette:  
- Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá 
fogadom!  
   A gyerekek buzgón nekiláttak  az  ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian  sze-
rettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. Szon is szorgalmasan öntöz-
te  a  magvakat, de hiába teltek  a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatkozott: a 
magvak  csak nem akartak kicsírázni.  
- Milyen különös - álmélkodott Szon, s végül az  édesanyjához fordult segítségért.  
- Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? - kérdezte.  
- Talán másik földbe kellene átültetned őket - tanácsolta anyja. 
Szon átültette a magokat, de ott sem indultak fejlődésnek.  
   Hamarosan felvirradt  a  nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a  virágokat. 
Díszbe öltözött az egész város, a sok-sok gyerek  meg az utcára tódult, és szorongat-
ták  a  szebbnél szebb virágokat. A király sorra elhaladt előttük, de  bizony egy szikrá-
nyi öröm se látszott az arcán.  
  Az egyik ház előtt azonban megpillantotta a pityergő Szont, aki  üres virágcseréppel 
álldogált  az utcán. Halvány mosoly derült föl a király arcán, és maga elé hívatta a kisfi-
út:  
- Hát, te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel az  üres  virágcseréppel? - kérdezte tőle.  
Szon hüppögve mesélte el, hogyan 
ültette el a magvakat, hogyan öntözte, 
gondozta, de azok mégsem indultak 
fejlődésnek.  
A király ennek hallatára karjába kapta 
Szont, és boldogan kiáltotta:  
- Ez az én becsületes kisfiam!  
Az emberek értetlenül nézték, mi törté-
nik, és  egyikük  lármázni kezdett:  
-  Miért fogadod örökbe ezt a fiút az 
üres virágcseréppel?  
A király ekkor így szólt:  
- Minden  virágmag, amit  a  gyerme-
keknek  kiosztottam, főtt mag volt. Egy 
sem csírázhatott ki közülük.  
  Az emberek erre helyeslően bólogat-
tak, a gyerekek  pedig, akik a pom-
pás  virágokat  szorongatták, igen-
csak  elszégyellték magukat, hiszen 
valamennyien más magvakat ültettek 
el. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Ki repült először a világon? 
 
  A repülés álma egyidős az emberiséggel. Közismert a görög monda Daisaloszról és 
fiáról, Ikaroszról, akik saját készítésű szárnyakkal szálltak föl a levegőbe. Ikarosz azon-
ban nem hallgatott apja intelére, túl közel merészkedett a naphoz, amelynek heve 
megolvasztotta a szárnyak tollait összetartó viaszt, s így az ifjú a halába zuhant. 
  Noha a legtöbb ember úgy vélte, az ég kizárólag az istenek—vagy Isten — birodalma, 
mindig akadtak magányos becsvágyók, akik megkísérelték legyőzni a nehézségi erőt. 
A polihisztor (egyebek mellett festő, szobrász, tudós és feltaláló) Leonardo da Vinci 

(1452-1519) állítólag papírból készített szenteket, amelyeket a 
pápa születésnapján tűz fölött a magasba repített, s amelyek le-
begésében a nézők gyönyörködhettek. A magyarázat egyszerű: 
miközben a hidegnél könnyebb meleg levegő felszállt, magával 
vitte és megtartotta a magasban a papírszenteket. 
   Ezen az elven — a meleg levegő felfelé törekszik— működik a 
hőlégballon is, amelyet a Montgolfier fivérek fejlesztettek ki. Az 
első „tesztpilóták” egy juh, egy kakas és egy kacsa voltak. Miután 
az állatok épségben tértek vissza a földre 2000 méter magasság-
ba vezető kirándulásukból, az emberek is ki merték próbálni a 
ballont. Az 1873-ban a léggömb kosarába szállt lét francia, d’Ar-
lendes márki és Pilátre de Rozier voltak a világon az első embe-
rek, akik repültek.  

Kinek a találmánya a Coca-Cola? 
 
    Dr. John S. Pemberton, az Atlantában (USA) élő pati-
kus folyto új recepteken törte a fejét. Így például 1885-ben 
elkezdte a Dél-Amerikában honos kokacserje leveleit vö-
rösborba áztatni. A gyér keresettől csalódottan egy évvel 
ésőbb változtatott a recepten: elhagyta a bort, helyette a 
koffeint tartalmazó afrikai kóladió nedvét adta az italhoz. 
Hogy ellensúlyozza a keserű ízt, cukrot és aromaanyagokat adagolt hozzá. 
  Társa, Frank M. Robinson alkotta meg a figyelemfelkeltő, jellegzetes, máig válto-
zatlan Coca-Cola feliratot. A környék gyógyszertáraiban mint „bevált agytonik”-ot 
árulták az italt, amelyet a vásárlók hígítatlanul vagy vízzel keverve fogyasztottak 
fáradtság és fejfájás ellen. 
   1887-ben Pemberton eladta a receptet Asa G. Candlernek, aki úgy módosított 
rajta, hogy szénsavas vizet kevert az italhoz. Candler Frank Robinsonnal társulva 
1892-ben megalapította a Coca-Cola Companyt. 
   1903-ig Candler és Robinson maguk állították elő az italt, felismervén, hogy a 
recept szigorú titokként való kezelése a rejtélyesség aurájával veszi körül az italt, 
és kelendőbbé teszi. Az eredeti recept mindmáig a georgiai (USA) Trust Company 
egyik páncélszekrényében őrzik. Állítólag a cég igazgatóinak kizárólagos oga arról 
dönteni, mikor, ki előtt nyitják meg a széfet.   
   

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? című könyvéből 



11 

                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

Mihályi József (1889-1978) precíziós műsze-
rész. kétszáz fényképészettel kapcsolatos sza-
badalma volt. 1920-ban álmodta meg első, híres 
találmányát, a tekercses fényképezőgép éles-
ségállítását. 1939-ben— Riszdorfer Ödön sza-
badalmait is figyelembe véve— megalkotta a 
világ első, automatikus expozíciót lehetővé tevő 
Super Six-20-as fényképezőgé-
pet. Továbbfejlesztett változatát 
1943-ban Medalist néven mu-
tatta be, ahol az élességállítás-
hoz használt évszázados múltú 

bőrharmonikát csavarmenettel helyettesítette. 1940 
végére az Egyesült Államokban gyártott gépek szer-
kezete és külső megjelenése mind a jellegzetes Mi-
hályi-stílusban készült. 
 
Goldmark Péter Károly (1906-
1977) mérnök, fizikus. a nagy 
zenei tehetséggel is megáldott 
tudós sok találmánnyal  is büsz-
kélkedhetett. Többek között őt 
tartják a színes televízió atyjának. 

1926-ban, a 
huszadik születésnapján sikerült képet létrehoznia 
egy 2,5 x 3,8 centiméteres képernyőn. 1940-ben 
megvalósította az első színes tévéadást is az általa 
kifejlesztett elektronikus — képcsöves — színes 
tévével. 1948-ban fedezte fel a PVC-alapú, 
„hosszan játszó” mikrobarádás hanglemezt, ami 
minőségi változásnak számított a törékeny, alig pár 
perc felvétel rögzítésére alkalmas bakelitlemez 
után.  Talál-
mánya egyed-
uralkodó volt 
1980-ig, a CD 
hanglemez 
megjelenésé-
ig.   

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Hanglemez 

 

Kerek korong, forog, pattog,    

recseg, ropog,    

mígnem felcseng hangja,   

zengi-bongja     

kedvenc dalom, nekem játssza,   

aprócska tű fürge tánca    

barázdák közt      

ugrik, döccen,    

lábam ritmusra szökken,     

megforgatlak, pedülj, Boris,    

 lejátszhatjuk ezerszer is,   

 régi lemez? egye kánya!   

  Goldmark Károly találmánya. 

Fényképezőgép 

 

Kattan a zár. Katt. 

Röpült a pillanat 

lencséje figyeli a tájat,                   

a masina olyat is találhat,                 

mit nem fog be emberi szem.         

a titkot szívembe elteszem. 

 

Csattan a gomb, csett. 

A látvány képpé lett. 

Egykor sötétszobában                       

hívták elő a papírkép korában. 

ma már mindenki telefonon nézi. 

csak a pillanat maradt a régi. 
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Dinó és pillangó 

   Jópofa dinoszauruszokról 
olvashattál néhány oldallal ez-
előtt. Készíts te magad is jópo-
fa dínót! 

   Egyszerűen csak körbe kell 
vágni a figurát a szaggatott 
vonal mentén, kiszínezni bár-
mely technikával (vízfesték, 
színes ceruza, zsírkréta stb.) a 
formát és a hosszú tengelyen 
félbe hajtani. Kész is! 

   Készíts egész családot vagy 
baráti társaságot: Jópofa Dínók 
Clubja = JoDiC. Találj ki vicces  
elnevezést nekik! 

  Nyáron sok tarkabarka pillangót 
láthatunk repdesni a színes virágok-
kal pettyezett réteken, mezőkön, 
kertekben.  Legyen neked is saját 
tarkabarka pillangód, akár több is! 

  Nincs más dolgod, mint kivágni a 
csupaszív testet, a fejecskét, a 
szárnyakat, fesd ki,. S végül ragazd 
össze a darabokat a kép alapján. 

Ha van lehetőséged, felnagyíthatod 
és hatalmas csupaszív lepkéd lehet! 

Érdemes a hátuljára sima lapot ra-
gasztani, hogy még szebb legyen a 
lepkénk.  

 

 
 

Jó munkát kívánunk!  
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Olvastad már? 

Csavarogjatok ti is Malaccal és Libával! 
Ismerjétek meg szeleburdi hőseinket, 
csatangoljatok velük a Balaton partján, 
és találjátok ki, hová utaztak el kis hőse-
ink! 
Egy biztos: nevetésben nem lesz hiány. 

Tóth Krisztina a gyerekeknek és szüleik-
nek egyaránt kedves történetei bővel-
kednek a humorban, melyekkel igazi 
közös, családi élmény lesz a meseolva-
sás. Hajba László részletgazdag, bűbá-
jos rajzain elevenedik meg Malac és 
Liba. 

Napfelkelte, naplemente, 
vitorlások, csónakok, 

eljutottunk hát Füredre, 
úsztunk is egy jó nagyot!  

Napfelkelte, naplemente, 
van egy jó kis kalapom, 
eljutottunk hát Füredre, 

ez volt a legszebb napom!  

Nyaralhatnánk mi is egyszer, 
megnézhetnénk új helyeket! 

Menjünk máris, csomag sem kell, 
előtúrom zsebpénzemet!  

Elmegyünk a Balatonra, 
bokrok alatt éjszakázunk, 

akkor jövünk haza, hogyha 
fürödtünk és mindent láttunk!  

 

„– Úgy eszel, mint egy malac… 
Több se kellett Malacnak: 

– Kikérem magamnak ezt a sertéssértést 
minden malac nevében! Mi sohasem 

eszünk ilyen för-röf-röftelmesen!”  
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            Viccek vakációra 

A körházban a növérke belép a 
kórterembe: 
- Hölgyem, itt van a fiatalember, 
aki tegnap elütötte önt. Hozott 
virágot is. Beengedhetem? 
- Ige, de csak akkor, ha gyalog 
van! 

A növérke rohan az osztályos orvos-
hoz: 
- Doktor úr, a ketteske jobban van! 
- Megszólalt? 
- Igen. 
- És mit mondott? 
- Hogy rosszul van! 

Egy kamionos beront éjjel a falu rendőrörsére: 

- Mondja, biztos úr, van a faluban fekete bika? 

- Nincsen — mered rá csodálkozva a rendőr. 

- És fekete ló? 

- Nincs, fekete ló sincs. 

- Ajjajjaj! Akkor a plébánost gázoltam el! 
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A júniusi rejtvények megfejtései                     

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből a júnusi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

MÁRA MÁR MELEG LETT. 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtár-
ban és ha szerencséd van, kisorsolják a ne-

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

Mesés találós  

 
Nagy kár, hogy én lettem a  

Vasorrú bába! 
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! 

 Rejtvények júliusra 

Állatos kakukktojás—Minden cso-
portban kilóg valaki vagy valami a 

sorból, vagyis kakukktojás. Megtalá-
lod őket?  

 
1. ponty, keszeg, sirály, 
               harcsa, süllől 
 

2.        tigris, zebra, leopárd,  
             bohóchal, okapi 
 

3. panda, zebra, borz,                                     
              papagáj, szarka 
 

4. vadkacsa, béka, hattyú,  
                teve, vidra 
 

5.  sirály, sikló, fecske, veréb, gerle        

1.  virágokat gyújti 

 

2. teniszlabdával teszik 
 

 

3. hatalmas 
 
 

4. öreg, agg 

 
 

5. borúra jön  

 
 

6.  nyár utáni 

SZ E D I 

Ü T I K 

N A G Y 

I D Ő S 

D E R Ű 

Ő S Z I 

Számolgató 
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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!  

 

Július, itt a nyár,                                                       
túz a nap, ring a tó,                                                 

száz fürdő nyitva vár, 
 

………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Én vagyok a ………..,  
Más néven ….…. Otthonom a tenger,  

ott nevelt fel anyám                                         
féltőn, türelemmel. 

Felül lány, alul hal. Ilyen vagyok sajna,   
senkinek se tetszik nagyon                                    

ily felemás fajta. 
Hálójából a halász visszadob bizonnyal,  

de még aki szeret,                                            
oltár elé az se vezet — 
Pikkellyel s uszonnyal! 

    

    

    

    

    

    

 

T I H A M É R H 

U L R I K Ű S Í 

E M E S E T A G 

B A B E T T Y O 

R S E D G Á R F 

O L Y Ó L I Z A 

L I L I N Ó R A 

L U K R É C I A 

1.  légmozgás, szellő 

 

2. hupikék lény 
 

 

3. sós pálcika 
 
 

4. apa párja 

 
 

5. kicsi ellentéte 

 
 

6. Dóra becézve 


