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Szilágyi Domokos 

Tavaszodik 

     Zöld fenyves közepében 
          fújja a szél a havat, 
szánkó porzik a hóban, 
csillagos égre kacag, 

surrog a fák puha lombja, 
széncinegék raja száll 

nézni a messzi vidéken: 
a tavasz jön-e már, jön-e már? 

Hosszú éjjel, téli éjjel 
medve alszik medvénével, 
ám ha kívül tavasz locsog, 

elősirülnek a bocsok; 
szembogaruk közepén 
vígan bokázik a fény, 
a nap rájuk kancsalít, 
villogatja mancsait, 

s délután már oly merészek: 
meglopják a darázsfészket. 

Illan a, tűnik a hó, 
alvad a, reccsen a jég, 

itt is, amott is a friss 
fű ki-kidugja fejét, 

bomlik a, pattan a rügy, 
égre sivít föl a fütty, 

fák közt surran a szél, 
s a mély-kék ég üvegén 

 Reviczky Gyula 

Tavaszodik 

Tavaszodik már az idő, 
Beköszönt a napsugár. 
Lelkem édes gondolatja 
Fönt, a felleg-honba jár. 

Nem tudom, de olyan édes 
még a bánat is nekem, 

Kék egével, napsugárral 
A tavasz, ha megjelen... 
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Rónay György 

 

Télutó 

 

Futnak a dombon a gyors patakok, 

nézd olvad a hó 

roskadozókupacokban - 

  

készül az új kikelet. 

Sose félj, 

neked is jut még a virágból! 

  

Itt ez az almafa, látod? 

Gyümölcse alatt 

az ősszel majd leroskadt, 

 s most minden ághegye mégis 

tele rüggyel. 

  

Szalay Borbála 

Február 

Itt van végre február, 
Másodikán medve jár. 

Dirmeg-dörmög, nincs jó kedve, 
Nyarat várja epekedve. 

Medve koma, mondd meg nekem: 
Temethetjük már a telet? 

A tél vége messze van még, 
Eltelik még jó néhány hét! 
Ezzel bement a vackára, 

Rágondolni jó almára. 

Árnyékát látta a medve, 
Attól múlt el a jókedve. 

A hegy még csupa hó, 

de az ég ragyogó 

kék fenn. 

Fényben fürdik a völgy, 

s fölötte némán állnak a rozsdazöld 

fenyők a hegyélen. 
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Gazdag Erzsi  

Itt a farsang 

 

Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő. 

Dirreg, durrog a mozsár, 
táncosra vár a kosár, 
A kávészem int neki, 
míg az őrlő pergeti. 

Heje-huja vigalom! 
habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 
értük van a parádé. 

Czeglédy Gabriella 

 Áll a bál 
 

Farsangi fánk, 
pufóka, 

teremben áll 
a móka. 

Kéményseprő, 
Piroska, 

a szakács meg 
a kukta 

         ropják együtt 
             a táncot,                                  
mind megeszik                                                                      
a fánkot.  

Farsang napja ma vagyon, 
Tyúkot üssenenk agyon. 
Bor legyen az asztalon, 
Hogy a vendég ihasson. 

Tyúk, ide húsos, 
Kalács, ide fonatos, 

Rétes, ide mákos, 
Garas, ide páros! 

Sarkady Sándor  

Farsang 

Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, 
Járják a bolondját: 

Dínomdánom vigalom,- 
Nincs a táncra tilalom! 

Maskarások, bolondok, 
Rázzátok a kolompot: 

takarodjon el a tél- 
Örvendezzen, aki él! 
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Balla Margit 

 Farsangi mese 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tojás. Ment, mendegélt az úton ez a kis tojás, s 

találkozott a tejjel. 

− Szia, tojás! – köszönt a tej. – Merre tartasz? 

− Szia, tej! – mondta a tojás. – Csak úgy megyek erre-arra. 

− Mehetek veled? 

− Persze! 

A tojás nagyon megörült a társaságnak, így már ketten mentek. Egyszer csak összeta-

lálkoztak a cukorral. 

− Sziasztok! – köszöntötte őket a cukor. – Merre mentek? 

− Szia, cukor! – mondta a tojás és a tej. – Csak úgy megyünk erre-arra. 

− Mehetek veletek? – kérdezte a cukor. 

− Persze! 

Így már hárman mentek erre meg arra. Nem sokkal ez-

után találkoztak a liszttel. Az is csatlakozott hozzájuk. 

Aztán még az élesztő is. Mentek-mentek tovább erre 

meg arra. Egyszer csak megszólal az élesztő: 

− Tudok itt egy jó helyet! Menjünk oda! 

A többiek beleegyeztek, és elindultak az élesztő után. 

Hamarosan egy hatalmas csúszdához értek, medence 

volt a végében. Megörült ennek a társaság, de mennyire! 

Nem is gondolkodtak sokat, hopp!, fölkaptak a csúszdá-

ra, és már csúsztak is. Egymás hegyén-hátán bukdácsol-

tak lefelé. Nagy volt a kavarodás. Aztán zsupsz! Bele a medencében aranyló zsírba! De 

már ekkor egyetlen nagy tésztagombóc volt az egész társaság. Megmártózott a finom 

zsírban, és irulva-pirulva pattant ki 

belőle. A medence szélén már 

várta őt a lekvár és a porcukor. A 

gombóc bekente a hasát a lekvár-

ral, meghempergőzött a porcukor-

ban, és nagyon elégedett volt ma-

gával. Finom illat szállt belőle. 

Pontosan olyan, mint egy frissen 

sült farsangi fánkból. 

Mit gondoltok miért? 
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Ez állati! 

Állati legek 
 

Egy képzeletbeli állati olimpiára látogatunk. A versenyzők közt különleges és teljesen 
hétköznapi állatok egyaránt vannak. A győztesek telje-
sítménye azonban minden esetben lenyűgöző, méltán 
váltja ki a csodálatunkat. 

Súlyemelés 

Ebben a versenyszámban dobogós helyezést ért el 
a méh, a hangya és az elefánt. A méh és a hangya 
saját testsúlyának 30-40-szeresét képes cipelni. Az 
elefánt akár 1000 kilogrammot is könnyedén elbír. 
Mindez eltörpül azonban amellett, amit 
az orrszarvúbogár tud. Ez a nálunk ugyancsak honos 
bogár ugyanis saját súlyának 850-szeresét is megmoz-
gatja. Ezzel az eredménnyel senki sem veszi fel a ver-
senyt. Méretéhez viszonyítva így az orrszarvúbogár a 
világ legerősebb állata. 

Távolugrás 

Kiemelkedően teljesít itt a kenguru. 12 méte-
res ugrásával megelőzi az európai ugróbajnokot, 
a gímszarvast. A távolugrás győztese mégis az észak
-amerikai fehérfarkú szarvas, amelynek 15 méte-
res szárazföldi rekordjától még a kenguru is elma-
rad. Az ugrás abszolút rekordere a repülőhal. A víz 
alatt 60 km/h sebességgel száguldozó halacska a fel-
színre törve akár 2-300 métert (!) is képes repülni. 

Közben a farkával 
és a mellső úszóival 
irányítja magát. Per-
sze nem jókedvében 
hajszolódik ennyire, 
hanem csak ha ra-
gadozók elől mene-
kül. 

Az ugrásban a rovarok teljesítménye sem lebecsülen-
dő. Köztük az ugrópók szerezte meg a bronzérmet. 
Ez a pók saját hosszának 50-szeresét teszi meg szin-
te repülve, hogy aztán gyanútlan áldozatán landol-
jon. A szöcske egyméteres ugrásaival (ami emberi 
léptékkel kb. 200 méternek felel meg) pályázhatott 
volna akár a győzelemre is. A macskabolha azonban 
megelőzte őt, mivel az saját hosszánál 100-150-szer nagyobb távolságra is képes ug-
rani. 
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Természetkalendárium 

                                              Kell-e még a téli bunda?  

A medvebunda 

Februárban erősen figyeljük, mit csinálnak a macik ilyenkor, tél vége felé, előjönnek-e 
a vackukból, kint maradnak-e, vagy még visszafordulnak egy sort szunyálni? Ők 
ugyanis tudják, hogy milyen messze van a tavasz, s aszerint döntenek. A kiterjedt csa-
ládban, a sokféle medve közt legmelegebb ruhája a jegesmedvének van. Bundája, 
ahogy mondani szokták, a természet legnagyszerűbb alkotása. Remekmű! Két réteg-
ből áll. A felső, durvább szőrszálak olajjal átitatottak, és úszás közben sem engedik a 
vizet az alsó, pihés réteghez. Az alsó szálak üregesek. A bennük lévő levegő hőszige-
telő réteget képez az állat teste körül. 
Nem engedi hozzá a hideget, de azt se, 
hogy a meleg kiszökjön belőle. Emellett 
mentőmellényként is működik, segít a 
medvének úszás közben a víz felszínén 
maradni.  Nem véletlen, hogy  a vízhatlan 
tengerészruhák gyártásához is a maciktól 
vette az ötletet egy norvég hajóskapitányt. 

A hermelin csodás prémje 

Ennek a virgonc 
kis állatnak egész évben nincs szüksége meleg bundára, hi-
szen nem a jeges északi tájak lakója. Ezért ő váltogatni szokta 
a felsőjét. Nyárra egy könnyebbet ölt, ez barna színű, télre pe-
dig egy melegebbet vesz. Ez hófehér színű. A téli bundája a 
havas tájban ráadásul jól elrejti őt 
az ellenségei szeme elől 
(akárcsak nyáron a barna szí-
nű). A legsűrűbb és legmelegebb 
prémje a leghidegebb tájakon, a 
Szibériában élő hermelinnek van. 
Némelyik melegebb vidéken élő 
rokonnak pedig egyáltalán nincs 
télikabátja.                                                                      

A juh gyapja                                                                                            
A ma élő sokféle juh őse, a vadjuh gyapja ugyancsak 
kétféle szálból tevődik össze. A felső zsíros, hosszú és 
vastag szőrök lepergetik az esőt, havat az állatról, az alat-
ta lévő finom pehelyszőr pedig megvédi őt a hidegtől. A 
háziasított juhokat jórészt a gyapjuk szerint tenyésztették 
tovább, hiszen a gyapjú régóta nagyon értékes nyers-
anyag az ember számára, sokféle fonalat és meleg ruhát 
lehet készíteni belőle. A tenyésztők arra törekedtek, hogy 
a juhnak csak a finom pehely szőre maradjon meg, mert a durva felső szálak nem al-
kalmasak fonalkészítésre. 

http://kabocalap.com/images/202002/kab14.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab19.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab17.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab16.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab16.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab18.jpg
http://kabocalap.com/images/202002/kab15.jpg
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Hogyan lett? 

           A Lego-birodalom 

A Lego a világon a legelterjedtebb és legsikeresebb építőjáték. A 
különlegessége, hogy majdnem hatvan éve ugyanabban a rendszerben 
készítik, így régibb, akár több évtizeddel ezelőtt forgalomba került építő-
kocka is összekapcsolható bármelyik ma is kapható elemmel. 

A Lego vállalatot 1932-ben alapították Dániában. Kezdetben mindössze 
egy kis asztalosműhelyből állt az egész cég. Fajátékokat készítettek benne 
a mesterek. A játékok rövid idő alatt nagyon népszerűek lettek. A tulajdo-

nosok mégis úgy döntöttek, hogy áttérnek a mű-
anyag építőkockák gyártására. Néhány év kísérlete-
zés után aztán megszü-
letett a ma ismert, és 
azóta klasszikussá vált 
legókocka. S ezek meg-
hozták a világhírt a vál-
lalatnak. 

Az évek során számos 
változat jelent meg az 

ügyes kis kockákból. Az eredeti városi, házépítős legótól 
kezdve a vonatokon át, egészen a robotokig és az űrhajókig rengetegféle játék volt már 
belőle. Újabban pedig számítógéppel vezérelhető, programozható kockák is 
vannak. Ezek nagyon bonyolult műveletek végzésére is alkalmasak.  

Egyszóval a legó rajongótábora ma is egyre csak nő a világban. A legózás jó 
dolog, kellemes időtöltés és mindenekelőtt jó szórakozás a legkisebbeknek, 
nagyoknak és felnőtteknek egyaránt. Sőt! A pedagógusok közül sokan szívesen hasz-
nálják az oktatásban is. Mert úgy gondolják, hogy ez a játék kiválóan fejleszti a gyere-

kek képzelőerejét és prob-
lémamegoldó képességét. 

A legókockákból való épít-
kezésnek tényleg csak a 
képzelet szabhat határt. 
Majdnem 10 ezer fajta épí-
tőkocka van legóból, és ez 
szinte végtelen lehetőséget 
kínál az építésre. A legó 
népszerűségére jellemző, 
hogy hat Legoland nevű 
vidámpark is működik vi-
lágszerte, további hat épí-
tése vagy tervezése zajlik 
most is, ahol a látogatók 
elképesztő legós élménye-
ket élhetnek át.  
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Megáll az ész!           

    Hiszem, ha látom! 

Most induló sorozatunkban kísérletezni fogunk. Csupa érdekes – tudományos –  do-

logról lesz szó. A kísérletekhez csak olyan dolgokat használunk majd, amelyek nagy 

valószínűséggel otthon is megtalálhatók vagy nagyon könnyen beszerezhetők. Ügye-

lünk arra is, hogy a kísérletek veszélytelenek, de mégis érdekesek és boszorkányo-

san látványosak legyenek.  

Első témánkhoz eszközre nem lesz szükség, kizárólag a szemünkkel és 

az agyunkkal dolgozunk. Meglepő dolgok fognak kiderülni, ugyanis azt tapasztaljuk 

majd, hogy a valóság sokszor egészen más, mint ahogyan azt az agyunk értelmezni 

tudja. A jelenséget szakszerűen optikai csalódásnak vagy vizuális illúziónak nevez-

zük. Az itt látható képek is mind valamilyen illúziót – azaz a valóságtól eltérő érzéke-

lést – tárnak fel. Megpróbálunk arra is rövid magyarázatot adni, hogy miért tud annyira 

különbözni a valóság az érzékeléstől. 

A még 

ferdébb 

pisai 

ferde 

torony 

Nézzétek 

meg jól a 

két képet 

a pisai 

ferde 

toronyról. 

Mindket-

tőn egy-

formán 

dől a 

torony? 

Nem. A jobb oldali képen a torony jobban meg van dőlve. Óriási tévedés! A két kép 

teljesen egyforma! Hogy az egyiken a torony jobban megdől, az csak látszat. Ezt az 

illúziót néhány éve találták ki egy kanadai egyetem kutatói. Rájöttek, hogy agyunk a 

két képet egynek érzékeli, és mivel a párhuzamosan álló dolgoknak látszólag közelíte-

niük kellene egymáshoz, az agy kijavítja az érzékelést. Így keletkezik az a látszat, 

hogy a jobb oldali képen erősebben meg van dőlve a torony. 



10 

Egyszer volt 

Attila temetése 

Mi okunk volna kétségbe vonni egy-egy régi, történelmi esemény leírá-
sát mondjuk egy királyról, hadvezérről vagy egy csatáról? Hiszen olvastuk történelem-
könyvekben, láthattuk filmeken, tanuljuk az iskolában vagy egész egyszerűen él a száj-
hagyományban. Mindenki tudja, hogy Mátyás, az igazságos! Hát akkor pedig biztos! 
Vagy mégsem? Legújabb sorozatunkban néhány olyan történelmi tévhitnek eredünk a 
nyomába, amely akár az iskolai tankönyvedben is cáfolhatatlan igazságként szerepel. 

A tévhit: A hunok fényes csillaga, Isten ostora, a világverő Atilla életének derekán tra-
gikusan hirtelenül halt meg saját második lakodalmának átmulatott éjszakája után. A 
temetés előtt vitézei elbúcsúztak hőn szeretett vezérüktől, majd Attilát hármas koporsó-
ba helyezték. Az első koporsót aranyból, a másodikat ezüstből, a harmadikat vasból 
készítették. A legenda szerint ez fejezte ki, hogy Atilla minden útjába kerülő népet le-
győzött. A szolgák gátat emeltek a Tiszán, és annak medrébe ásták a sírt, melyet kibé-
leltek bársonnyal és selyemmel, majd elhelyezték a hármas koporsót. Amikor a rab-
szolgák a sírt betemették, a hun vitézek a gátat megsemmisítették, és mind egy szálig 
lenyilazták azokat, akik a temetés helyét ismerhették, majd maguk is kardjukba dőlve 
követték vezérüket a túlvilágra. Így Atilla sírjának helyét azóta is homály fedi.  

Nos, a helyzet az, hogy a történetből annyi igaz, hogy Atilla sírjának helyét tényleg nem 
ismerjük. A fejedelmet valószínűleg hagyományos hun halotti szertartás után temették 
el fakoporsóban a Duna-Tisza köze homokbuckái között. Szó sem volt hármas fémko-
porsóról, szolgák legyilkolásáról, folyóelterelésről. A legenda 
a későbbi századokban, középkori szerzők által keletkezett 
olyan elemekből, vándormotívumokból, amelyek akkoriban 
más események kapcsán is közszájon forogtak. Ezek a szer-
zők Atilla birodalmát hol nagyon is fejlett, civilizált birodalom-
ként, hol viszont kegyetlen, barbár hordaként írták le. Azt min-
denesetre hiteles, korabeli forrásokból tudjuk, hogy Atilla lati-
nul és görögül is beszélő, kíváncsi természetű, a tudást szom-
jazó ember volt, nem pedig egy véreskezű primitív bandave-
zér. Ugyanakkor szükség esetén kegyetlen és kíméletlen is 
tudott lenni, mint ahogy akkoriban minden sikeres uralkodó és 
hadvezér. Itáliai hadjáratai után kezdték „Isten ostoraként” 
emlegetni.  

Extra tévhit: a hun és a magyar nép rokonsága. Ez a mai napig elterjedt, szintén régi 
eredtű, a középkorra visszanyúló tévedés. A régi magyar történetírók boronálták össze 
a két népet írásaikban egyre jobban, egészen addig, amíg a csodaszarvas mondájá-
ban is kialakult ez a kapcsolat. E szerint a monda szerint az első magyar királyok, az 
Árpád-háziak egyenest Attila leszármazottai. A tudomány mai állása szerint viszont 
Atilla halála után felbomlott a hun birodalom, a nép maradéka pedig gyorsan beolvadt a 
környezetébe, az akkori népvándorlás következő hullámával érkező népek tömegébe. 
A magyarok a hunok után majdnem 500 évvel később érkeztek, így már nem találkoz-
hattak a hunokkal, és a hunok nem válhattak a magyar törzsszövetség részévé.   
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A 21. század csodái 

Hidak I. 

Új sorozatunkban olyan mérnöki alkotásokat fogunk bemutatni, amelyek már építésük, 
sőt tervezésük idején is a legújabb kor csodáinak számítottak. Valamennyi a 21. szá-
zadban, tehát a 2000. év után készült. Lesz majd szó építményekről, járművekről és 
mindenféle egyéb fantasztikus technikai szerkezetekről. Az első rész a közlekedés nél-
külözhetetlen műtárgyairól, a hidakról szól.  

A világ leghosszabb tengeri hídja 

2007-ben kezdték el építeni Kína keleti részén 
a Quingdao Haiwan hidat. A híd nevét adó vá-
rost köti össze egy szigettel és egy 30 km széles 
tengeröblön is átível. Az építmény így össze-
sen 41 és fél kilométer hosszú, 5200 oszlo-
pon nyugszik, és teljes hosszúságában hatsávos 
autópályát alakítottak ki rajta. 2011-ben adták át. 

Azóta naponta több tízezer au-
tó halad át rajta. Ezt a hidat ugyanis 
pont azért építették, hogy a 
sok százezer naponta ingázó dolgo-
zó felnőtt és iskolába járó gye-
rek utazással töltött idejét jelentősen 
lerövidítsék vele. A tervezők minden-
re odafigyeltek: a híd kibírja a Kína 
keleti részén gyakori erős szélviharo-
kat, és a legerősebb földrengés-
nek is ellen tud állni. 

 A millau-i völgyhíd 

A francia autópálya- és hídépítés 
büszkesége a millau-i viadukt. 
A Tarn folyó völgyét hidalja át. 
Mindössze három év alatt épített 
meg, és 2004-ben adták át. Külön-
legessége, hogy elképesztő magas-
ságot ível át. 

Jelenleg a világ legmagasabb köz-
úti hídjának számít. Összesen 2 és 
fél kilométer hosszú, hét pilléren 
nyugszik. A pillérek közül az egyik 343 (!) méter magas, magasabb, mint a franciák 
egyik legnagyobb nemzeti jelképe, az Eiffel-torony.  
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Itt a farsang!  

Öltöztesd jelmezbe Jenőt!  
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Olvastad már? 

Sara Pennypacker: Pax 

  „‒ Külön, mégis együtt. Elválaszthatatlanul. Szóval… né-
hány napja biztosan tudtam, hogy Pax evett. Éreztem. 
Múlt éjjel megláttam a holdat, és tudtam, Pax is épp azt 
nézi, ugyanakkor. Gondolod, ha érzem, hogy Pax él, úgy 
is van? 
    ‒ Igen.” 

Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, hogy a fiú magá-
hoz vette az elárvult kisrókát. 
Ám egy nap megtörténik az 
elképzelhetetlen: Peter apja 
bevonul a hadseregbe, és rá-
kényszeríti a fiát, hogy szaba-
don eressze Paxot. 

Nagyapjánál, otthonától há-
romszáz mérföldnyire Peter 

rádöbben, hogy az ő helye nem ott van – hanem Pax mel-
lett. Az egyre közeledő frontra fittyet hányva felkerekedik, 
hogy újra együtt lehessen barátjával. Hajtja a szeretet, a 
ragaszkodás és a keserűség. 

Eközben Pax, míg kitartóan várja, hogy kis gazdája vissza-
térjen, maga is kalandokba keveredik, és felfedezi a világot. 
 
Szívbe markoló története barátságról, hűségről és arról, 
hogyan találjuk meg helyünket a világban. 

 

Milli ezt írt a könyvről: Csodálatos könyv, telis-tele szív-
szorító jelenetekkel. 
Azt hittem, hogy egy kellemes és könnyed ifjúsági köny-
vet fogok olvasni egy kiskamaszról és a rókájáról. E he-
lyett kaptam egy olyan könyvet, amit sokkal több ember-
nek kellene kézbe vennie. Elénk tárja a háború borzal-
mait emberre és állatra nézve egyaránt. 
Vola, Deres, Borzas és Cingár is nagyon fontos mellék-
szereplők voltak. Mindannyian segítettek a maguk mód-
ján Peter és Pax fejlődésében. 

A hétköznapokra is nagyon igaz, „hogy az alma nagyon 
is messze esik a fájától.”         

                                                     

„Az igazságot sokszor akkor a legnehezebb felismerni, 
ha saját magadról van szó. Mert ha nem akarod igazán 
megtudni, mindent meg is fogsz tenni, hogy elrejtsd.”  
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  Februári mókák 

- Ha véget ér a karantén, fogok tudni motorozni, 
doktornő? 

- Persze! Miért ne? 

- Hű de jó! Eddig sose sikerült eljutnom még az 
utca végéig sem. 

* * * 

Két szöszi beszélget: 
- Mit csinálsz? 
- Hajat mosok! 
- De víz nélkül? 
- Persze, mert az van ráírva a samponra, hogy 
"Száraz hajra!"  

* * * 

 

A futballista fiát megbuktatják har-
madikban, de az mégis boldogan 
meséli apjának: 
- Apa, képzeld, a szerződésemet a 
harmadik osztállyal egy évvel meg-
hosszabították...  

 

* * * 

Móricka kérleli az apját: 
- Apu, a szülinapomra veszel ne-
kem egy dobfelszerelést? 
- No persze, hogy aztán egész nap 
itt püföljed nekem! 
- Ne aggódj, majd csak akkor püfö-
löm, ha alszol..  

Két fiatal beszélget. 
- Képzeld, azt hallottam, hogy az indiaiak 
szerint a túlvilágon újjászületünk valamilyen 
állat testében! 
- Akkor például lehet, hogy belőlem odaát 
egy csúf kis béka lesz? 
- Nem! - vágja rá Sári - Kétszer ugyanaz nem 
lehetsz.  

* * *  

Budapesten beszélget két ember: 
- Hallottad, hogy Kecskeméten agyonlőtte 
magát egy mérnök? 
- Hallottam. 
- Jó a füled.  
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A januári rejtvények megfejtései                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című               
verséből a januáriri  

versszakának  hiányzó sora:  
 

„.fut az év, lehagyom.” 

 
 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha szerencséd 
van, kisorsoljuk a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   

Nosza, lapozz egyet és állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Könnyen megismertek,   
ha korona van rajtam,         

s palástban pompázom        
a fényes udvarban.  
De ha kondásfiút  
leltek a határban,     

tán az is én vagyok,     
csak épp álruhában. 

Néha így küzdök meg  
a szép királylányért:     

magamért szeressen,  
ne a koronámért! 

S ezt már halkan mondom:  
ha csúf békát láttok,  

lehetek az is én  
gonosz varázs alatt;    

el ne tiporjátok! 
A KIRÁLYFI vagyok  

1. szülésnél segít 
   

2.  vágunk vele 
 

3.  az alpaka rokona 
 
 

4. méhecske hangot ad   

 
 

5. eszes 

 
 

6.  gaz 

Melyik állat bújt el a szóban? 
Írd a vonalra! 
 

FŐZ—ŐZ,     HASAS—SAS 
 

SZERGEJ—ZERGE 
 

SÜRGET—ÜRGE 
 

CSICSÓKA—CSÓKA 
 

APÁVAL—PÁVA 
 

HALLGAT—ALGA 
 

HUSZÁRCSAPAT—SZÁRCSA      
 

KÖKÖRCSIN—ÖKÖR 
 

BORZALOM—BORZ 

 Rejtvények februárra 

7. így meg …... 
   

8.  …-ment 
 

9.   cukor, csoki íze  
 
 

10. vásárló   

 
 

11.  ….-ivás 

 
 

12.  házat fedi 

Szóalkotó — Alkoss az alábbi szavakból új sza-
vakat a példák alapján! Állít - szállít, alap - kalap, 
kel - ékel, var - avar 
 
ÜVEG—SÜVEG,  ÜRGE—FÜRGE,  AJAK— 
 
KAJAK,   IKRA—SZIKRA,    OLLÓ—HOLLÓ,  
 
OSZTÓ— POSZTÓ, ORMÁNY—KORMÁNY, 
  
ÉL—FÉL, BÉL, GÉL,    ÉLÉNK—FÉLÉNK,  
 
IDEG—HIDEG, EVÉS—KEVÉS,  ÉGI—LÉGI                            

B Á B A 

O L L Ó 

L Á M A 

D O N G 

O K O S 

G Y O M 

Ú G Y  

J Ö T T 

É D E S 

V E V Ő 

E V É S 

T E T Ő 



16 

Ha a betűhálóból kihúzod a januári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Sok fodor: rokolya,                                

nagy fiúk mosolya,                              

jelmezbál, jelenés, 

 
………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Férjem, fiam, lányom,  

ugye ismerősek? 

Ebből is, abból is,  

híres mesehős lett. 

Ám a magamfajta ritkán kerül szóba,     

királyfi s királylány     

mellett hébe-hóba. 

Főleg ha mostoha,  

hogyha gonosz végképp,             

mint az, ki halálra szánta       

szegény Hófehérkét. 

A ………………………………. vagyok. 

    

    

    

    

    

    

F E B I G N Á C 

B A L Á Z S R U 

Á R A R A N K A 

D Ó R A N E V E 

L Í V I A T É S 

K A R O L I N A 

A L E X E L L A 

V A L E N T I N 

1. kislányok játéka 
 

2. esőn áll 
 

 

3. fiú társa 
 
 

4. fut, szalad, rohan 

 
 

5. tapsifüles 

 
 

6. ilyen szám a fél,    
    s a negyed 

Ezen a februári napon a szerelmeseket 
ünneplik. Nálunk csak pár éve szokás 
tartani. A magyar neve áll a rejtvény szí-
nes oszlopában. Hányadikán ünnepeljük? 

 


