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Szalai Borbála 
 

Búsul a tél… 
 

No, öreg tél, 
csomagolj és 
indulj szépen! 

Melengető 
nap ragyog már 
fönn az égen. 

Március is 
félúton jár: 

nem maradhatsz! 
Át kell adnod 

helyed az 
új tavasznak!... 

Búsul a tél- 
ereszekről 

hull a könnye, 
úgy pereg, mint 

kalárisnak 
fényes gyöngye… 

El is tűnik 
a gyöngyfüzér 
észrevétlen- 

s megmozdul egy 
picinyke rügy 
bölcsőjében! 

 
Tordai Jolán  

 
Hóvirág 

 
Csoszog a vén Télanyó 

kötényéből hull a hó. 
A hóvirág felébredt, 

erdőt lát, szép fehéret. 
Kis sapkája, új ruhája 
miként a hó, fehér lett. 
Csilingelő jégcsapok 

így köszöntik: jó napot! 
Üdvözlik a téli fák: 

jó, hogy itt vagy, hóvirág! 

Csanádi Imre: 
 

Tavasz-ébresztő 
 

Ébredj 
új tavasz, 
jégtörő, 
sugaras, 

gallyat gombosító, 
rügyet rojtosító, 

mindenféle 
madarat 

víg versre tanító! 
 
 

Donászy Magda  
 

Hóvirág 
 

- Hóvirágom virágom, 
   mi újság a világon? 

- Végetért a hosszú tél? 
   simogat az enyhe szél, 
   melegebben süt a nap, 

   újra szalad a patak. 
   Hallottam a cinegék 

   kikeleti énekét. 
   Tavasz jár a határon. 
Ó, be szép ez, virágom! 

Gyárfás Endre  
 

Ébresztő 
 

Ébresztőt fújnak 
fürge rigók; 

ledobja kertem 
a hótakarót. 

Ébred a hóvirág, 
körültekint, 

meglesi alvó testvéreit. 
Parányi harangja 
messzire cseng: 
- Tőzike, ibolya, 
ne szenderegj! 

Salamon pecsétje, 
téltemető, 

sáfrány és kankalin, 
bújj csak elő! 

Bőrlevél, jácint, 
ébredjetek! 

Itt az év reggele: 
a kikelet. 
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 Molnár Lajos 

 
Fűzfaágon barka billeg 

 
Március, 

te bolondocska, 
térdig érő 

tavaszocska! 
Napfény ragyog… 
esik,… havaz… 

nem tél már, 
de alig tavasz. 

Fűzfaágon 
barka billeg, 
bokrok alján, 

cirmos fényben 
ibolya mosolyog 

kéken. 
s azt csipegi 
a veréb is, 
egész nap 

dalolom én is. 
… Márciuska, 
bolondocska, 

térdig érő 
tavaszocska! 

Weöres Sándor 
 

Tavaszköszöntő 
 

Sándor napján megszakad a tél, 
József napján eltűnik a szél, 

  Zsákban Benedek 
  Hoz majd meleget, 

Nincs több fázás, boldog aki él. 
  

Már közhírré szétdoboltatik 
Minden kislány férjhez adatik, 

  Szőkék legelébb  
  Aztán feketék, 

Végül barnák és a maradék. 

Sarkadi Sándor 
 

 Tengelice 
 

Hallod-e te 
kencefice, 
tarka tollú 
tengelice! 

Hegyek, völgyek 
hólepettek, 
mitől olyan 

jó a kedved? 
Jutott egy kis 

gezemice, 
attól szól a 
recefice? 

- Nem felel a tengelice, 
fújja, amit súg a szíve. 

Márciust fúj februárban, 
csőrében is napsugár van. 

  
Jégcsap csurran, víz csilingel, 

kikeleti szél kilincsel. 
Eshet még hó, fagyhat is még, 

de a tavasz megjön ismét! 
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Miért rövid a medve farka? 
 

   Egyszer régen, amikor még a medvének 

hosszú farka volt, találkozott a rókával, aki 

rengeteg halat cipelt a hátán. 

- Mondd csak, róka koma, honnan szerezted 

ezt a temérdek sok halat? - kérdezte a med-

ve. A róka azonban lopta a halakat, így azt 

füllentette a medvének, hogy a jeges vízű tó-

ban halászta a ezt a sok halat. 

- Nagyon egyszerű - magyarázta a medvének. 

- Nem kell mást tenned, csak belelógatod a 

farkadat a vízbe, s amikor a halak rákapnak, 

csak kihúzod őket. 

- De hát a víz nagyon hideg még! - háborgott 

a mackó. 

- Ugyan, alig érezni, hamar megszokod és 

olyan gyorsan rákapnak a halak, hogy alig 

győzöd kiszedni. 

  A medve nagyon éhes volt, így azonnal ki 

szerette volna próbálni a halászatot. Elment a tóhoz és belelógatta a farkát a jéghideg 

vízbe. Természetesen várta a kapást, de egyetlen halat sem sikerült fogmia. Amikor a 

medve megunta a halászatot ki akarta húzni a farkát, de már túl késő volt, a farka bi-

zony belefagyott a jéghideg vízbe. 

   A medve rázogatni kezdte a farkát, de nem 

sok sikerrel. Egyszer csak jól nekirugaszko-

dott, és olyan erősen rántotta meg a farkát, 

hogy az leszakadt és soha többé nem is nőtt 

vissza. Azóta van rövid farka a medvének. 

 

 
Szilágyi Domokos  

 
Olvadás 

 
Csirr-csurr, 

csöpög az eresz, 
háztetőről a hó lassan 

földre szekerez, 
szelek dalolnak-mulatnak, 

kurjongat a szélben az ablak, 
Tavasz tündér lakomázik, 

folyik a lé 
Hencidától Boncidáig! 
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Balla Margit 

 Sárga mese 

 

Volt egyszer egy hagymácska. A kert egyik ágyásában aludta édes álmát. Nagyon mé-
lyen aludt, talán még álmodott is. Ám egyszer csak felriadt. 

− Mi ez? − valami furcsa hideget érzett, mintha víz csurogna rá felülről. Megborzongott. 
Aztán hogy felmelegedjen, egy kicsit mocorogni kezdett. És akkor, ó jaj! Hozzáért vala-
mi! Nagyon megijedt! 

− Van itt valaki? – kérdezte halkan. 

− Itt vagyok! – válaszolt egy vékony hangocska. 

− Ki vagy? 

− Hagymácska vagyok! 

− Én is! 

Hagymácska meglepődött. Hát ketten vannak? Nincs egyedül a világon? 

− Nagyon fáj a fejem, mintha szét akarna robbanni! – mondta a vékony hang. 

− Nekem is! – válaszolta hagymácska, mert hirtelen az ő feje is megfájdult. 

− Nekem úgy fáj, mintha valami ki akarna bújni belőle! – hallatszott egy harmadik han-
gocska. 

− Jaj, minden tagom fáj! – ez egy negyedik hang volt. 

− Nekem is! 

− Nekem is! Nekem is! – hallatszott mindenfelől. 

A mi hagymácskánknak ideje sem volt örülni, hogy egyszeriben ilyen sokan lettek körü-
lötte, mert hirtelen neki is sajogni kezdett minden tagja. Nyújtózkodott egy nagyot, 
ahogy a többiek is. Aztán csak nyújtózkodtak és nyújtózkodtak, míg ki nem bújtak va-
lamennyien a földből. 

− Ó! Mekkora fényesség! – csodálkozott el hagy-
mácska. 

− És a levegő is milyen más! – így a másik. 

− De szépek vagytok! Gyönyörűek! – szólt a har-
madik. 

− Te is! Te is! Te is! – hallatszott mindenfelől. 

Hagymácska körülnézett. S mit látott? Sárga nárciszokat, rengeteg sárga nárciszt ma-

ga körül! 



6 

Ez állati! 

Állati legek 
 

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

 Maraton 

Szinte hihetetlen, mégis csak a harmadik hely megszerzé-
sére elég a kis goda (jobbra) nevű madár teljesítménye. 
Egy nyomkövetővel felszerelt versenyző kilenc nap alatt 
majdnem 12 ezer (!) kilométert tett meg. Jóformán megál-
lás nélkül haladt Észak-Amerikából Új-Zélandig. Nem cso-
da, hogy az egész rokonság a hosszútávú vonuló hírében 
áll. 

A második helyet ebben a versenyszámban a sarki 
csér szerezte meg. Ő minden évben kétszer is megteszi 
az Északi- és Déli-sark közötti távolságot. Egy-egy út során átlagosan 18 ezer kilomé-
tert repül. A maraton abszolút győztese a sarlós fecske, amely gyakorlatilag a levegő-
ben él, a fészkelési időszakot leszámítva állandóan repül, sőt röptében alszik. Megle-
pően hosszú élete során (akár 20 évig is elél) több millió kilométert megtesz, így ebben 
a versenyszámban méltán állhatott képzeletbeli dobogónk tetejére.  

 

A legkisebb emlősök 

Első ránézésre védteleneknek tűnnek. 
Csakhogy apró termetük jóval több 
előnnyel, mint hátránnyal jár. Elsősor-
ban ugyanis rovarevők, s ez azt jelen-
ti, hogy bőven van számukra táplálék, 
súlyuknál fogva a fák legvékonyabb 
ágain is bármikor könnyedén ugrálhat-
nak, és a talaj legkisebb mélyedése is 
barlang a számukra, ahol elrejtőzhet-
nek. Lássuk tehát a legkisebb emlősö-
ket! 

Első látásra bármilyen meglepő, a 
hosszúfarkú erszényespele a kenguru és a koala rokona. Ő is az erszényesek nagy 
családjába tartozik, és akárcsak a rokonság többi tagja, ő 
is Ausztráliában és Indonéziában él. Hossza 5-10 cm körüli, súlya pedig nem haladja 
meg az 50 grammot. Tehát kb. olyan nehéz, mint egy szelet csoki. Hosszú farkát az 
ágakon való csimpaszkodásra használja, így közlekedik a fák apró ágain. Éjszaka va-
dászik, leginkább rovarokra. 
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Természetkalendárium 

                                              A korán ébredők 

A tél vége felé, amint a hőmérő higanyszála 10 Celsius- 
fok fölé emelkedik, a fák, bokrok rügyei, a sok apró növény az avar alatt már ugrásra 
készen várja a tavaszt. A rügyek megduzzadnak, némelyik növényé már február vé-
gén, március elején kipattan, az új hajtások növekedni kezdenek. Mások óvatosak, 
nem sietnek annyira, megvárják az igazi jó időt, a májusi meleget.  

Rügyfakadás az erdőben 

Minél magasabbra nő egy növény az erdőben, annál később 
hajt ki. A leglassúbbak a legmagasabb fák, a tölgy és a bükk. 
Óvatosan kivárják, míg elmúlnak az utolsó tavaszi fagyos na-
pok, csak az után levelesednek. Ha nem vigyáznának, a sze-
szélyes május eleji hidegek, a fagyos szentek nagy károkat te-
hetnének bennük, hiszen ők a terebélyes és magasba nyúló 
koronájukkal a leginkább ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Bezzeg az 
árnyékukban megbúvó apró növények nem sokat teketóriáznak! Még el sem olvadt a 
hó az erdőben, már kidugja fejét az avarból a hóvirág, az odvas keltike, aztán a márci-
usi ibolya, és sorra mind a többiek is. Ők nem félnek a hideg széltől, fagytól, hiszen jól 
megbújnak az avarban, és védelmezőn borulnak föléjük a nagy fák. 

Ébred a rovarvilág 

Márciusban az első virágokkal együtt felébrednek téli álmukból a rovarok, a bogarak, 
lepkék. A hangyaboly feketéllik a langyos napsugarakat élvező, melegedő hangyáktól. 
Az illatozó tavaszi virágokon pillangók napoznak és megjelennek a szorgosan gyűjtö-
gető méhek. A szöcskék többsége pete alakban vészelte át a telet. A nőstény ősz vé-
gén, a fagyok közeledtével jól védett, biztos helyre, a növények szárába apró lyukakat 
fúrt, s oda rakta le a petéit. Tavasszal innen kelnek ki a lárvák, átvedlenek kifejlett ro-
varrá, s máris kezdődik a muzsikálás. 

Márciusban kezdődik a békák násza 

Az erdei tavakba, sekély parti vizekbe, vizesárkokba márciustól 
már érkeznek a békák. A langyosodó idő meghozza a kedvüket, s 
azonnal udvarolni kezdenek. Petézni akarnak. A sort a mocsári, 
az erdei és a gyepi békák nyitják. Áprilisban következnek a barna varangyok, utoljá-
ra maradnak a tavi békák. Egyszóval kora tavasztól erdőn-mezőn, a tavak, tócsák, 
nádasok környékén már fülelhettek a hangokra. A brekegő, vartyogó, kuruttyoló bé-
káktól − a békanász sokféle hangjától − egyre hangosabb a világ. 

Tudtad? 

A szöcskék korán kikelt lárváira nagy veszélyt jelentenek a kora tavaszi avartüzek, 
amit leg- többször az emberek okoznak gondatlanságból. De a kifejlett rovarok élőhe-
lye is egyre szűkül a gyepek feltörése, sok helyen a turisták miatt. Több szöcskefaj 
már védelemre szorul. 

http://kabocalap.com/images/202003/kab9.jpg
http://kabocalap.com/images/202003/kab12.jpg
http://kabocalap.com/images/202003/kab10.jpg
http://kabocalap.com/images/202003/kab11.jpg
http://kabocalap.com/images/202003/kab8.jpg
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Hogyan lett? 

           A televízió 

Hűvös novemberi estéken, iskola és tanulás után jólesik elheverni a kanapén 
a meleg szobában és pihenésképpen nézni valami érdekeset vagy szórakoztatót a té-
vében. De vajon kik és mikor találták fel ezt a fantasztikus technikai eszközt? Hogyan 
lett a televízió és a manapság már elmaradhatatlan társa, a távirányító az életünk ilyen 
fontos része? 

A televízió ötlete, bármilyen hihetetlen, már az 1800-as 
évek végén megszületett. Működésének az elve hasonló, 
mint a rádióé, csak itt a hangjelek mellett a képjeleket is 
elektromos jelekké kell alakítani, majd továbbítani a készü-
lék felé kábel vagy a levegőben terjedő elektromágneses 
sugárzás segítségével. A tévé ezeket a jeleket alakítja 
vissza képpé és hanggá. Persze amíg ezt technikailag is 
meg tudták oldani a mérnökök, addig jó sok idő telt el. Az 
első tényleges televízióadásra csak 1927-ben került sor Angliában. 

A televízió tökéletesítésén több magyar mérnök is dolgozott. Tihanyi Kálmán az elekt-
ronikus televíziós rendszert dolgozta ki, a Mihály Dénes által kifejlesztett rendszer pe-
dig már kifejezetten jó minőségű képet sugárzott. 

A rendszeres televíziós közvetítések Amerikában kezdődtek 
el (1939-ben), Európa legtöbb országában csak jóval ez után, 
a 20. század második felétől indultak meg a tévéadások. 

A tévézés technológiája évtizedekig nem sokat változott. A 
készülékek persze egyre jobbak, nagyobbak és szebbek let-
tek, a forradalmi változás azonban néhány éve következett 
be, amikor megjelentek a lapos tévék, majd hamarosan az 
internethez kapcsolódni képes okostévék. A televízió így már nemcsak szimplán a té-
vézés élményét nyújtja, hanem egy összetett, többfunkciós szórakoztató eszközzé vált. 

A televízió elválaszthatatlan tartozéka a távirányító. Mi lenne velünk, ha nem lenne?! Fel kel-
lene állnunk a fotelből, hogy átkapcsoljuk vagy felhangosítsuk a tévét, hogy beállítsuk a jelene-
teket vagy a kiválasztani kívánt zeneszámot? Ugye, milyen kényelmetlen lenne?  

Nikola Tesla, az Osztrák‒Magyar Monarchiában született feltaláló már a 19. század 
végén kísérletezett a távirányító megalkotásával. Először a rádiók gyártásával foglalko-
zó cégek állítottak elő távirányítót. Ezek azonban még jórészt drót vagy kábel segítség-
ével működtek, tehát nem voltak igazán kényelmesek. 

Az első drót nélküli távirányítót jóval később mutatták be. Ezzel még csak a hangot 
lehetett állítani és a csatornákat léptetni. Majd megjelentek azok a típusok, amelyek 
infravörös fény segítségével működtek és már sokkal összetettebb feladatok elvégzé-
sére is képesek voltak. Ma is ezen az elven működő készülékek irányítják a különböző 
szerkezeteinket. A legmodernebb készülékek azonban már mozgásérzékelővel és 
hangfelismerő rendszerrel is fel vannak szerelve. 
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Megáll az ész!           

                              Vízműveskedés—vizes kísérletek 

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, az élet alapja. Ismerjük 
azokat az unalmas tényeket is, hogy bolygónk felületének több mint kétharmadát bo-
rítja, 100 °C fok a forráspontja, 0 °C fokon pedig megfagy. Megisszuk, fürdünk benne, 
jégkockát csinálunk belőle, főzünk és még egy csomó mindent csinálunk vele. Ha 
ennyi mindenre jó, akkor nyilván kísérletezni is érdemes a vízzel! 

Ne feledd! 

Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha 
kísérletezel, lehetőleg legyen veled felnőtt, 
és ne vonja el a figyelmedet a kísérletről 
semmi. A kísérlet felülete (mondjuk egy 
asztal) legyen tiszta, és a kísérlethez szük-
séges eszközökön kívül ne legyen rajta 
semmi felesleges holmi. A kísérletezés né-
ha kosszal és rendetlenséggel jár, így a 
művelet végeztével el is kell pakolni! 

1. Szivárványhíd 

Hozzávalók:                                                                   
3 egyforma méretű pohár,                                     
víz,                                                                              
papír törlőkendő és                                                         
némi ételfesték 

Állítsd sorba a poharakat. A két szélsőt kb. 

kétharmadig töltsd fel vízzel, a középsőt 

hagyd üresen. A vízzel telt poharakat szí-

nezd meg két különböző színű ételfestékkel. 

Csavarj fel egy olyan méretű papírtörlőt, 

amelyiknek az egyik vége belemerül a bal 

oldali pohárba, a másik pedig elér az üres 

középső pohár fenekéig. Ismételd meg a 

műveletet a jobb oldali pohárral is. Innentől 

csodát fogsz látni, ugyanis a vízzel telt po-

harakból a folyadék meg fog indulni az üres 

pohár felé, és a színek is összekeverednek. 

A folyamat addig tart, amíg mindhárom po-

hárban ugyanolyan mennyiségű víz lesz.   

Jó kísérletezést!  
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              A kínai Nagy Fal 

A Föld gyönyörű az űrből, ám a Nagy Falat nem láttam – mondta Yang 
Liwei, a kínai űrprogram első űrhajósa 2003-ban, miután visszatért 21 
órás, a Földet megkerülő űrutazásáról. Ezzel kimondta a sokak számára szomorú igaz-
ságot, ami azonban cseppet sem csorbítja a kínai Nagy Fal érdemeit. Mert az sok 
szempontból tényleg a világ leghatalmasabb és kétségtelenül egyik leginkább csodá-
latra méltó építménye. 

A tévhit: A kínai Nagy Fal szabad szemmel látszik az űrből, sőt még a Holdról is. Régi 
vita ez. Sőt, még manapság is találni az interneten és akár ismeretterjesztő folyóiratok-
ban is olyan utalásokat, hogy a Nagy Fal látható az űrből. Pedig dehogy! Még ha mé-
terről méterre ki is lenne világítva, akkor sem látszhatna! Leágazásaival együtt ugyan 
majdnem 9000 km hosszú, de a legszélesebb pontján is csak mindössze 9 méter szé-
les ez az egyébként bámulatos építmény, így egész egyszerűen képtelenség, hogy 
látható legyen. Ennél a szélességnél a világ legtöbb nagyvárosának sugárútjai vagy 
körútjai jóval szélesebbek, mégsem látszanak az űrből! Az meg pláne csacsiság, hogy 
a Holdról látszik bármely emberi kéz emelte építmény, hiszen onnan sokszor még a 
földrészeket is nehéz megkülönböztetni egymástól. 

A falrendszer teljes hossza a mellékágakkal, természetes védművekkel (árkokkal, he-
gyekkel, folyókkal) együtt egészen pontosan 8851 km. Az egymással versengő kínai 
fejedelmek kezdték emelni, egymás ellen. Az első igazán jelentős építkezésekre az 
után került sor, hogy az egységes kínai állam megszületett, Csin Si Huang-ti császár 
idején. A már addig is létező faldarabokat ekkor összekötötték. A nagy fallal most már 
az északi nomád népek (pl. a hunok) betöréseivel szemben védekeztek. Egy része 
téglából, más szakaszai azonban nádból, fűzfából és homokból készültek. A hatalmas 
erődrendszer építésén ekkor katonák, rabszolgák és természetesen az ott élő és földet 
művelő parasztok is tömegével dolgoztak. A fal építése hosszú évszázadokon át, több 
szakaszban zajlott, és a középkor vége felé fejeződött be. Így vált a világ egyik legha-
talmasabb katonai létesítményévé a sok ezer kilométeren keresztül gigászi sárkány-
ként kacskaringózó fal.  A fal szélessége és magassága 
szakaszonként változó. A legjobb állapotban lévő, a kí-
nai fővároshoz, Pekinghez közeli, a turisták által látoga-
tott részein az átlagos magasság és szélesség egyaránt 
7 méter. A szabályos közönként ismétlődő őrtornyok, 
amelyekben a helyőrség lakott, még ennél is magasab-
bak, kb. 12 méteresek.  

Joggal merül fel a kérdés, hogy honnan származik a 
legenda a falról. Nos, Európában először egy angol régész és régiségkereskedő írta 
le több mint 250 évvel ezelőtt, hogy bizony a Nagy Fal olyan hatalmas, hogy még az 
űrből is látható. Ezt a feltételezést később többen átvették, és sok leírásba bekerült az 
alábbi mondat: Hírneve szerint az egyetlen, emberkéz alkotta mű a földgolyón, amely 
látható a Holdról. Népszerű amerikai képeskönyvsorozat, útleírások, történelemköny-
vek is terjesztették a tévhitet, így mindenki igazságként kezdte elfogadni. De ennek 
ellenére tény: a kínai Nagy Fal szabad szemmel nem látszik az űrből!!!  
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A 21. század csodái 

Hidak II. 

 

A magdeburgi csatornahíd 

A Németország keleti részén, az Elba folyó felett átívelő hídban oldalnézetből nincs 
semmi különleges. A meglepetés akkor ér bennünket, ha madártávlatból vesszük 
szemügyre az építményt. A hídon ugyanis 
nem autók, hanem hajók (!) közlekednek. 

Magdeburg városánál találkozik Németország 
két legforgalmasabb vízi útvonala, az Elba-
Havel és a Mittelland-csatorna (Rajna-Elba 
csatorna). A két csatornán nagy áru- és sze-
mélyszállító hajók közlekednek. Ezeknek 
egyik csatornából a másikba való juttatása 
addig nagy kerülővel járt, 12 kilométeres kité-
rőre kényszerültek és bonyolult zsiliprendszert 
igényelt. S ha mindez nem volna elég, az Elba 

alacsony vízállása is gyakran okozott 
problémákat az áruszállításban. Német-
ország újraegyesítése és a főbb vízi ke-
reskedelmi útvonalak létrehozása ismét 
fontossá tette a vízihidak használatát. A 
Magdeburgi vízi híd építése 1997-ben 
kezdődött, és összesen 500 millió euróba 
került. A híd összeköti Berlin szárazföldi 
kikötőit a Rajna-folyó mentén lévő hajóál-
lomásokkal. Így született meg az ötlet, 
hogy a két csatornát egy híddal kössék 
össze. S 2003-ra megépült a világ legna-
gyobb (918 méter hosszú) hajózható híd-

ja, a magdeburgi csatornahíd. Az épít-
mény két oldalán gyalogjáró is található. 
Ezeknek köszönhetően a híd igazi turista-
csalogató látványosság.  

Tudtad? 

Szokták a világ hét csodáját emlegetni. Ez 
alatt a régi, ókori világ hét legismertebb, 
legpompásabb építményét értjük. Ezek 
közül azonban mára már csak az egyipto-
mi nagy piramisok maradtak fenn. 
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Kabóca görkorizik 

• Nyomtasd ki a képet! 

• Nyírd ki a formákat! 

• Az 1. számú formát ra-
gaszd rajzlapra, hogy me-
rev legyen! 

• Az 1. számú formát vágd 
be a sárga szaggatott vo-
nal mentén (mindkét nad-
rágon)! 

• A fekete szaggatott vonal 
mentén hajts be és illeszd 
össze a nadrágokat, ra-
gasztózd be a görkorcso-
lyák hátulját és ragaszd 
össze! 

• A csápokat helyezd a fejek közé, 
és ragaszd össze a fejeket is! 

• Ha ügyesen dolgoztál, Kabócád 
előre-hátra mozgathatod az 1. szá-
mú rész felhajtott, sötétebb végé-
vel, és a lábát is tudod mozgatni. 

A 2. számú formát 
hajtsd be a fekete 
szaggatott vonalak-
nál! A kiálló részt 
ragaszd rá az egyik 
sárga jelre! 

A 3. és 4. részt fűzd 
bele a nadrágba, a 
görkorcsolyáknál és 
a kezeknél ragaszd 
össze! 
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Olvastad már? 

Kiss Attila: Altináj        

A keszi törzs több mint ezer évvel ezelőtt a Don-Donyec vidéki 
pusztában élt, szövetségben hat másik törzzsel. Közöttük nő fel 
Csábán, a pásztorfiú. Apja egy kiscsikót ajándékoz neki, Altinájt, 
aki csodálatos paripává cseperedve megnyeri a Nagy Vásáron 
rendezett lovasversenyt. Az apa eladja a lovat, mire Csábán a 
keresésére indul. Egy öreg sámán óvja lépteit, egy boszorkány 
a szolgálatába fogadja, s Korkutáj, a medvekoponyás rémalak is 
többször keresztezi útját. Csábán végül lótolvajok fogságában 
akad rá Altinájra, és úgy tűnik, hiába tette meg a hosszú utat…                                   

 

Kiss Attila: Medveszív 
 
„A medve szíve mélyén ember, az em-
ber pedig medve. A gyermekeim egy új 
nemzetség alapítói lesznek, amely nem-
zetség nagy néppé lesz majd – emberi 

testtel, de medveszívvel.” E 
szavakkal búcsúzik a regény-
ben a finnugor népek mitikus 
állata, s a nemzetség, amelyről 
beszél, a magyar nép őse volt. 
Csábán története folytatódik a 
kötetben, s mialatt az olvasó 
hiteles képet kap a hét törzs 
szövetségének mindennapi életéről, az ősmagyar hitvi-
lág mondái valósággal életre kelnek a könyv lapjain. 
A kötet a nagy sikerű történelmi ifjúsági regény, az Alti-
náj folytatása.  

„– A világon a jó és a rossz folyton küzd egymás ellen. Igazá-
ból sosem lehet teljesen elválasztani a két erőt. 
– Ezt hogy érted? 
– Nincs olyan ember, aki bármilyen jó, néha ne tenne rosszat, 
és nincs olyan, aki bármilyen rossz, teljesen hiányozna belőle 
a jónak legalább a halvány fuvallata. 
A sötétségben is van némi fény, és a fényben is akad sötét-
ség. Ez a kő egy darabka fény. A Nap, a Hold és a csillagok 
erejét tartalmazza. Hatalmas erőt adott a kezedbe Buldur tál-
tos. Azért adta, hogy sose feledd: inkább a fényhez tartozz, 
mint a sötétséghez, inkább a jóhoz, mint a rosszhoz.”  

„– Vigyázz fiú a kép-
zelet világával! – 
intette az öreg. – Ha 
bezárkózol ebbe a 
„te világodba”, ha-
sonlítasz ahhoz az 
emberhez, akinek 
gondjai vannak, és a 
megoldás helyett jó 
sok kumiszt iszik. 
Erre egyből azt hi-
szi, hogy megoldott 
mindent. Létezik 
másik világ, de nem 
arra való, hogy a 
megoldások elől oda 
menekülj, mert ezzel 
magadat csapod 
be.”  

„A kő a megszilárdult idő; ha egy kicsi követ fogsz, az 
időt tartod a markodban.”  
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 Mókás március 

Két férfi beszélget a börtöncellában:
- Maga miért van itt?                                           
- A konkurencia miatt.                                      
- Hogy mi?                                                   
- Valaki ugyanolyan bankjegyeket 
nyomtatott mint én. 

- Tudod, hogy hívják a hegymászót?     
- Hát Izsáknak! 

? 
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             A februári rejtvények megfejtései                     

 

 

Grecsó Krisztián: Évsoroló 
című verséből a februári 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„.február, nevetés.” 

A rejtvények megfejtéseit le-
adhatod a gyerekkönyvtárban 
és ha szerencséd van, kisorsol-
juk a nevedet és ajándékcso-

magot nyersz.   
Nosza, lapozz egyet és állj 

neki! Jó szórakozást!  

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 KIRÁLYNÉ vagyok. 

 Rejtvények  
márciusra 

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? 

Bálint, Valentin nap február 14. 

Milyen szavak bújtak meg a 
kuszaságban? 
 
I LYO B A         N Á L I P U T  
 
T Á J I N C       S Z I R Á N C 
 
         P A N T Y I G P   

B A B A 

Á Z I K 

L Á N Y 

I N A L 

N Y Ú L 

T Ö R T 

- megoldás 
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Ha a betűhálóból kihúzod a márciusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 

Március idusa,  

Irénke cicusa,    

viruló cseresznye, 

 
………………..…………….. 

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
A mesékben nálam nincs galádabb senki,                             

még a puszta nevem is  

     a Gonoszat jelenti. 

Hamupipőkének babot, borsót, lencsét, 

Hófehérkének sem        

hoztam én szerencsét. 

E lánykáknak talán nincsen édesapja? 

A gyalázat felét 

illő, hogy ő kapja! 

 

A ……………………. vagyok. 

1. púpos állat 
   

2.  apa párja 
 

3.  van múlt ideje  
 
 

4. nagyon szeretne       
     valamit 

 

5. tízszer tíz 

 

6. lisztet tárolnak 

    

    

    

    

    

    

B Á R A L B I N 

H E N R I E T T 

C S A D R I Á N 

A K M E M Ő K E 

Z O L T Á N Á R 

T E R Á R P Á D 

E F R I G Y E S 

L U J Z A M N E 

A meghatározások alapján töltsd ki a 
rejtvényt, s ha ügyes voltál, a színes 
oszlopban olvashatod a megfejtést. 

  

 

 

 

                 
               Zöldség-sudoku -  
       Mi kerül az üres négyzetek- 
       be? Rajzold a helyükre őket!    


