
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Június 

Június jelesül tudja,  

mi a dolga: 

iskolák kapuit mind  

lelakatolja. 

Diáknépet vízre,  

csónakázni csábít, 

melegen tűz a nap  

késő délutánig. 

Simon Emil:              

Hónapok 
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     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

 
 

 

 

 

Dénes György 
 

Magasugró 
 

Szöcske Jani  
nagyot ugrott,       

átugrotta                        
a sombokrot,                      
sombokornak                        

leghegyét,                              
kétlépésnyi                      
vármegyét.. 

T 
apsolt kilenc                        
vöröshangya,                            
Szöcske Jani                         
apja s anyja                           

büszke volt a fiára 
meg a medáliára. 

 
 
 

Sétálni ment  
három kalap 

 
A csitári hegyek alatt 

sétálni ment                        
három kalap.  

Ballagdált                                     
a búzaföldön                            
három kalap,                         

három ködmön. 
 

Három ködmön,                 
három gatya,                        
hat csizmán                            

a patkó vasa. 
Dömötör,                                 

Sebestyén, Áron                         
ki se látszott                                 
a búzából. 

Kulcsár Ferenc 
 

Nyári zsongás 
 

Tarka ének, tarka beszéd,  
tarkabarka,  

de szép, be szép. 
Fuvola, duda, klarinét                  

a fa, a kert, az ég, a rét,                      
a rét, az ég, a kert, a fa                    
klarinét, duda, fuvola.    

 
Csak a tó, csak a tó, csak a tó     

kéklő titkokkal hallgató. 
Ezüst titkokkal ringató   

csak a tó, csak a tó, csak a tó. 
 

Dénes György 
 

Kiszámoló 
 

Csizma, csizma, csizmadia,   
a cipő a csizma fia,    

 facipő, fatopán,    
fapapucs terem a fán. 

 
Fa a sarka, fa a talpa,     
 fából faragta a balta,    

 tipegő, topogó,    
te leszel most a fogó. 

 

Tükör előtt 

  

Imádok fésülködni  

a tükör előtt, 

hiszen már n 

agylány vagyok, 

és nem szeretnék kócosan 

menni az iskolába. 

Dédimami  

amikor észreveszi, 

hogy már fél órája 

szépítkezem,  

azt mondja, 

ne nézd magad  

hosszan 

a tükörben,  

mert kipotyognak 

a fogaid. 

Ő beszél, akinek egy 

foga sincs. 
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Szelfi 

  

Beáta bevallotta, hogy én 

vagyok az első szerelme, 

s hogy első látásra megtetszettem neki. 

Remélem, te is így vagy ezzel, 

mondta mosolyogva, 

miközben a szünetben 

kijavította a házi feladatomat. 

Én meg bólogattam, 

ráhagytam az egészet, és 

csináltam rólunk egy szelfit. 

Nekem ő már a negyedik csajom, 

de nem akartam megbántani. 

Meg aztán most költöztünk 

ebbe a városba, és messziről jött ember 

azt mond, amit akar. 

 

Csukás István 
 
Jaj, de szörnyű bánat bánt 

 
Jaj, de szörnyű bánat bánt:                       

bezárták az iskolát!                
Túlélem-e, nem tudom,                                

lakat lóg az ablakon. 
 

 Jaj, de szörnyű bú kínoz! 
Nap süt, aztán zápor mos,                                 
játszom, alszom s ez alatt                         

szegény szívem megszakad! 
 

Ha őszig még elélek,                                     
amit nagyon remélek,                               

nem szenvedek én tovább: 
Kinyitom az iskolát! 

Csukás István 
 

Kakukk-mese 
 

Nagy hangjával kirukkol,               
fent a kakukk kakukkol,                       

s bár nem kérte senki őt,    
tele zengi az erdőt. 

Csitt! Ne legyen itt egy mukk,  
befogni a csőrt, kakukk! 

Dalod hamis, hangod sért,   
nem állok jót magamért! 

Csukás 
István 
 

Bagoly-mese 
 

Ha erre jársz,  
Vacsorára     
gyere fel a  

bagolyvárba,    
igazítson csillag útba,      
fa tetején az odúba. 

Kikönyöklünk  
az ablakon,                 
a nagy erdőt                          

megmutatom,                           
s hogyha gyönge                           
lenne szemed,                         
adhatok egy                               
szemüveget! 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 
 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

Tengerek és óceánok,      
mindenféle nagy vizek 
otthonom és éttermem:       

itt töltöm az életem. 
Leghatalmasabb emlősként 

méltán vagyok büszke,     
énekelek a páromnak,    

hogy ne legyen böszme 

Uszonyaink önfeledten    

hasítják a vizeket,                          

akkor is ha mindenki más        

fogvacogva didereg. 

Néhányunknak pénze is van,   

mégsincs nálunk pénztárca, 

Hogyha netán megéheznél,   

rakjál fel egy fémrácsra! 
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Rózsaszín mese 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Ennek a kislány-
nak a rózsaszín volt kedvenc színe. Annyira, de annyira szerette a 
rózsaszínt, hogy minden ruhája rózsaszínű volt, a pulcsija, a szok-
nyája, a harisnyája, még a zoknija és a hajgumija is. 

Reggelente rózsaszín bögréből itta a kakaóját, rózsaszín táskába 
pakolta a tízóraiját, este rózsaszín pizsamában bújt bele a rózsa-
színű ágyba. Csak egyetlen dolog nem volt rózsaszín: a bringája. 
Az zöld volt, levélzöld. Nem is nagyon szeretett bringázni pont 
emiatt. 

Egy szép napon azonban mégis felpattant a kétkerekűjére, hogy 
megcsodálja a virágba borult vadrózsabokrot a réten. Amint a bo-
korhoz ért, az árokba hajította a bringát, és már épp hajolt volna, 
hogy beleszagoljon az illatos rózsaszín virágokba, amikor egy vé-
kony hangocska szólalt meg mellette: 

− Miért dobtad el így azt a szép kerékpárt? 

− Nem is szép! Csúnya! –  mondta a kislány. – De ki beszél itt? 

− Én vagyok az, a rózsabokor! Hogyhogy csúnya? Nekem nagyon 
tetszik a bicajod, főleg a színe! A levélzöld a kedvenc színem! 

− Ez a csúnya zöld? – álmélkodott a kislány. – Hogy lehet az? 
Hisz neked vannak a legszebb rózsaszín virágaid a földön! 

− Igen, tényleg szépek a virágaim, különösen így, a szép zöld le-
velek között – s a bokor finoman meglengette virágzó ágait. – Ha 
mindenem rózsaszín lenne, a virágaimat észre sem vennéd! 

A kislány elgondolkodott. 

− Mondasz valamit… − Azzal kiemelte a biciklijét az árokból, és az 
útra állította. – Tényleg! A rózsaszín táskám is nagyon jól mutat a 
zöld bicajon. Köszi! 

− Szívesen! – szólt a bokor, és még egyszer meglengette virágzó 
ágait. 

A kislány szippantott egyet a virágok finom illatából, aztán felpat-
tant a most már kedvenc bicajára, és vidáman elhajtott. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A leghíresebbek 

Olyan állatokról lesz most szó, akiknek a nevét az egész világ ismeri. Ugyan valószínű-
leg egyikük sem akart híres lenni (mint sok ember). A hírnév és a szabadság közül ők 
talán inkább az utóbbit választották volna. 

 

Csita, a Tarzan-filmek sztárja Afrikában született. Összesen tizen-
egy alkalommal szerepelt a dzsungel királyának vicces segítőtár-
saként a világhírűvé lett filmsorozatban. Nyugdíjas éveit az-
tán Kaliforniában, egy luxus állatotthonban töltötte, ahol állítólag 
szívesen nézte régi filmjeit, sőt festett és egyesek szerint imádta a 
zongorázást. Nyolcvanéves korában szenderült jobblét-
re. Hollywood leghíresebb állat filmsztárja, de a valaha legmaga-
sabb kort megért csimpánz is valószínűleg ő volt. 

 

Bukephalosz a történelem leghíre-
sebb lova. Nagy Sándornak, a makedón királynak és 
nagyszerű hadvezérnek a harci ménje volt az ókorban. 
Tizenkét évesen került a királyi udvarba, és senki sem 
tudta betörni, senki nem volt képes megülni rajta. Nagy 
Sándor ekkor még csak gyerek volt, ám neki sikerült a 
lehetetlen, megszelídítette a nemes állatot. Hadvezérként 
is Bukephalosz hátán lovagolt a legtöbb csatában. Lova 

tiszteletére még várost is alapított Bukephalia néven a mai Pakisztán területén.  

 

Lajka kutya az első élőlény, amely a Földről eljutott a világűrbe. 
Az orosz űrkutatók őt szemelték ki a kísérletükhöz. Azt tanulmá-
nyozták, hogy az élő szervezet képes-e elviselni az űrutazást és 
a súlytalanság állapotát. Nos, a kísérlet tudományos szempont-
ból sikerrel végződött, hiszen Lajka túlélte a fellövést. A Földre 
mégsem tért vissza élve, mert az űrkabin nem volt felszerelve a 
manapság szokásos leszálló egységgel, így a bátor eb lett az űrhajózás első hőse.  

 

Keiko, a kardszárnyú delfin a Szabadítsátok ki Willyt! című 
filmben lett világhírű. Filmes pályafutása előtt különbö-
ző delfináriumokban szórakoztatta trükkjeivel a közönséget. A 
film bemutatása után azonban világméretű aláírásgyűj-
tés kezdődött azért, hogy újra szabadon élhessen. A Keiko Ala-
pítvány munkatársai évekig dolgoztak azon, hogy Izland partjai-
nál ismét szabadon engedhessék őt. Keiko azonban már nem 
tudott teljesen elszakadni az emberek társaságától. Egy halászhajót követve nemsoká-
ra egy norvég fjordban talált új otthonra, ahol aztán élete végéig rengeteg turista láto-
gatta meg őt.  
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Természetkalendárium 

                                                     Vizes helyeken 

                                                                                                                             

A szitakötőszentélyek 

A szennyezett környezet és 
a vizes élőhelyek szűkülése 
egyre nagyobb veszélyt je-
lent a törékeny szitakötők 
számára. Számuk, akárcsak 
a lepkéké, vészesen fogy a 
világban. A környezetvédők 
ezért többfelé szitakötő-
szentélyeket hoztak létre, 
olyan védett helyeket, rezer-
vátumokat, ahol a szitakötők 
békében élhetnek. 

Tudtad? 

A szitakötő két pár szárnyát 
egymástól függetlenül is 
képes működtetni. Ennek 
köszönhető, hogy sokféle 
manőverezésre képes a 
levegőben, rendkívül gyors, 
fürge, tud egy helyben le-
begni és hátrafelé repülni is. 

A békés mocsári teknős a 
napsütötte erdei tavakat 
kedveli. Egy erőszakos ék-
szerteknős azonban újab-
ban igyekszik 
kiszorítani őt 
a jó helyről. 

Az ágak közé 
feszíti ki háló-
ját a kaszáspók. Rendkívül 
hosszú lábai arról híresek, 
hogy könnyen leszakadnak, 
és a szakadás után még 
mozognak, kaszálnak egy 
darabig. Így próbálja a pók 
elterelni támadója figyelmét, 
s közben ő elmenekül. 

A lassú folyású vizek, tavak és mocsarak környékét nyá-
ron nemcsak a nyaralókat és táborozókat bosszantó 
szúnyogok lepik el. A sűrű ná-
das, a bokrok, a parti kövek 
zugai sokféle állatnak nyújta-
nak védelmet vagy kínálnak 
vadászterületet. Egyesek csak 
idelátogatnak a szomszédból, 
másoknak ez az otthonuk. 

Zizegő szárnyú csodalények 

A természetben óvatosan és halkan járó kiránduló köny-
nyen észreveszi a nádszálakon őrködő szitakötőket. 
Micsoda csodalények ezek az áttetsző szárnyú szépsé-
gek! Ők a bolygónk első rovarai. Háromszázmillió évvel 
ezelőtt jelentek meg, azóta alakítják, formálgatják magu-
kat a földi élethez. És elmondhatjuk, nem kevés sikerrel. 
Az idők során kiváló vadászokká váltak. Légi csapdákat 
állítanak fel a zsákmányuk számára, és repülés közben 
ejtik el őt. Kiszámítják a sebességét, a röppályáját, be-
mérik a távolságot, és aszerint repülnek. Pontosan dol-
goznak, legtöbb nekirugaszkodásuk eredménnyel jár. A 
vadászó szitakötő éles állkapcsával először kiszakítja az 
áldozata szárnyait, nehogy elrepüljön, aztán felaprítja és 
megeszi őt. Akár egy órán át is képes követni a rovart, 

és közben nem ütközik össze egyet-
len másikkal sem. Ez az összetett 
szemének köszönhető, amivel csak-
nem 360 fokos szögben képes látni. 

A szelíd nektárszívogatók                                                                  
A vízpartokon a pillangók is hamar megjelennek. Tarka-
lepkék, néha még fecskefarkú lepkék is napoznak a fű-
szálakon. Némelyikük már kora ta-
vasszal felébredt téli álmából, s az-
óta hűségesen látogatja a virágo-
kat.  Szelíd természetűek, nem ra-
gadozók, mint a szitakötők. Egyik 
virágról a másikra szállva eszeget-
nek egész nap, hosszú pödörnyelvükkel szívogatják a 
virágok nedvét, a nektárt, szinte nem is esznek mást. A 
lábaikon közben virágról virágra viszik a virágport, s ez-
zel beporzódnak, vagyis megtermékenyülnek a növé-
nyek. 

 

http://kabocalap.com/images/202006/kab29.jpg
http://kabocalap.com/images/202006/kab28.jpg
http://kabocalap.com/images/202006/kab30.jpg
http://kabocalap.com/images/202006/kab31.jpg
http://kabocalap.com/images/202006/kab31.jpg
http://kabocalap.com/images/202006/kab27.jpg
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Hogyan lett? 

           A lift 

A lift vagy más szóval felvonó története igen nagy múltra tekint vissza, hiszen 
már az ókori egyiptomiak is használtak a piramisok építéséhez különböző emelő 
szerkezeteket. Az ókori görögök és rómaiak már kötelekkel és csigákkal működő be-
rendezésekkel kísérleteztek, a középkorból pedig számos leírás említ emberi vagy álla-
ti erővel működő, kenderkötélen függő kabinos felvonókat. A gőzgép feltalálása aztán 
óriási lendületet adott a liftek fejlődésének is, az a probléma azonban továbbra is fenn-
állt, hogy ha a biztonsági kötél elszakadt, akkor a felvonókabin bizony lezuhant. 1852-
ben azonban egy zseniális amerikai feltaláló és üzletem-
ber, Elisha Otis erre a kérdésre is megtalálta a megol-

dást. 

Megalkotta a biztonsági 
liftet, melynek az a lénye-
ge, hogy a kötél elszakadá-
sakor a felvonókabin egy 
retesz segítségével auto-
matikusan befékeződik, így 
a lift nem tud lezuhanni, és 
a benne tartózkodók nem 
kerülnek veszélybe. Miután 
a 19. század végétől az 
amerikai nagyvárosokban 
egyre magasabb épületeket 
emeltek, sőt megjelentek az 
első felhőkarcolók, égető-
en nagy szükség lett a 
gyors, biztonságos és sok 
ember szállítására képes 
felvonókra, így a lift elindult 
világhódító útjára. Később 
aztán a még nagyobb biz-
tonság érdekében megje-
lentek a lifteken az automa-
tikusan záródó ajtók, majd 
az elektronikus vezérlés, és 
kialakultak a felvonóknak 
azok a típusai, amelyeket 
manapság is a legnagyobb 
természetességgel haszná-
lunk.  

Tudtad? 

A leghosszabb felvonó nem meglepő módon a világ jelenleg legmagasabb épületében, 
Dubajban, a Burdzs Kalifában található. 504 méter hosszú függőleges pályán szál-
lítja az utasokat, a menetidő pedig egészen döbbenetes, kevesebb mint egy perc! 

Egy középkoti felvonó terve 

New Yorkban, ebbe az 
épületbe szereltek elsőként 
Otis-féle biztonsági liftet 

Ebben az épületben van a világ 
leghosszabb liftje 
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Megáll az ész!           

                               

 

Buborékok 

1. Óriás buborékfújó 

Hozzávalók: 2 db kb. 40 cm hosszú műanyagpálca (ha nincs, ak-
kor két bot is tökéletesen megteszi), erős pamutfonal, egy jó nagy 
csavaralátét nehezéknek, szigetelőszalag 

A két pálcát helyezd egymás mellé párhuzamosan, kb. 30 
cm-re egymástól. A pamutfonalból alakíts ki egy háromszö-
get úgy, hogy a pálcák felső végeinél legyen a háromszög 
két felső csúcsa, a harmadik csúcs pedig a pálcák között a 
nehezék segítségével, így jó feszes lesz a fonal. A bizton-
ság kedvéért még szigetelőszalaggal is tekerd át a pálcákat 
ott, ahol a madzagot rájuk kötötted. (A képen láthatod, ho-
gyan kell kinéznie.) Ezzel a fújó kész is van! 

Most már csak egy tuti szappanbuborék-recept kell. Az interneten nagyon sokféle re-
cept olvasható. Annyi bizonyos, hogy víz és mosogatószer mindenképpen kell hozzá. 
Van, aki ezenkívül sütőport, étolajat, cukrot tesz bele, de lehet olvasni ennél sokkal 
bonyolultabb összeállításokat is. Érdemes tehát kikísérletezni, hogy melyik válik be 
leginkább. 

Mindenesetre az egyik legegyszerűbb és legjobb recept a 
következő: fél liter víz, 6 kávéskanál mosogatószer, vala-
mint ugyanennyi étolaj és cukor. 

Mi a szappanbuborék? 

A szappanbuborék nem más, mint egy szappanos vízből álló 
vékony hártya, amely színjátszó felületű gömb alakot vesz fel. 
De miért gömb alakú és mitől színes? A hártya nem más, mint egy viszonylag rende-
zett szerkezetű vízréteg, melyet szappanrészecskék borítanak, ezért törik meg rajtuk a 
fény, és ezért látjuk szivárványhoz hasonlóan színesnek. A gömb alak pedig a felületi 
feszültség jelenségének köszönhető. A szappanos víz e feszültség miatt törekszik a 
legkisebb felület kialakítására. Azt pedig jól tudjuk, hogy a testek formái között a gömb 
a legkisebb és legtökéletesebb alakú felület. Ezért van a ter-
mészetben is rengeteg gömb alakú dolog. 

2. Habkígyó 

Hozzávalók: egy műanyag palack, olló, 
egy befőttesüveg-gumi és egy zokni- 
vagy törülköződarab a rongyoszsákból 

A műanyag palackot a szájától nem messze vágd le (az ujjadra vigyázz!), vagy inkább 
kérd meg a szüleidet, hogy vágják le neked. A szélesebb végére gumizd rá a rongyot, 
mártsd bele az előzőleg már elkészített folyadékba, aztán csak fújd, fújd, fújd ‒ és 
kész a csoda! Szivárványos verzió előállításához a folyadékot temperával is megszí-
nezheted!  
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Dugovics Titusz legendája 

1456-ban a török szultán serege ostrom alá vette Magyarország déli kapu-
ját, Nándorfehérvárt. A magyar seregek hősiesen harcol-
tak a hódítók ellen, és Hunyadi János vezetésével előbb a 
Dunán a hajóhaddal, majd a szárazföldön is legyőzték és 
meghátrálásra kényszerítették a törököt. A nándorfehér-
vári diadal így a középkori magyar történelem legfénye-
sebb katonai hőstettévé vált, amelynek köszönhetően az 
egyébként egyre erősödő Török Birodalmat közel hetven 
évig sikerült távol tartani a Magyar Királyságtól. 

A tévhit: Egyes leírások szerint a győzelem nem kis mér-
tékben Dugovics Titusz hőstettének volt köszönhető, aki 
az ostrom idején az egyik bástyán teljesített szolgálatot. A 
hatalmas túlerőben lévő török sereg katonái már a vár 
belsejébe is betörtek, és az egyik török janicsár a bástya 
fokára felmászva ki akarta tűzni a törökök lófarkas zászla-
ját (ezzel adva jelét, hogy a várat elfoglalták), amikor Du-
govics birokra kelt vele. Mivel nem bírt a hatalmas erejű 
török vitézzel, más megoldást nem látva úgy döntött, hogy 
élete feláldozásával akadályozza meg a török zászló kitű-
zését, és a vár fokáról magával rántotta ellenfelét a mély-
be. A bátor és önfeláldozó tett feltüzelte a magyar katoná-
kat, míg az ellenség harci kedvét lerombolta, így sikerült 
legyőzni és elkergetni a törököt Nándorfehérvár alól. 

Nos, a helyzet az, hogy a történészek szerint bizony ez a 
szinte mindenki által ismert hőstett nem így történt, de 
még valószínűbb, hogy egyáltalán meg sem történt. Nán-
dorfehérvár ostroma olyan fontos eseménye volt a ma-
gyar és európai történelemnek, hogy a harc lefolyásáról 
már a korabeli krónikák is igen részletesen beszámoltak. 
Ennek ellenére ezek közül mindössze egy olyan van, 
amely a katonák körében terjedő legendaként beszámol 
ugyan a törököt a mélybe rántó hős várvédőről, de nevet 
ez a leírás sem említ. 

Valószínűleg egy olyan európai vándormotívumot épített 
be a krónikás a művébe, amely egyébként több más vár-
ostromról szóló beszámolóban is feltűnik a korabeli Euró-
pában. Egészen az 1800-as évekig azonban szó sem 
esett az önfeláldozó magyar vitézről egyetlen történeti 
munkában sem, aztán egyszer csak 
felbukkant a semmiből három, egyéb-
ként teljesen valódinak látszó királyi 
adománylevél, amely állítólag Mátyás 
királytól származott, és amely szerint a 
Dugovics család a nándorfehérvári hős-
tettért cserébe birtokokat és nemesi 
címet kapott az uralkodótól. 

A bizonyítékot egyébként 
egy bizonyos Dugovics 
Imre nevű kisnemes szol-
gáltatta, aki így akarta iga-
zolni családja nemesi szár-
mazását. Több gyanú is 
felmerült azonban a család 
és az iratok kapcsán. Elő-
ször is kiderült, hogy a 
család valószínűleg csak a 
17. században került Ma-
gyarországra, ebben az 
időben kapták nemesi cí-
müket is, tehát több mint 
kétszáz évvel Nándorfe-
hérvár ostroma után! Már 
önmagában ez a tény is 
elég volna a legenda meg-
cáfolásához, azonban a 
királyi adománylevelek 
alapos eredetvizsgálata 
azt is bebizonyította, hogy 
azok bizony közönséges 
hamisítványok. 

Így tehát a törököt mélybe 
rántó katonáról szóló törté-
net vagy igaz vagy nem, 
vagy Nándorfehérvárnál 
történt az eset vagy nem, 
de hogy a hőst, ha esetleg 
létezett is, nem Dugovics 
Titusznak hívták, az bizo-
nyos. 

Ne felejtsük azonban, hogy 
1456-ban Nándorfehérvár 
megvédésében sok-sok, 
hőstetteket végrehajtó ma-
gyar vitéz vett részt, akik 
gondolkodás nélkül a való-
ságban is megtették volna 
azt, amit Dugovics Titusz a 
legendák világában. 
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A 21. század csodái 

Csodás buborékok 

Úgy mondják, ezek a buborékok a világ nyolcadik csodája. Ugye, emlékszel? A világ 
hét csodájaként az ókor hét legismertebb, legpompásabb építményét szokás emleget-
ni. A buborékkomplexum viszont egészen új, és igazi turistacsalogató látványosság, 
amellett a világ leghatalmasabb üvegháza is egyben. 

Az Éden Projekt 

Egy használaton kívüli külszíni bánya helyén 
épült fel az angliai Cornwallban. Mondhatni, ez 
a világ legkülönlegesebb botanikus kertje. Még 
a neve se szokványos: Éden Projekt. Sok ezer 
növényfajt gyűjtöttek össze benne a világ min-
den tájáról a megálmodói. 2001-ben nyitotta 
meg a kapuit. Azóta több millió turis-
ta látogatott el ide. 

Az épületkomplexum maga a csoda. 
Vagy harminc futballpályányi területet foglal el, és üvegház az egész. A kupolák vá-
za acélcsövekből áll. Ezeket különleges műanyagpanelekkel fedték be, amelyek 
jól hasznosítják a napenergiát, és így a meleg égövi növényfajok számára is megfelelő 
hőmérsékletet biztosítanak. A méretekről legyen elég annyi, hogy a legnagyobb kupo-
la 45 méter magas, akkora, hogy akár egy tízemeletes ház is kényelmesen aláférne. 
Az átmérője több mint 100 méter. Ebben a hatalmas botanikus kert-
ben öntözésre fertőtlenített esővizet használnak, a zöld energiát pedig 
egy szélturbina termeli. Vagyis nagyon takarékosan gazdálkodnak az erőforrásokkal, 
mert a fenntarthatóság természetesen itt is kulcsfogalom. Oktatási 
központ is van az Édenben, a Core. Sok hasznosat megtudhat itt 
az érdeklődő a természet értékeiről, és a megóvásukkal kapcsolat-
ban is tájékozódhat. Látogatása végére aztán biztosan tudatosul 
benne, hogy mi, emberek milyen szoros kapcsolatban, kölcsö-
nös függésben élünk a növényekkel.  

A kiállítási területet három részre osztották benne. Két részen a trópusok és a Földközi
-tenger, vagyis a mediterrán tájak élővilága látható a hatalmas kupolák alatt. 
A mérsékelt öv növényeit a szabadban lehet megtekinteni. A 
külső kiállítási terület mellett, a hatalmas zöld mezőn zenei 
programokat, koncerteket és előadásokat is szoktak tartani. A 
téli hónapokban a kinti tó jegén pedig még korizni is lehet.  

Tudtad? 

A fenntarthatóság szót gyakran használják a felnőttek mosta-
nában. Arra gondolnak közben, hogy jó lenne jobban vigyázni a Földre, és csak annyi 
energiát, enni-innivalót elhasználni a saját szükségleteikre, csak annyira szennyezni a 
vizeket és a levegőt, hogy a következő generációknak is maradjon tiszta víz, jó levegő, 
enni- és innivaló elég. 
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  Bagoly és dínó 
 

A bagoly elkészítése 

Bölcs barátunk a bagoly, akinek a figuráját nemcsak a képen látható papírtányérból 
készítheted el, hanem egy szép kört alkotva (hagyományos tányért, tálat, edényt kör-
berajzolva) egy vastagabb papírlapon, majd azt kivágva, kifestve, tetszés szerint dí-
szítve, a minta szerint behajtogatva gyorsan szép baglyocska készülhet. 

 

A dínó elkészítése 

• Nyírd ki a formá-
kat! 

• Hajtsd meg a 
szaggatott vona-
lak mentén! 

• A piros pontokon 
ragasztózd meg! 

• Illeszd össze a 
testet! 

• Ragaszd rá a 
nyak felső részét, 
a végén pedig a 
sapkát! 

Kellemes barkácso-
lást! 
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Olvastad már? 

Boldizsár Ildikó: Hogyan szerzett vizet a kút, 
amelyik kiszáradt? 

.Békében és szótlanul él egymás mellett a kút és a 
tölgyfa. A kút inni ad az állatoknak és a vándorok-
nak, a tölgyfa árnyékában pedig mindnyájan megpi-
henhetnek. De egy napon a kút vize apadni kezd, 
ami a mező lakóit és a tölgyfát is veszélybe sodorja: 
a kút és a tölgyfa így beszélgetni kezd, hogy együtt 
megtalálják a megoldást. 
Boldizsár Ildikó meséje a belső erőforrások megtalá-
lásáról szól. A költői szépségű történetet Rofusz 
Kinga rajzai teszik teljessé.  

„Tudta, ahhoz, hogy sikerrel járjon, 
néhány napra meg kell változtatnia a 
rendet: nem a gyökereknek kell táp-
lálniuk a fa többi részét, hanem a 
törzsnek, az ágaknak és a leveleknek 
a gyökereket, hogy azok minél mesz-
szebbre juthassanak. Igaz így néhány 
napig nem fog majd nőni, de mi ez 
ahhoz képest, hogy talán visszasze-
rezheti a kútnak a vizet!” 

Kellemes olvasást,  
jó szórakozást! 
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 Jókedvű június 

Egy este Szentjánosbogáréknál 

fenekét! 

Tanító néni az iskolában: 
- Marika, mit fogsz csinálni, ha 
olyan nagy leszel, mint én? 
- Fogyókúrázni!  

Történelemórán a tanár kérdezi, hogy 
ki tudja megmondani, hány dúlás volt 
Magyarországon? Pistike jelentkezik, 
majd magabiztosan vágja rá: 
- Három! Tatárdúlás, Törökdúlás, Fel-
szabadulás.  
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             A májusi rejtvények megfejtései                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a májusi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„őróla magáról.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerek-
könyvtárban és ha szerencséd van, kisorsoljuk a nevedet és 

ajándékcsomagot nyersz.   

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Nyájat terelgetek, király urunk nyáját, 

S hallom, hogy a viadal 

Hírét trombitálják. 

Királylány kezéért lesz nagy harci lárma, 

S tudom, hogy a vetélkedő 

Engemet is vár ma. 

Mondják, királyfi is lesz ott -  

juhászmezben! 

Nékem nem is érdemes 

Odaszekereznem. 

Úgyis ő fog győzni, mert itt az a módi: 

Álkanász kell, áljuhász kell, 

Sosem a valódi… 

JUHÁSZBOJTÁR  vagyok. 

1. búzát betakarít 
   

2.  lusta, léhűtő 
 

3.  apa párja 
 
 

4. kicsi ellentéte  

 

5. visszafelé: halad 

 

Májusi eső aranyat ér. 

 Rejtvények júniusra 

A R A T 

R E S T 

A N Y A 

N A G Y 

Y G E M 

             C   S    I    G   A 
 

       K   É   S 
 
 P    A   R   A   D    I    C    S   O   M 
 

 T    Á    N   Y   É   R  
 
             A    S   Z   T    A   L 
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Ha a betűhálóból kihúzod a júniusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 

Szent Iván: tűznyelő, 
Június: ölelő, 

Tábortűz: rebbenő 
 

………....…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 
A mesékben midig nagy fogást csinálok:    

aranyhalat, mely teljesít     

három kívánságot. 

Sajnos, bután kérünk, én vagy felesé-

gem,  és a végén úgy maradunk,     

mint voltunk, szegényen. 

Legközelebb harmadikra  

csak azt kérjük, asszony:     

az aranyhal másnap újra          

horgomra akadjon! 

 

Én vagyok a ……………………... 

1. nem bent 
 

2. Tanulj tinó, …. 

lesz belőled! mondás 

 

 

3. vissza: óriási 
 
 

4. ruhát készít  

    

    

    

    

    

T Ü N D E S Z A 

B A R N A B Á S 

L O B U L C S Ú 

F É L I X N N A 

C I N T I A C S 

E P P A N I T A 

I V Á N I R É N 

E N Ő G R É T A 

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

 
 
 
                 
 
 
   

 
 
Számol-
gató a 
vízpar-
ton —> 

Hová 
való? 

 


