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Mentovics Éva 
 

Hóvirághívogató 
 

Hóvirág, hóvirág ébredj, 
pajkos tavasz, gyere végre! 
Várjuk, hogy fénybe boruljon 
égboltunk szép, üde kékje. 

Hóvirág, hóvirág zsendülj, 
nyújtózz az ég fele bátran, 
hófehér szirmaid lengén 
bontsd ki, a téli határban! 

Hóvirág, hóvirág, öltözz, 
kelyhed a tél szende éke, 
tengernyi hószínű fátyol 

ringjon a hűs messzeségbe’! 

Hóvirág, hóvirág, táncolj, 
ébressz fel bokrokat, fákat, 

sármány- és víg cinkenóta 
zsongja be végre a tájat! 

Drégely László 

Förgeteges ez a bál! 

Farsang van, farsang van, 
járjuk a táncot gyorsabban! 

Förgeteges ez a bál, 
még a ház is muzsikál. 

Kéménykürtőn hosszan kürtöl, 
nagybőgőzik pincemélyből, 

cimbalmozik betongerendáin, 
gitározik tévéantennáin. 

Az eresze csikorgató, 
az ajtaja tárogató, 

Ég a kisze, lánggal ég, 
bodor füstje felszáll, 

tavaszodik kék az ég, 
meleg a napsugár. 

Mire füstje eloszlik, 
a hideg köd szétfoszlik, 

egész kitavaszodik. 
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                   Mentovics Éva 

                                                                Házisárkány 

 

Változik a színhely, vágtat a paripa... 

Hátán lovag, sárkány,                                                       

s minden orra lika 

tüzet okád végre, hiszen kiszabadult. 

Bár a tűzokádás kissé divatjamúlt, 

örömében izzó lángnyelveket fújva 

menekül a lánytól 

a tengeren túlra, 

aki most                     

holtsápadt, 

emészti a bánat. 

Hol rabolhat 

újabb sárkányt                                 

majd magának? 

Színarany a kastély, esetünk helyszíne, 
s a királylány most nyalt éppen a tejszínbe. 

- Fakó egy étel ez! - sipította menten. 
- Ily színtelen kaját szinte sosem ettem! - 
s dühödten vöröslött. Kétszínű királylány, 
reggel még bájolog, délben házisárkány, 
közben azt színleli, hogy színtiszta jóság. 

Csak a sárkány tudja, mi is a valóság, 
aki színehagyott, stresszben él azóta, 

hogy Smaragd királylány várának lakója. 
 

Sápatag hétvégék, fakó hétköznapok... 
Sárkányunk elszürkült,                                           
ám hétfőn felragyog. 

Kapun túlra kémlel mind a hét feje épp, 
hol egy lovag csörtet - éjnél is feketébb. 

Felcsillan hét fején valamennyi szempár... 
- Remélem, dalia, nem csak nyápic lekvár! 

Gazdag Erzsébet  

Cinege etetés   

 

Hej, télidő, hej, zord idő 
Elkéne most a hócipő! 
Ha volna hozzá ködmön is, 
S ha már kívánok   sapka is!  
 
- sóhajt a kis madár, 
Míg ablakpárkányomra száll. 
Kopogtat:  Kopp-kopp, hallod-e? 
Ablakodat kinyitod-e? 
 
 
 

Adsz-e ebédre jó magot? 
Már három napja koplalok. 

Fáztál-e télen éhesen? 
Én ázom-fázom s éhezem.  

 
Már nyitom, nyitom, cinege, 

Gyere, meleg van idebe! 
Itt van szalonna, friss köles, 

Csak válogass,                                  
csak csipegess! 

Odább hussan a kis bolond, 
És csupa félés, csupa gond. 

Kiszórom a magot neki. 
Rám pislog, aztán fölszedi.  

https://www.poet.hu/szerzo/Mentovics_Eva
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Batta György 

Éppen havazott, amikor besompolygott az oroszlán 

 

Rézner azt mondta, hogy nagy fülű vagyok, s ez nagyon rosszul esett, sőt nagyon fájt, 
mert először is egyáltalán nem vagyok nagy fülű, és hogyha nagy fülű vagyok is, nem 
tehetek róla, és különben is, ha valakinek nagy a füle, az sokkal jobban hall, mint a kis 
fülűek. 

Bolyhos pelyhekben hullt a hó, és ez egy kicsit megvigasztalt. Nagyon szeretem a hó-
esést, legalább úgy, mint a szőlőt. Holnap reggel majd golyót gyúrok a hóból, és odaál-
lok Rézner elé, és megmondom, nézd Rézner, arról senki sem tehet, hogy nagy a füle, 
és különben sem vagyok nagy fülű, és figyelmeztetlek, ne üvölts ilyesmit, ne rivallj rám 
az utca másik oldaláról, mert meglakolhatsz érte. 

És akkor, december este, miközben az ablakon át szemléltem, amint bolyhos pelyhek-
ben száll alá az égből a hó, akkor este jött az oroszlán. Hallottam, megcsikordult az aj-
tó, bebújt egy borzas fej, az oroszláné, s a fenevad így morgott: 

– Lesz végre finom vacsorám, a füleit kapom be először, puha fülei vannak, ilyet úgyse 
ettem még. Kivételesen a haját sem köpöm ki. 

A dugós puskám mindig ott lógott a falon, az ágyam felett, óvatosan leakasztottam, nyu-
godtan vártam. Nem ijedek meg egy oroszlántól, lőttem én már verébre is, igaz, nem 
találtam el. A verébről eszembe jutott a dugó, a dugóról meg az, hogy hiszen nekem 
most nincsen töltényem, azóta nem vadásztam, s a legjobb dugós puska sem ér sem-
mit dugó nélkül. Az oroszlán közben bent termett a szobában, csorgott a nyála, ám jól 
nevelt oroszlán volt, elővette a zsebkendőjét, megtörölte a száját. 

– Nézd, kedves állatok királya, üres a puskacső, nincs töltényem, nem szállhatok szem-
be veled. Állj az ablak elé, szemléld a hóesést, rég hullottak ilyen gyönyörű pelyhek. Én 
elugrom dugóért, nemsokára itt vagyok, bár ilyenkor nagyon nehéz dugót szerezni, este 
van, bezártak a boltok. 

Az oroszlánt dühítette az ügy, bizonyára nagyon éhes volt szegény, de végül is bele-
egyezett, s amikor elhagytam a szobát, már javában nézte a fehér pihéket, s tetszett 
neki a dolog, mert fénylettek a szemei. Először a dugóboltba iramodtam, próba szeren-
cse, hátha nyitva találom. Sajnos, koromsötét honolt a kirakatüvegek mögött. Ismertem 
a boltos nénit, elszaladtam hát hozzá. A szobában éppen csak egy kis lámpa pislákolt, 
a néni pizsamában szöszmötölt, amikor betoppantam. 

– Legyen olyan jó, és adjon egy dugót – mondtam –, ugyanis le kell lőnöm egy hatal-
mas oroszlánt, ott vár a szobámban, s nekem egyetlen töltényem sincs. 

A néni szörnyű haragra gerjedt, lángok csaptak ki a nyelve alól, s így szólt. 

– Komisz kölyök, éjnek idején zaklatod az embert, holott jól tudod, az üzlet be van csuk-
va, a kulcs el van dugva, és ráadásul hazudsz is, mert ezen a környéken még soha 
nem láttak oroszlánt. 
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Újabb ötletem támadt, felugrottam a villamosra. Vannak éjjel nyitva tartó kávéházak, 
ahol bort és pezsgőt árulnak, a pincér talán szerez egy dugót, s akkor szegény orosz-
lánnak sem kell tovább várnia a szobában, bár ez a mai hóesés valóban gyönyörű. A 
villamosnak azonban kigurult a kereke, s a 
vezető sajnálkozva motyogta: 

– Uraim, meg kell találnunk a kereket, ad-
dig nem indulhatunk tovább. 

Egy szakállas bácsi és egy nagyon gömbö-
lyű néni társaságában láttam neki a rakon-
cátlan kerék megkeresésének. A hó egyre 
hullt, én nem bántam, nekem tetszett, a 
szakállas bácsi viszont hümmögött, mert a 
gallérja mögé hullt néhány pihe és ott elol-
vadt. Igazán sajnáltam az oroszlánt, de mit 
tehettem, ha a szerencse nem kedvezett? 

Éjfélre kerültem a borozóba. Egy vidám 
társaság éppen új üveget rendelt, odame-
részkedtem, és elmeséltem nekik, hogy töltény nélkül állok, pedig le kell terítenem egy 
óriási oroszlánt, de a legkiválóbb dugós puska sem ér semmit dugó nélkül, s az orosz-
lán bizonyára nagyon türelmetlen már, ott vár a szobámban, napok óta éhezik sze-
gény. Egy vörös bajszú ember, a társaság leghatalmasabb tagja, odaszólt a többiek-
nek: 

– A fickó ihatott valamit, hetet-havat összehord itt dugós puskáról meg oroszlánról, ám 
egye a fene azt a dugót, adjuk oda, hadd legyen boldog. 

Jött a pincér, törlőronggyal körültekerte a palackot, csavart egyet az üveg nyakán, nyi-
kordult a dugó, és durranva, füstfelhőbe göngyölve, akár a rakéta, iramodott a magas-
ba. Az üvegben pezsgő volt, csakhogy a pezsgős dugó gombára hasonlít, az meg nem 
fér a csőbe. Borzasztóan elszomorodtam, már a hó sem vigasztalt, és majdnem 
eszembe jutott Rézner. Könny gurult ki a szememből, egyetlen könnycsepp, de súlyos. 
Csak a pincér vette észre, nem szólt egy kukkot sem, karon fogott, és bevezetett egy 
helyiségbe, ahol számtalan dugó volt. 

– Vigyél, öcsém, amennyit bírsz, van itt bőven töltény a fegyveredbe, s aztán puffantsd 
le azt a szörnyű oroszlánt! 

Hajnaltájt értem a házunk elé, már nem hullott a hó, patyolat fehér volt a világ, gyönyö-
rű, ilyet még nem is láttam, sehol egy nyom, sehol egy sárfolt, csak érintetlen hótakaró. 

Óvatosan besurrantam a szobába. Az oroszán az ablakpárkányra borulva aludt. Mellet-
te kitépett füzetlap hevert, s a füzetlapon ez állt: A hóesés gyönyörű. Nem eszlek meg. 
Ezentúl nem eszek meg senkit. Nem szeretném, ha soha többé nem látnád a fenséges 
bolyhos pelyheket. Tíz napja koplalok, de majd csak lesz valahogy. 

Most gördült ki szememből a második könnycsepp, ezt még a pincér se látta. Vissza-
akasztottam a puskát a falra, s a dugókat egy fiókba zártam. Majd hajókéményt csiná-
lok belőlük. 
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Folyók, tengerek, óceánok 

                                                            A víz 

Az Amazonasnak, a világ leghosz-
szabb és legbővizűbb folyójának még 
a torkolata is több száz négyzetkilo-
méternyi, vízfolyásokkal borított terü-
let. 

A világítótornyok a szárazföld és a 
végtelennek tűnő tengerek, óceánok 
határán állnak. A hatalmas vizeket 

járó hajósok tájékozódását segítik, ponto-
sabban segítették egykor. Ma lassan átve-
szik szerepüket a műholdak. 

A világon valaha élt legnagyobb testű állat, 
a kék bálna is az óceánok lakója. 30 méter 
hosszú, csak a nyelve annyit nyom, mint 
egy elefánt, a szíve, mint egy autó. Amikor 
kifújja a levegőt, a páraoszlop 9 méter ma-
gas is lehet. 

A Föld felületének 70%-át víz borítja. 
Túlnyomó része ennek a tengerek-
ben és óceánokban található sós 
víz. Mindössze 2,5% az édesvíz, 
ami a folyók, patakok, gleccserek 
vize, de legfőképp a föld felszíne 
alatti víz. 

A világóceán területének több mint a 
fele 3000 méternél is mélyebb. A 

2000 méter alatti mélységben már se álla-
tok, se növények nem élnek. Hatalmas víz-
tömegében élő állatok és növények egy ré-
sze ugyancsak veszélyeztetett a víz és a 
levegő szennyezettsége, de az emberek 
pusztításai miatt is. 
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Természetkalendárium 

                             Zord vidékek lakói 

 Februárban még havazik, éjszakánként kemény fagyok is 
lehetnek, de a hó- és jégtakaró alatt mifelénk ilyenkor már ébredezik a természet. 
Nem így a zord északi tájakon, ahol hosszú a tél, tavasz szinte nincs is, és a nyár alig 
néhány hétig tart. Az itt élő állatoknak bizony még sokáig várniuk kell a jó időre. 

A pézsmatulok nem ijed meg még a sarki hidegtől sem. Többrétegű, 
vastag szőrbundájában a hosszan tartó, akár -50 fokos hideget is 
elviseli. Ha jeges szél fúj, a csorda tagjai egymás felé fordulnak, és a 
leheletükkel melegítik egymást. A zord vidéken egyedül az élelemhi-
ány okozhatna gondot számukra, ám ha elfogy a fű, a sás, de még 

egy kis zuzmót sem tudnak kikaparni a hó alól, akkor a csorda vándorútra indul. Hatal-
mas területeket járnak be Grönland, Kanada és Alaszka partvidékein. 

A sarki róka tömött, hófehér téli bundája egészen beleolvad a környezetébe, így el-
lenségei, pl. a jeges-medvék nehezen veszik őt észre. Nyáron a bundáját szürkésbar-
na, könnyebb öltözetre cseréli, s a jó idővel igyekszik zsírpárnát is növeszteni alá a 
szűkös téli napokra. 

Az alaszkai fehér farkasok, ahogy nevük is jelzi, az alaszkai tundra lakói. A kopár, 
fátlan vidéken olykor növényi eledellel is beérik, bár szürke, erdőlakó rokonaikhoz ha-
sonlóan ők is kitűnő vadászok. Jól szervezett csapatmunkával képesek elejteni akár 
egy rénszarvast vagy egy hatalmas pézsmatulkot is. Dús bundájuk egész évben a 
havas tájhoz alkalmazkodva hófehér. 

A rénszarvas az északi vidékek nagy területein elterjedt, a sarkvidéki népek tenyész-
tik is Oroszországtól kezdve Skandinávián és Grönlandon át Alaszkáig mindenütt. 
Húst, tejet ad, és kiváló igavonó állat. Vadon néhol erdőben él, másutt a tundra lakója. 
Amikor megjön végre a nyár, csordái a hidegebb északi tájak felé vonulnak. Nem vár-
ják és nem szeretik a jó időt! 

A fehérfejű rétisas Alaszka, Kanada és az Egyesült Államok 
északi részein él. A gyönyörű tollas az utóbbi országnak a 
címerében is látható. A tengerpartok vidékét, az olyan tájakat 
kedveli, ahol nagy, nyílt vizek, tavak, folyók vannak, tele hal-
lal. Erős karmaival egyszerűen kiragadja zsákmányát a víz-
ből. A hideg hónapokban nagy csapatai téli szálláshelyeken 
gyülekeznek, főleg olyanokon, ahol ebben az időben ívnak a lazacok. 

Az oroszlánfókák az északi hideg vizekben, Kanada, Kamcsatka, Oroszország part-
jainál élnek. Ők minden bizonnyal várják a nyarat, hiszen a nyár náluk a nász ideje. 
Nagy tömegekben lepik el ilyenkor a partokat. Kicsinyeiket is a szárazföldön hozzák 
világra, és ott nevelgetik őket közösen a fókaóvodákban. 

Tudtad? 

A rénszarvas csülkei különösen szélesek, így az állat lába nem süllyed bele a hóba 
vagy a mocsárba. 

http://www.kabocalap.com/images/201902/kab26.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201902/kab27.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201902/kab29.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201902/kab25.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201902/kab28.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201902/kab24.jpg
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Meglepő tények 

           A farsangról 

Farsang! Mulatozás, jelmezek, felvonulás, karnevál.  

Az első és igen fontos kérdés, hogy mikor ünnepeljük a farsangot? A farsang mozgó ünnep, 
időpontját a naptár jeles napjai befolyásolják. A kezdőpont kötött, január 6-a, vízkereszt 
napja. Ekkortól tart egészen hamvazószerdáig, a negyvennapos húsvéti böjt kezdetéig, ami 
lehet februárban vagy március elején, attól függően, hogy mikor van húsvét. A hagyomány 
nagyon régi múltra tekint vissza, hiszen már az ókori népek is megünnepelték a tél végét, a 
termékenység és bőség időszakának kezdetét. 

Honnan az elnevezés? 

Farsang szavunk valószínűleg bajor–osztrák eredetű, a vaschang 
szóból alakult ki, és már igen régen, 600-700 éve bekerült a nyel-
vünkbe. Az eredeti jelentése böjti kocsma volt, ami nem másra, mint 
az utolsó olyan napra – húshagyókeddre – utal, amikor még szabad volt a farsangban mu-
latozni. A karnevál szó viszont latin eredetű. Érdekes, hogy a jelentése ennek is a húsha-
gyókeddre vezethető vissza, hiszen „carne levare” annyit tesz, hogy „a hús elhagyása”. 

A csúcspont a karnevál 

A farsangi időszak csúcspontja az utolsó három nap: farsangvasárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd. A farsangi télbúcsúztató szokások erre a három napra, ahogy nevezni szok-
tuk, a farsang farkára összpontosulnak. Ekkor tartják a nagy karneválokat, a díszes és za-
jos jelmezes felvonulásokat, mint a híres velencei és a riói karnevált, ekkor járnak a dőrék a 
Csallóközben, és a nevezetes busójárás is ekkor van Mohácson. 

Busók nem csak Mohácson vannak 

Elsőre ez a kijelentés meredeknek tűnhet, pedig a busójáráshoz na-
gyon hasonló szokásnak komoly hagyományai vannak Szerbiában, a 
Bulgáriában található Karlovóban pedig még múzeumuk is van a bu-
sóknak. Persze ha tudjuk, hogy a mohácsi busójárást a délről, Szerbia felől betelepülő bal-
káni népek, a sokácok honosították meg Magyarországon az 1700-as évektől, már nem is 
annyira meglepő a dolog. Sokkal meglepőbb, hogy a távoli Olaszország és Svájc némelyik 
településén ugyancsak a mohácsiakhoz hasonló jelmezekben búcsúztatják a telet, de a 
még távolabbi spanyol zarramacosok viselete is igencsak hasonlít a busó kollégák álarcára. 

Punxsutawney Phil 

Amíg a dőrék, a busók és a karneválozók nagy zajongással, tűzgyúj-
tással, álarcos-jelmezes ijesztgetéssel próbálják elűzni a telet, Punx-
sutawney Phil, az időjósok időjósa minden évben megjósolja, hogy 
meddig tart még a hideg idő. Phil egyébként egy mormota, Ameriká-
ban, Pennsylvania állam fura nevű Punxsutawney városában él, és 
már 1887 óta „foglalkozik” időjóslással. A jóslás napján, február 2-án 
Phil előbújik az odújából, és a gazdája fülébe suttogja, hogy meddig tart még a tél. Ha meg-
látja az árnyékát, akkor még hat hetet várni kell a tavaszra, ha nem, akkor hamarosan itt a 
jó idő. Természetesen ez csak egy mókás ünnepség, de mégis nagyszerű hagyomány, 
amely különösen az Idétlen időkig című film miatt vált világszerte ismertté. 
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A 21. század csodái 

Kutató-állomás a Déli-sarkon 2. 

A Déli-sark kutató-állomásán szolgálatot teljesítő személyzet kényelmét üvegház, tor-
naterem, zeneszoba, könyvtár, szauna, étterem és egy csomó más berendezés szol-
gálja . Szükség is van azonban a nyugodt körülményekre, hiszen a kutatóknak és az 
őket segítő alkalmazottaknak nemcsak a bezártság, hanem a hat hónapig tartó sötét-
ség elviselése is óriási lelki megterhelést jelent.  

Állandó készenlétben 

A tudósok az állomáson állandó készenlétben állva 
folytatnak meteorológiai, csillagászati és geológiai 
megfigyeléseket. Kiemelten kutatják a felső légkör, 
azon belül is az ózonréteg változásait. 
Az Amundsen-Scott bázis emellett az egyik legjobb 
hely a Földön a csillagászati megfigyelé-
sek számára, hiszen a sarkvidéken rendkívül tiszta 
a levegő. Másrészt a hat hónapig tartó tökéletes 

sötétség olyan 
lehetőségéket 
teremt 
a kutatásra, 
a csillagok 
vizsgálatára, 
amelyek más-
hol aligha kép-
zelhetők el. 

Ki volt Robert Falcon Scott? 

Roald Amundsen angol versenytársa, aki máso-
dikként járt a Déli-sarkon. Egy hónappal a norvég 

felfedező után, 1912. január 17-én érte el négy társával együtt úti célját. Ott azonban 
megdöbbenve tapasztalta, hogy Amundsen megelőzte őt; a norvég zászló már ott 
lobogott kitűzve a Déli-sarkon. A visszaúton a kudarctól és a fizikai fáradságtól elcsüg-
gedt csapat tagjai a rendkívüli hidegben sajnos mindannyian életüket vesztették. 

Tudtad? 

A Déli-sarkra először 1956. október 31-én szállt le repülőgép. Bár addig is többen át-
repültek az Antarktisz felett, senki nem merte megkockáztatni a leszállást, ugyanis 
nem lehetett kiszámítani a landolásnál felmerülő nehézségeket. 

A Déli-sarkon leszálló repülőgépek motorját földet érés után sem állítják le soha, 
ugyanis az erős fagy miatt képtelenség lenne azokat újraindítani. Így a leszálló gépek 
mindig rövid tartózkodás, ki- és bepakolás után tovább is állnak a kontinens szélén 
lévő, némileg enyhébb klímájú McMurdo állomásra. 

Scott és csapata 

Amudsen a kitűzött norvég zászlóval 

http://www.kabocalap.com/images/201503/kab35.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201503/kab39.jpg
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Régi mesterségek 

A molnár 

Amikor véget ért az aratás, és zsákokba került a búza, volt már 
munkája bőven a molnárnak. A gazdák gabonával megrakott 
szekereikkel siettek a malomba lisztet őröltetni. Duruzsolt is az-
tán szorgalmasan a malom, a molnármester a legényével egy-
folytában öntögette a zsákok tartalmát a garatra. 

A molnárok a lisztőrlés mesterei. Vagyonos emberek voltak ők 
régen. Övék volt a malom, amit legtöbbször maguk építettek és a 
karbantartásáról is ők gondoskodtak. Ezermesterek voltak a javá-
ból. Értettek a famunkához. A malmot jóformán teljes egészében 

fából készítették. Még a fogaskerekeket is fá-
ból faragták ki benne. A vízimolnároknak tudniuk 
kellett gátakat, csatornákat, zsilipeket építeni, ismer-
niük kellett a víz sodrásának erejét. 
A szélmalmok építéséhez figyelembe kellett venni 
a szél járását. A berendezések működtetésé-
hez sokféle műszaki tudásra volt szükség. 

A gazdák szívesen várakoztak, míg 
a molnár megőrölte a búzájukat. Pipázgattak, elbeszélgettek 
egymással meg a molnárral, meghányták-vetették a világ és 
a falu dolgait. A malomban télen is jó meleg volt, csak a malomkövek duruzsol-
tak rendületlenül. Legfeljebb még egy macska dorombolt a meleg padkán. 

Ahol volt arra alkalmas patak, folyó, vízimalmok működtek. Széljárta vidéken a szél 
erejét fogták a vitorlákba. Sok vidéken, ahol se a szél, se a víz segítségére nem szá-
míthattak, szárazmalmokat építettek. Ezekben állati erő-

vel, lovakkal, szamarakkal vagy ökrökkel hajtatták meg 
az őrlőberendezéseket. 

A vízimalomban a patak vizét vezették rá a malomke-
rékre, s az hajtotta a malomkövek tengelyét bent, a ma-
lomban. A malomépület a vízparton állt. A nagy folyók 
mellett, mint a Duna, hajóra építették a malmot, s úgy 
eresztették a vízre. Ahol jó volt a víz sodrása, 
ott őrölték benne a búzát. 

A gabonát a garatra öntötte fel a molnár. Onnan csur-
gott le egyenletesen a két malomkőre, s azok kö-

zött őrlődött lisztté. A megőrölt gabonát az-
tán szitálta, rostálta a mester. Így választotta külön benne 

a kenyérnek való finom lisztet az állatok etetésére szolgáló dur-
vább darától és korpától. 

Ma leginkább villany hajtja a malmok gépeit. Szél- és vízimalom csak nagyon kevés 
maradt fenn a régi időkből. Legtöbbjük ma múzeum. A látogatók megtekinthetik ben-
nük, hogyan működtek egykor ezek a csodás szerkezetek. 

A kisbaconi vízimalom 

A ráckevei hajómalom 
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Egyszer volt 

                                                   A vikingek sisakja 

Honnan származik a viking sisak legendája? A régi ró-
mai történetírók elképesztő furcsaságokat állítva bizony-
gatták a birodalmukat állandóan fenyegető germán-
barbár népek műveletlenségét, szinte állatias viselkedé-
sét. Az egyik forrás például azt írja: „Sisakjukon vadálla-
tok és különféle szörnyetegek fejéhez és agyarához ha-
sonló díszek pompáztak.” Némi igazság ugyan lehetett 
ezekben a leírásokban, de az biztos, hogy a barbár har-
cosok legfeljebb csak vallási szertartásaik során hordtak 
ilyen fejfedőt. Egyébként is ezek a leírások évszázadok-

kal korábban keletkeztek annál, mint hogy a vikingek Nyugat-
Európában megjelentek volna. A későbbi korok történetírói mégis ösz-
szemosták az ókori barbárokat a vikingekkel. És a szarvas sisak legen-
dája kész tényként állott a történelmi leírásokban, művészeti alkotáso-
kon, festményeken jelenítették meg. Igazán világhírűvé a német zene-
szerző, Richard Wagner Nibelung gyűrűje című operájának köszönhető-
en vált. Az opera jelmeztervezői ugyanis ilyen sisakot adtak a marcona 
férfiak fejére a színpadon. Így vált általánossá a germán-barbár, kelta 
és viking harcosok ábrázolása szarvas sisakban. Annyira, hogy még a 
rajzfilmhős Asterix is igen tisztességesen feldíszített fejfedőt hord.  

Ami viszont nem tévhit: A vikingek felfedezték és benépesítették Izlandot és Grönlan-
dot, valamint Kolumbusz előtt 500 évvel eljutottak Észak-Amerikába, sőt meg is tele-
pedtek ott. A vikingek bátorságát és hajóépítési tudásukat bizonyítja, hogy ilyen távoli 
és veszélyes utakra is vállalkozni mertek. De nem csak nyugati, hanem keleti irányban 
is nagyon aktívak voltak. A nagy, orosz folyókon áthajózva eljutottak egészen a Fekete
-tengerig, ahol még az etelközi magyarokkal is kapcsolatba kerültek. És bármilyen 
meglepő, hatalmas szerepük volt a rusz-orosz állam megalapításában.  

Tudtad? 

Az egyik észak-amerikai expedícióban részt vett 
egy Tyrker nevű férfi, aki lehet, hogy a vikingek-
hez csapódott magyar ember volt. Ebben az idő-
ben ugyanis a magyarokat is türköknek nevezték 
Nyugat- és Észak-Európában. 

Varégok a Magyar Királyságban 

Amikor államalapító királyunk, Szent István megszilárdította hatalmát a Kárpát-
medencében, bizánci mintára ő maga is varég (svéd viking) testőrséget állított fel, 
melynek vezéréül fiát, Imre herceget tette meg. Annyit a varégok jelenlétéről biztosan 
tudunk, hogy István királyunk, aki előszeretettel követte a kor fontos uralkodói által dik-
tált divatot, szintén "igazolt" valahonnan varég zsoldosokat. "Ha a bizánci császárnak 
van, nekem miért ne lehetne?"- tette fel a kérdést, és felesége, Bajor Gizella, aki a kor 
nagyhatalmának számító Német-római császár udvarából érkezett, ehhez igencsak 
helyeselt.  
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 Farsangi álarcok 
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Olvastad már? 

 

 
 „A könyvek feszítővasként tárják fel 
előtted a világot.” 

 

„Jóval kevesebb háború lenne, ha a 
miniszterelnökök fánkevéssel köt-
nék egybe a kormányüléseket.” 

 

„Na, és a nő! Számos kovácsoltvas 
kerítéssel találkoztam már, amelybe 
több emberi jóérzés szorult, mint 
belé.” 

 

„  – Az a helyzet, hogy a könyveket sokkal jobban megértem, mint az embere-
ket. A könyvekkel nagyon könnyű kijönni. 
    A fiákeres utazás négy teljes órán át tartott. Charles a térde hegyén lovagol-
tatta Sophie-t, és elmesélt neki néhány dolgot saját magáról, mintha csak vala-
mi teadélutánon ismerkedtek volna meg. Charles harminchat éves volt és száz-
kilencven centi magas. Az emberekkel angolul beszélt, a cicákkal franciául, a 
madarakkal viszont kizárólag latinul. Egyszer majdnem a vesztét okozta, hogy 
lovaglás közben is olvasgatni próbált.”  

Katherine Rundell: Sophie és a tetőjárók 

Catherine Rundell regényének főszereplője Sophie, akit 
egyéves korában magához vesz a kissé szórakozott, ám 
nagylelkű londoni tudós, Charles. A kislány különleges 
nevelést kap: esti mese gyanánt Shakespeare-t olvas-
nak, a falakra üzeneteket írnak egymásnak, és Sophie 
tizenkettedik születésnapján fiákeren vágtázva fagylal-
toznak az esőben. 
Mindezt látva a Gyermekfelügyelőségi Hivataltól érkező 

savanyú Miss Eliott úgy gondolja, hogy Charles nem alkalmas arra, 
hogy Sophie gyámja legyen, és hivatalos levélben értesítik, hogy a kis-
lányt árvaházba kell küldenie. Charles és Sophie Párizsba szöknek a 
törvény elől, mert a kislány meggyőződése, hogy eltűnt édesanyját ott 
fogja megtalálni. 
Párizsban Sophie új barátra talál: Matteo beavatja őt a tetőjárás rejtel-
meibe, és egy egészen új világ tárul fel a lány előtt. De vajon sikerül-e 
megtalálniuk Sophie édesanyját, mielőtt lelepleződnek és vissza kell 
menniük Londonba? 

„Az ég, a zene és a különleges dolgok szeretetének csodája minden 
akadályt legyőz ebben a szívmelengető, varázslatos történetben.” Pub-
lishers Weekly 
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Vicces február 

 

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

 

- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb 
és jobb osztályzatokat kapsz. Valld 
be, ki segít? 
- A televízió! Elromlott. ..  

- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja.  
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       A januári rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények februárra 

Uzonyi Pál: Tizenketten                          
című verséből a januári 
versszak  hiányzó sora:  

 

Január: Szánkón jár, 
Jégen csúszik, Havon hál. 

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

                                Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. költemény 
   

2.  picike rágcsáló 

3.  tönkre tesz, rongál 
 
 
 

4.  dal, nóta 

 
 

5. Frédi barátja  

Állati számtan 

A jobb old-
dali to-
ronyhoz 

melyik fe-
lülnézeti 
kép tarto-

zik? Soron-
ként vá-
lassz! 
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V E R S 

E G É R 

R O N T 

É N E K 

B É N I             
 
                            X 
 
 
                                      X 
 
 
                            X 
 
 
                 X       

8 
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Ha a betűhálóból kihúzod a februári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Uzonyi Pál: Tizenketten című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

Február: Széllel száll, 
Jégcsapokkal                     

……………….…………….. 

1. csodás torténet 
 

2. …...-ivás 

 

3. kicsi Dániel 
 
 

4. vásárol 

 
 

5. magasba 

    

    

    

    

    

F J E R O M O S 

M I R T I L L U 

R U L E D I N A 

M A R C E L L A 

K A R O L I N A 

D O N Á T Y Á L 

M A R I E T T A 

E L L A D Ó R A 

 

Húzd össze a pontok men-
tén, majd színezd ki! 

A meghatározá-
sok alapján 
töltsd ki a rejt-
vényt, s ha 
ügyes voltál, a 
színes oszlop-
ban olvashatod 
a megfejtést. 
 

 

 
Melyik a kakukktojás? Húzd alá! 
 
1. medve, mókus, szarvas, sün 
 
2. harkály, fecske, gólya, daru 
 
3. hóvirág, ibolya, rigó, rózsa 
 
4. kajak, szánkó, sí, korcsolya 
 


