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(vagy böjtmás hava).  
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Kikelet hava 
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Tavasz, a várva várt 

Hóvirág   
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 Mentovics Éva 

Óda a hazámhoz 
 

Szeretnéd, hogy a hazámról daloljak? 

Az édes anyaföldről, mely maholnap 

bölcsőd, majdan koporsód fáját is adja? 

De mondd, az ő régi gyászát ki siratja? 

 

Termékeny rónái, völgye, gazdag rétje 

mind letűnt századok ősi büszkesége. 

Téged, ha bánat ért, megvigasztalt anyád... 

ki látja, hallja meg az ő bús panaszát? 

 

Ki vigyázza földjét, hogy ne legyen préda, 

évezredes honunk csorbult maradéka? 

Ki védi meg nyáját, s óvja a vadaktól, 

kinknek mellkasában bűnös szív zakatol? 

 

A külhoni kalmár mind a markát tarja, 

s gürcölve nyomorog portáján a gazda, 

pedig bölcs tudása nemes, mint az óbor, 

csupán egy a bűne: ő nem barát, sógor. 

 

 

Napfényes nektárja aranyat ért nemrég, 

mára már száműzött, mint más honi termék. 

Lankáinak borát, melyről ódák zengtek, 

ókor kóstolja csak ünnepen a nemzet. 

 

Gyümölcsének húsa hiába ízesebb, 

hiába is érlel szántója kincseket, 

hiába ring dúsan, aranylón a búza, 

hogyha dolgos népét még az ág is húzza. 

 

Földjein, mit oly sok honfivér áztatott, 

szolgálók vagyunk csak. Ünnepek, gyásznapok 

jelzik majd korunkat, dicstelen létünket. 

Az izzó, tüzes vér rideg sárrá hűlhet? 

 

Üresen ásít a bársonyszékek sora... 

lelkes, hű atyákból miért vált mostoha? 

M’ért hűlt ki a keblük, m’ért fogant az átok? 

M’ért hamvadt el minden honért hű zsarátnok? 

 

"Isten, áldd meg a Magyart", áldásodra szorul. 

Ne rogyjon igába, ne tűrjön botorul! 

Hogyha jogarodnak izzik még a fénye, 

irányítsd azt népünk borongós egére! 

https://www.poet.hu/szerzo/Mentovics_Eva
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Folyók, tengerek, óceánok 

                                                            Óceánok 

Sokat hallunk mostanában a felmelegedésről.  Óriási gond ez, mert a következményei 
katasztrofálisak lehetnek a földi életre. Az óceánok vize is melegszik, ami többek kö-
zött azzal jár, hogy a Jeges-tenger jégtáblái fokozatosan elvékonyodnak, olvadnak. Az 
Északi-sark táján hatalmas jégtáblák, jéghegyek találhatók, alattuk nincs is szárazföld. 
Szárazföld csak a Déli-saroknál van, ez az Antarktisz. Az Északi-sark a jég birodalma, 
ami a felmelegedéssel veszélybe került. 

A leghidegebb óceán 

A leghidegebb óceán a Jeges-tenger. Ez is óceán, bár ma-
gyarul szokásosan tengernek nevezzük (néha ugyan mi 
is Északi-sarki-óceánnak mondjuk). Ez a világóceán északi 
része. Európa, Ázsia és Amerika partjaitól északra található, 
teljesen körbeveszi az Északi-sarkot.  Az óceánok közt a legkisebb. Dermesztő hideg 
van errefelé, és az év nagy részében sötét. Csak nyáron van világos, akkor viszont 
állandóan, éjjel-nappal. A Jeges-tenger vizének túlnyomó részét egész évben jég borít-
ja, mivel a víz hőmérséklete általában 0 °C fok alatt van. Ez az óceán árasztja felénk a 
hideg szeleket, ami hideg esőkkel, havazással járhat. A felületét borí-
tó jégpáncél vastagsága általában 3 méter, de télen ennek a duplája is lehet.  Ez a ha-
talmas kiterjedésű jégpáncél nyáron visszahúzódik, télen újra megnő. A felmelegedés 
hatására viszont a tudósok szerint a közeljövőben nyaranta teljesen el is olvadhat. 

A legnagyobb óceán 

A legnagyobb óceán a Csendes-óceán. A Föld teljes területének több mint 1/3-
át foglalja el, nagyobb, mint a másik kettő, az Atlanti- és az Indiai-óceán együttvéve. 
Az Északi-sarki-óceán jegének olvadása, vagyis a felmelegedés miatt vízszintje állan-
dóan emelkedik. Így az óceán már több apró szigetet is elnyelt, vízzel elborított délen, 
a Salamon-szigetek közül. A Csendes-óceán onnan kapta a nevét, hogy amikor az 
első európai felfedező, a portugál Magellán Ferdinánd áthajózott rajta, akkor éppen 
csendes volt. Magellán legalábbis a szeleit békésnek, éghajlatát kellemesnek találta. A 
hatalmas vízfelületen semmi akadály nincs, ami a nyargaló szelek útját állná, ezért 
a Csendes-óceánon – nevével ellentétben – gyakran vannak tomboló viharok. A legve-
szélyesebbek a ciklonok. 

A ciklonok 

A ciklonok úgy alakulnak ki, hogy a sarki hideg levegő a 
déli, melegebb szelek övezetébe árad, és légörvény ke-
letkezik. Egy hatalmas erejű ciklon, a Matthew hurri-
kán épp most érte el az amerikai Florida partjait, és a 
meteorológusok arra figyelmeztetik az ott lakókat, hogy 
ha nem menekülnek el a cikon útjából, nem élik túl az ítéletidőt. 

Tudtad? 

A trópusi ciklonok – Amerikában hurrikánnak, Ázsiában tájfunnak  nevezik őket – kiter-
jedése több száz kilométer is lehet. 
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Természetkalendárium 

                             Tavaszi zsongás 

 Tavasszal amint langyosodni kezd a levegő, melegszik a 
föld, előbújnak téli rejtekhelyeikről az apró rovarok, boga-
rak, hangyák, lepkék. Ébred a rovarvilág. Citromlepkék és 
nappali pávaszemek sütkéreznek az elsőként kinyílt tava-
szi virágokon, a hangyabolyok feketéllenek a napsugara-
kat élvező, melegedő hangyák tömegétől, a serkedő fű-
szálak közt bogarak sietnek. Zsong-bong az erdő és a me-
ző a gyűjtögető méhek ezreitől. 

A méhek családja igen nagy. Vagy 20 ezer fajukat ismerik 
eddig a szakemberek, de úgy vélik, hogy a számuk ennél 
jóval magasabb lehet. Közeli rokonságban állnak a dara-
zsakkal és a hangyákkal, és azok száma is hatalmas. 
Ezeknek a hártyásszárnyú rovaroknak kulcsszerepük van 
a virágos növények beporzásában. 

A dongók 

A rovarvilágban ők a tavasz első hírnökei. Amint mele-
gebben süt a nap, máris megjelennek, és hangosan züm-
mögve-döngve repülnek egyik virágról a másikra. A nevü-
ket is innen, a dongó hangjukról kapták. A kora tavasz első 
virágairól, a fűzfabarkáról, keltikéről, kankalinról gyűjtik a 
virágport. A méhek nagy családjában a legnagyobb terme-
tűek közé tartoznak. Másképpen poszméheknek is nevezik 
őket. Fenyegető külsejük azonban megtévesztő. Valójában 
szelíd rovarok ők, még a fullánkjukat is csak ritkán használ-

ják. 

A darazsak 

A méhekhez és a hangyákhoz hasonlóan 
legtöbb fajuk kolóniákban él, de vannak ma-
gányos darazsak is. Fészküket fa odvába, 
földi lyukakba, akár épületek réseibe, pad-
lásra építik. Ha veszélyeztetve érzik magu-
kat, ők bizony mérgesen támadnak. A ful-
lánkjukkal mérget fecskendeznek az ellen-
ségükben. A legagresszívebbek a lódara-

zsak. Ha a fészküket megbolygatják, életveszélyesen rátámadnak még az emberre is. 
A darázsszúrás helye földuzzad, viszket. Aki allergiás a bőrébe jutott méreganyagra, 
azonnal orvoshoz kell fordulnia, mert csak orvos mentheti meg az életét. De kártevők-
nek is tekinthetjük a darazsakat abból a szempontból, hogy fertőzést, betegségeket 
terjeszthetnek, mivel mindenevők, és mindenféle rothadó, szennyezett hulladékra rá-
szállnak. 

 

A lódarazsak fészke télre 
kiürül. A dolgozók és a 
herék az ősz végén el-
pusztulnak. Egyedül a 
királynő telel át. Tavasz-
szal feléled rejtekhelyén, 
és első dolga, hogy meg-
felelő helyet, fészket ke-
ressen új családja számá-
ra. Mivel ősszel már meg-
termékenyült, máris hoz-
zálát a peték lerakásához. 
A lódarazsak gyümölcslé-
vel, mézharmattal, nektár-
ral, növényi nedvekkel 
táplálkoznak, az utódok-
nak azonban más rovaro-
kat, legyeket, néha méhe-
ket is fognak.  

http://kabocalap.com/images/202103/kab26.jpg
http://kabocalap.com/images/202103/kab25.jpg
http://kabocalap.com/images/202103/kab21.jpg
http://kabocalap.com/images/202103/kab23.jpg
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Meglepő tények 

           Március 15-ről 

1848. március 15-e a magyar történelem talán legfontosabb dátuma. A pesti 
forradalom, a márciusi ifjak, a forradalmat követő szabadságharc, a legendásan bátor 
magyar huszárok emlékezete mélyen beivódott a magyar nemzet tudatába. Fontos ez 
a nap a magyaroknak, bárhol is éljenek a világban. Az ünnep történetét mindenki jól 
ismeri, éppen ezért most egy-két kevésbé ismert részletet, meglepő tényt gyűjtöttünk 
össze oldalunkra a pesti forradalomról. 

Pilvax vagy Fillinger? 

A forradalom idején legendássá váló kávé-
ház 1838-ban nyitotta meg kapuit. Akkor 
még Reneszánsz kávézónak hívták. Né-
hány év múlva bérbe vette egy Pilvax Ká-
roly nevű úriember, aki azonban csak rövid 
ideig működtette, 1847-ben átadta az üze-
meltetés jogát egy Fillinger János nevű úrnak. Az új bérlő ugyan megtartotta a Pilvax 
nevet, mégis innentől kezdve sokan Fillinger kávéházként is kezdték emlegetni a pesti 
értelmiségi fiatalok kedvenc gyülekezőhelyét. Ezért van tehát, hogy a korabeli vissza-
emlékezésekben hol Pilvax, hol Fillinger néven találkozunk vele. 

 Talpra magyar! 

A forradalom megünneplése elképzelhetetlen a Nemzeti dal nélkül. Petőfi a legendás 
verset, amelynek sorait gyerek és felnőtt egyaránt betéve tudja, március 13-án vetette 
papírra. Első sora akkor így hangzott: „Rajta ma-
gyar, hí a haza!” A fiatal költő egyik barátjának, 
Szikra Ferencnek azonban nem tetszett ez a kez-
dősor, és javasolta Petőfinek, hogy írja át  „Talpra 
magyar!”-ra. A forradalom költője nem nagyon sze-
rette, ha beleszólnak, pláne belepiszkálnak a ver-
seibe, ezt a tanácsot mégis megfogadta, és átírta a 
költemény felütő sorát, amely ezzel nyerte el végső 
formáját. 

 Tábla a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 

A Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén büszke tábla hirdeti, hogy „A magyar ifjúság állí-
totta e táblát az ifjú magyarság lánglelkű énekesének és örök dicsőségének, Petőfi 
Sándornak, ki 1848. március 15-én délután a magyar szabadságnak első szabad dalát 
e helyről szavalta el.” Ez az emlékkép olyan mélyen él a magyar történeti hagyomány-
ban, hogy mindenki igaznak is fogadja el, pedig nem az. De hát akkor mi történt valójá-
ban? Nos, Petőfi valóban mondott egy rövid beszédet a múzeum lépcsőjén. Hangosí-
tás híján persze messzire nem juthatott a hangja, így a távolabb állók csak látták őt 
beszélni, de nem hallották, amit mond. Abba a helyzetbe viszont a nap himnuszát, a 
Nemzeti dalt volt legkönnyebb beleképzelni. Egyébként a költő naplójában sem szere-
pel, hogy a múzeum lépcsőjén szavalt volna, pedig büszke ember lévén, biztosan le-
jegyzi a nap eseményei közé, ha így történt volna. 
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A 21. század csodái 

A lebegő vasút 

Az utóbbi hónapokban többször is lehetett hallani arról, 
hogy a japán kísérleti maglev vasút világrekordot dön-
tött. Először 589 km/órás sebességről, pár nap múlva 
pedig már 600 km/óra feletti értékekről szóltak a hírek! 
Micsoda száguldás! De hogyan képes ilyen gyorsan 
haladni egy vonat? Hol lehet vele utazni? És egyáltalán, 
mi az hogy maglev vasút? 

A maglev szó a lebegő mágnesvasút kifejezés angol 
rövidítése. Egy olyan speciális vasúti rendszert ta-
kar,ahol nincs hagyományos sín és vonatkerék, hanem 
a jármű mozgatását és „sínen” tartását a mágneses 
tér biztosítja. 

A lebegtetés 

A mágneses 
lebegtetés és meghajtás mód-
szerét már az 1930-as évek-

ben kidolgozták. Maga az elv nem is túl bonyolult. Bizto-
san te is tudod, hogy a mágnesek két ellentétes pólusa 
vonzza, a két azonos pólusa pedig taszítja egymást. 
(Otthon ezt két hűtőmágnessel ki is próbálhatod.) Itt is 
ez az elv gondoskodik a járművek mozgatásáról egy 
kis elektromossággal és 21. századi techniká-
val „megfűszerezve”. A maglev vonatok elképesztő, 
szinte már a repülőgépeket is meg közelí-
tő sebességét az biztosítja, hogy a vonat menet közben 
a vasúti pálya felett lebeg. Így egyáltalán nincs súrlódás, 
amely sebesség- és energiaveszteséget okozna. 
A maglev energiafelhasználása éppen ezért rendkívül 
alacsony. 

Kérdezhetnénk, hogy akkor miért nem mágnesvas-
utak hálózzák be a világot? Tény, 
hogy Németországban már évtizedek óta fejlesztik 
a magleveket, és el is készült egy 27 km hosszú pálya, 
ahol tovább tesztelik a rendszert. Japánban, a kísérleti 
pályán – mint ahogyan már szó volt róla – sorra dönti a 
sebességrekordokat a Csúó Sinkanszen. Az egyet-
len, utasok által is használható maglev vasút még-
is Kínában, Sanghaj városában működik, és az is mind-
össze 30 km hosszú. Nos, az ok természetesen a pénz, az egészen szédítő építkezé-
si költségek.  

 

Érdekesség: Ha 
a maglev költségeit nem a 
hagyományos vasútépítés 
költségeivel, hanem 
a légiközlekedésével hason
lítjuk össze, akkor már nem 
is tűnik olyan drágának ez a 
technológia. Amint tudjuk, 
a repülőgépek a legna-
gyobb károsanyag-
kibocsátó járművek közé 
tartoznak. 
Egy maglev vonat áramellát
ását viszont teljes egészé-
ben meg lehet oldani nap-
, szél- vagy vízenergiával, 
te-
hát megújuló energiaforrás
okból. Szóval nem elkép-
zelhetetlen, hogy egyszer 
mégiscsak maglev vonalak 
hálózzák be majd a világot. 

Tudtad? 

A mágnes egyik végét 
rendszerint kékre, a mási-
kat pirosra festik, és északi 
meg déli pólusnak nevezik 
őket. A Földnek is van mág-
neses tere. Ennek két pólu-
sa az Északi- és a Déli-sark 
közelében található. Ezért 
van az, hogy az iránytű, 
ami nem más, mint egy 
szabadon lebegő mágnes-
darab, bárhol a világon az 
észak-dél irányba áll be. 
Mindezt valószínűleg a Föld 
belsejében levő olvadt fé-
mek áramlása okozza. 
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Régi mesterségek 

A fazekas 

Nehéz mesterség volt régen a fazekasoké. Megerőltető dolog a 
földdel dolgozni, taposni, gyúrni az agyagot nap mind nap. De 
a mesterség megtanulása is fáradságosabb volt más mestersé-
génél, mert sokat kellett a korongolást gyakorolni. Mégis legin-
kább szegény emberek voltak a fazekasok. 

A tanulást korán kellett kezdeni. Nyolc-kilenc 
éves korában már kis tányért korongolt az inas. De még jó pár év 
gyakorlás kellett ahhoz, hogy mester váljék belőle. 

A legnehezebb része a mesterségnek az agyag kibányászása volt. 
Ezután következett az előkészítése. Vagdosták, szelték az agyagot, 
így tisztították ki belőle a fűszálakat, szennyeződést. Ez ugyan köny-
nyű, de unalmas munka volt, éppen inasnak való. Aztán mezítláb kör-
be-körbe járva taposták az agyagot, ami megint csak nagy erőt kívánt. 
Végül gyúrópadon, mint egy tésztát, kézzel is jól kidolgozták. 

 

A fazekas legfőbb munkaeszköze a korong.  Ezen formálja ki 
az edényt. A korongolás nagy gyakorlatot és ügyességet kívánt, hi-
szen a lágy agyag könnyen eltorzult a lábbal hajtott, gyorsan for-
gó munkalapon. Az edényt aztán száradni hagy-
ták, díszítették, mintákat festettek vagy karcoltak rá, mázzal leöntöt-
ték és kemencében kiégették. A díszítés női munka volt, a fazekas ezt 
legtöbbször a feleségére vagy a lányára bízta. Nagy figyelmet kívánt 
az edények berakása a kemencébe és kiégetése. A kisebb edényeket a nagyobbakba 
tették, nehogy elpattanjanak a nagy forróságban.  

Gömörben egész faluk népe élt a fazekasságból. Errefelé kivá-
ló agyaglelőhelyek voltak, a legalkalmasabbak tűzálló edények készítéséhez. Híresen 
kitűnő agyag fordult elő például Fazekaszsaluzsány határában. Más vidékre is szállítot-
ták, de a zsaluzsányiak maguk is sok ezer fazekat és korsót készítettek belőle évente. 
Nem véletlen, hogy a település nevébe is belefoglalták a fazekas szót. 

A gömöri edény messze földön híres volt. 
A fazekasok cserépedénnyel megrakott szekereikkel sok száz kilométert bejártak, és a 
falukban meg-megállva, a piacokon, vásárokon mindenfelé kínálták a portékájukat. Az 
alföldi gabonatermő vidékeken búzára cseréltek. Amennyi  gabona belefért 
az edénybe, annyiért adták. 

Nem mindegyik agyag alkalmas arra, hogy tűzálló edény készüljön belőle, olyan, ami-
ben  sütni-főzni is lehet a forró tűzhelyen. Amelyik agyag nem állta a hőt, abból készül-
tek az italokat, ételeket tároló és az étkezéskor használt tálaló edények, 
a kancsók, korsók, tálak, tányérok. Ezek készítői a korsósok és tálasok voltak. 

Ma üveg-, műanyag vagy vasedényeket használunk a háztartásokban. Így 
a fazekasoknak manapság alig van munkájuk. Kevesen tudnak megélni ebből a mes-
terségből. 



11 

Univerzum 

                                                   Az univerzum keletkezése 

Egy tiszta éjszakán az égboltra tekintve csillagok ezreiben gyönyör-
ködhetünk. De gondolkodtál már azon, hogy valójában miféle égitestek is ezek? És úgy 
általában mi van ott fent, mi van kint, a világűrben? Milyen képződmények alkotják, 
mióta létezik, mekkora a mérete, lehet-e élet a Földön kívül? 
Megannyi megválaszolásra váró kérdés! 

 

Új sorozatunkban az univerzum, más szóval a világegye-
tem keletkezésével és fejlődésével, valamint csillagászati 
otthonunkkal, a Naprendszerrel fogunk foglalkozni. Egy olyan 
ismeretlen világot járunk majd be, amelynek szabályai sok-
szor meglepően különböznek a hétköznapokban megszokot-
tól, a távolságok pedig olyan nagyok lesznek utazásunk so-
rán, hogy azt nem is igen érdemes méterben vagy kilométer-
ben számolni. Minden részben találsz majd egy-egy talán újnak tűnő kifejezést is, amit 
nem magyaráznunk meg, hanem neked kell utánanézned egy lexikonban vagy az in-
terneten. 

A tudósok szerint a világegyetem kb. 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ekkor tör-
tént az ősrobbanás, a „Nagy Bumm”, amelynek pillanatában az addig egyetlen apró 
pontban zsúfolódó, végtelenül forró és végtelen sűrű összes anyag valamilyen oknál 
fogva szétrobbant és tágulni kezdett. Ezt akár a te-
remtés pillanatának is nevezhetjük. 

A világegyetem tágulása azóta is tart, bár azt nem 
tudjuk, hogy ez egy végtelen folyamat-e, vagy egy-
szer csak a visszájára fordul. A jelenséget talán úgy 
a legkönnyebb elképzelni, hogy van egy nagyon kicsi 
lufink, amit elkezdünk felfújni, és nem tudhatjuk, hogy 
az képes lesz-e végtelen nagyra tágulni, vagy egy-
szer csak kipukkan és összeesik. 

A Nagy Bumm után  ̶  tehát amikor elkezdtük felfújni 
a lufit   ̶ az egyre gyorsuló tágulás miatt a létrejövő anyag 
egyre nagyobb teret foglalt el, és az addig végtelenül ma-
gas hőmérséklet is csökkeni kezdett. 

A csillagászat talán legfontosabb törvénye, a gravitá-
ció (más szóval tömegvonzás) miatt szépen lassan kiala-
kultak a galaxisok, tehát a csillagrendszerek a bennük lé-
vő csillagokkal, bolygókkal, egyéb égitestekkel és egy csomó 
más érdekes és egyben félelmetes képződménnyel együtt. 
Ezek megfigyelése a modern tudomány és techni-
ka eszközeivel manapság már egyáltalán nem lehetet-
len. Űrszondák, űrteleszkópok és nagy teljesítményű csillagászati távcsövek tucatjai 
segítik a kutatókat a világegyetem történetének és folyamatos változásának feltárásá-
ban.  
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 Tavaszi bárányka 

 

• Nyírd ki a formá-

kat! 

• A bari testét hajtsd 
ketté a szaggatott 
vonal mentén! 

•  

• Ragaszd egymásra a két 
fejet! 

• A kék pontnál ragaszd a 
testbe! 

 

 

 

 

 

 

• Ragasztózd  

be a bari fején  

a pontot! 

• Ragaszd  

fel rá a füleket! 

• Ragaszd a  

fűre a  

virágokat! 
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Olvastad már? 

 

 
 

„...a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos.”  
 
„És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság, hát csak annyi, láthatod, a 
világ ügyes-bajos dolgait mindig a nők igazítják el.” 

 
„Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehérszemély volt, nála fehérebb 
személyt elképzelni is nehéz lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, 
a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, 
mint a hajnali nap fehér ragyogása.”  

Lázár Ervin: A manógyár 

„Akkor ajaj. Meg hajaj. Mert csendes eső-
ben mélabús manócskák születnek, vihar-
ban mérgesek, szélben érdesek, zivatar-
ban kotnyelesek, éjjel titokzatosak, holdvi-
lágoson bölcsek, viharoson rosszmájúak, 
akkor meg, amikor a Rohadtsarok felől jön 
a rossz idő, rontó-bontók.”  

„...csendes esőben mélabús manócskák 
születnek, viharban mérgesek, szélben 
érdesek, zivatarban kotnyelesek, éjjel ti-
tokzatosak, holdvilágoson bölcsek, viharo-

son rosszmájúak, akkor meg, amikor a Rohadtsarok felől jön a rossz 
idő, rontó-bontók. „ 

„Tupakka fogott egy ásót, gödröt ásott, be-
leejtette a kavicsot (vagy talán nem is ka-
vics volt?), betemette, a lajt nagyságú ön-
tözőkannájában hozott egykútnyi vizet, 
rázúdította az elvetett kavicsra, és Rutoldó 
döbbenten látta, hogy megmozdul a kavics 
fölött a föld, kidugja a fejét egy zöld hajtás, 
szemmel láthatóan nő, már Tupakka térdé-
ig ér, már magasabb is, mint Tupakka. 
Semmi kétség, ez egy fa, odanézz, már 
magasabb, mint a kert legöregebb fája, 
már magasabb, mint a Nagyszederfa, odanézz, csak nő szakadatlan, 
már majdnem az égig ér, karéjos levelein csodák világítanak, mesék 
szikráznak, nevetés hallik felőle, sírás, folyók csobogása, erdők zúgá-
sa, városok villannak fel a leveleken, kastélyok, udvarházak, hegyek, 
völgyhajlatok. Zúgott a fa diadalmasan.” 
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Márciusi mókázó 

 

– Apu, ismerek egy téli zöldséget! 
– Na ne! És melyik az? 
– A síparadicsom! 

 

– Mit kiabál a nyúl, amikor megtá-
madja a hóembert? 
– Ide a répát, vagy hozom a hősu-
gárzót! 

 

Mi a különbség Isten és egy síok-
tató között? 
– Isten nem hiszi magáról, hogy 
síoktató. 
 

– Mi a különbség egy snowboard-
oktató és egy kezdő snowboardo-
zó között? 
– 3 nap. 
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       A februári rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények márciusra 

Uzonyi Pál: Tizenketten című 
verséből a februári versszak  

hiányzó sora:  
 

Február: Széllel száll, 
Jégcsapokkal furulyál.                    

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

                                Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. csodás torténet 
 

2. …...-ivás 

 

3. kicsi Dániel 
 
 

4. vásárol 

 
 

5. magasba tart 

M E S E 

E V É S 

D A N I 

V E S Z 

E M E L 

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 

0 
 

8 
 

6 

16 

135 

Ki mit csinál?
Keresd meg! 
 
Pók        vonyít 
 
Ló          csahol 
 
Kutya       vijjog 
 
Héjja       nyerít 
 
Farkas      fon 

A szavak egy-egy állatot rejtenek. Megtalálod őket? 
 
LEGSZEBB     ANORÁK     HALKAN      FŐZNI      MEGÉRI 
 
…………….   …………..   ……………  ………… ……………… 
 
ELLÓG       APRÓKA         PUFÓKA 
 

………..    ……………….  …………….. 
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Ha a betűhálóból kihúzod a márciusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 
Márciusban: Lila ág, 

 
Zöld …………….…………….. 

1. költemény 
   

2. ….-mozog  

 

3.  mezei (pl. virág) 
 
 

4. Gábor Áron réz-
ből készült fegyvere 

 

5. kicsi ág 

    

    

    

    

    

A L B I N R Ü G 

G Á B O R Y E C 

K Á Z M É R S K 

A D O R J Á N E 

V L E O N Ó R A 

A D I L D I K Ó 

V I R T A M Á S 

Á G S Á N D O R 

 

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

A meghatáro-
zások alapján 
töltsd ki a rejt-
vényt, s ha 
ügyes voltál, a 
színes oszlop-
ban olvasha-
tod a megfej-
tést. 

 

 

Osváth Erzsébet 
 

Három cimbora 
 

Sándor, József, Benedek 
hozza már a meleget. 

mindhármukon hátizsák, 
jönnek hegyen-völgyön át. 
Elöl Sándor billeg-ballag, 

a nyomában József baktat. 
Hátul szuszog Benedek, 

cipeli a meleget. 
Sándor viszi a mezőre, 
József viszi az erdőbe. 
A megmaradt meleget 
tóba szórja Benedek. 

Vidor Miklós 
 

Virághívogató 
 

Ibolya, ibolya, 
vén erdőknek fiatal 

mosolya!  
Hóvirág, hóvirág, 

tárd ki nékünk a tavasz 
kapuját! 

 Kikerics, kikerics, 
kiderült az ég fölöttünk, 

ha te nyílsz! 


