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Áldás hava  
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Kányádi Sándor 
 

Zápor 

 

Suhog a zápor ostora, 

senki se bánja; 

lúdbőrözik a pocsolya, 

senki se bánja. 

Minden s mindenki mosolyog: 

a virágok s a fák is, 

és az is, aki tocsorog 

az utcán, s bőrig ázik. 

 

És kacagnak a patakok, 

s az eresz csatornája, 

kacag a föld is, becsurog 

a zápor a nyakába. 

Gryllus Vilmos 
 

 Félperces mondókák III. 
 

Lepke és virág 

Reggeli harmat kelti a lepkét, 
virág a réten tárja a kelyhét.  

Látja a lepke, billen a szárnya,  
virágkehelyben reggeli várja. 

 

Hangyák 

Hangyák fekete munkás serege    
némán zakatol, folyton robotol. 

Harcos katona, hosszú a sora,   
sebzés soe fáj, nincsen akadály. 

Sok száz kicsi láb fürgén nekivág, 
mindig menetel, kell még eledel. 

 

                      Szarka 

Póznán ücsörög és                                    
csörög egy szarka. 

 Lássuk, fekete vagy tarka a farka! 
Ez bizony fekete,                                    

mert ez olyan fajta,                               
mert nem minden fajta szarka     

farka tarkabarka,                                     
csak a tarkabarka fajta szarka                     

farka tarkabarka. 
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Mentovics Éva   

Vakáció! 

Hol csellengtél, te kis kópé? 
Késtél, oly rég vártalak! 
Jólesik már elnyújtózni 
kint, a lombos fák alatt. 

 
Nem kell tankönyv, irka, táska, 

pihen most a csengetés… 
Rengeteg a tennivalóm, 
felsoroljam? Nem kevés! 

 
Holnaptól már nem kezdődnek 

oly korán a reggelek 
- ha kirúg az ágy magából, 

komótosan felkelek. 

Vár a bicaj, tollaslabda, 
képregény a könyvtárban, 
cseresznye és vén diófa 

csalogat, hogy megmásszam. 
 

Zöld pázsiton hempergőzöm, 
pillangókat kergetek, 

kifürkészek a környéken 
minden árnyas rejteket, 

majd a strandon, kipirultan, 
sikoltozva, dalolva, 

vízi-csúszdák ördögeként 
csusszanok a habokba. 

 

Jó, hogy itt vagy, Vakáció, 
nézd, mindenki ünnepel, 

hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz, 
szeptemberig itt leszel!. 

Kányádi Sándor 

Nyár van, nyár…  

Nyár van, nyár, tikkasztó.                                          
Kiszáradt minden tó.                                                   

Elapadt a patak.                                                            
Ludak, récék búsan                                        
fürödnek a porban.   

Kérdezd meg a tojót,                                                               
kérdezd meg a gácsért.                                                         
Kimennének a világból                                                              

egy kis pocsolyáért.  
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Sandre Penna 
 

A tenger tiszta kék 
 

A tenger tiszta kék lenn.   
A tenger csupa béke.   

Felüvölt örömében                 
a szív. És béke. Béke.  

Kányádi Sándor 

Nyári reggel 

Gerlegalamb búg a kertben, 
füttyögetve rigó röppen 
ágról ágra, fáról fára, 

röpdösgetve száll utána 
három kicsi fiókája. 

A szarka is füttyögetne, 
ha nem volna berekedve. 

Sunyít, lapít, lesi-várja, 
hogy a tyúk majd kotkodálva 

tojóhelyét kikiáltsa. 

Hírli a tyúk már harsányan, 
hogy a fészkében tojás van. 

Száll a szarka, de hiába 
vásott csőre a tojásra: 

a fészekben nem találja. 

Nem bizony, mert egy kis szőke 
fürge fiú megelőzte. 

Akár a nap, olyan sárga, 
s még a lábost is kimártja. 

Ho Si Minh 
 

Útközben 
 

Vándor tudja, mi az út.   
Hegyre hegy következik.                      
De ha csúcsról széttekint:   
nagy térkép terpeszkedik. 
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 Balla Margit 
 

Bagolybeszéd 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
kis kuvik. A kert végében lakott egy fe-
nyőfán. Napközben a fa odvában szu-
nyókált. Csak éjszaka hallatta a hangját, 
de akkor nem fogta vissza magát. Rikol-
tozott órákon át. 

− Vít, vít, vííííít! – kiáltozta az egyik este 
is, amikor az újhold fényes sarlója már 
fenn ragyogott az égen, varázslatosan 
megvilágítva az ezüst felhőket maga kö-
rül. 

− Vít, vít, víííííííít! – egyre csak mondogatta, de válasz nem jött sehonnan. 
Csak a könnyű esti szellő borzolta a kert virágait és a zsenge fűszálakat a fa 
körül. 

− Vít vít víííít! Víííííííít! 

Várt egy pillanatot, majd hozzátette: 

− Vít! 

Hallgatózott, hátha felel rá valahonnan valaki, de semmi. Már éppen arra gon-
dolt, hogy elköltözik egy másik kertbe, 
mert unalmas így egyedül az éjszakában, 
amikor egy távoli fenyő felől hangot hal-
lott: 

− Hút, hút, húúút! 

A kis kuvik nagyon boldog volt. Végre va-
laki! Szólt is azonnal: 

− Víííít! 

S jött a válasz: 

− Húúút! 

Ez már igazi bagolybeszéd volt! Így társa-
logtak aztán, a kis kuvik és a másik fenyő 
lakója minden áldott éjszaka. Hogy miről 
folyt a szó köztük? Csak ők tudják! 
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Folyók, tengerek, óceánok 

Végtelen vizeken II. 

Az első igazi hajósok 

 

A föníciaiak ebből faragták ki a hajó tőgerendáját, s a tőgerendába ékelték bele 
a bordákat, hozzárögzítették az árbocot, a bordákra pedig palánkot szegeztek. A ha-
jók alapja ma is ez: tőgerenda–borda–palánk. Még az atomhajók is így épülnek. 

  

A kísértethajók 

 

Minden tudás és tapasztalat ellenére a 
hajózás a tengereken soká-
ig életveszélyes vállalkozás volt. Renge-
teg hajó felborult a viharban, léket ka-
pott s elsüllyedt, kalózok támadásának 
esett áldozatul, vagy egyszerűen 
csak nyoma veszett. Nagy ritkán aztán 
megtörtént az is, hogy korábban, évekkel 
azelőtt elveszett vitorlás egyszer csak elő-
került. Újra feltűnt a végtelen vizeken, leg-
többször persze roncsként, összezúzot-
tan, fedélzetén a néhai legénység csont-
vázaival. Az efféle hajókat nevezi a hajós-
nép kísértethajóknak. 

 

Tudtad? 

 

A leghíresebb kísértethajó 
a Fannie Wolston nevű 
amerikai vitorlás volt. Fát 
szállított Kanadából, ami-
kor 1891-ben léket ütött 
rajta egy szörnyű vihar. 
Legénysége mentőcsóna-
kokba szállva megmene-
kült, de a hajó elsüllyedt. 
Viszont évek múltán is 
többször látták felbukkanni 
az óceán legkülönbözőbb 
részein. Kiszámították, 
hogy végső elsüllyedéséig 
10 év alatt több mint 10 
ezer kilométert kóborolt gazdátlanul az óceánon. 

Legendák keringtek a tengeri szörnyekről és 
kísértetekről 

A Fannie Wolston is egy ehhez hasonló szkúner típusú                    
vitorlás volt 
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Természetkalendárium 

                             A csodálatos zöld varangy 

A ronda, utálatos zöld va-
rangy a mesében szépséges királyfivá változik, miután 
megcsókolja őt a királylány. A varangyok élete a való-
ságban is ilyen csodás, tele van átváltozással. Csak az 
nem igaz, hogy ronda és utálatos volna, mert hiszen 
gyönyörű a zöld foltos bőre, ráadásul kedves állat, és 
tőlünk, emberektől egyáltalán nem fél. 

Ősszel, ahogy hidegre fordult az idő, jól bevackolta 
magát valamilyen farakás, kő alá, maga vájta üregbe, 

egészen megmerevedett, és úgy vészelte át a telet. Mostanában, márciusban kezd 
ébredezni. Előbújik a vackából, és ennivalót keres. Csodásan csillogó, zöld foltos bőre 
a szárazföldi élethez alkalmazkodott. Pedig számára is min-
den a vízben kezdődött. Vízben született, ott élt egy ideig, 
mint a halak, és néhány átváltozás után lett belőle szárazföldi 
lakó. 

Vízben vagy szárazon? 

Minden békák közül a zöld varangy viseli el leginkább a szá-
raz körülményeket. Faluhelyen, de akár városban is szívesen 
megtelepszik. Nappal hűvös pincében, kövek alatt, nedves 
üregekben húzza meg magát. Innen indul éjjeli vadászútjára. 
Ilyenkor még össze is futhatunk vele egy-egy lámpa fénye 
alatt, nem fél az embertől. A nászidőt azonban minden zöld varangy, még a városi is, 
vizes helyen tölti. Elugrál a patakhoz, felkeres egy tavat, mocsaras helyet, néha a 
kerti tócsával is beéri. 

A pirregő udvarlók 

A nászidő általában májusban kez-
dődik. A hímek nyitják meg. Naple-
mente után pirregő hangon és egyre 
hangosabban teszik a szépet a nős-
tényeknek. Versengenek a kegyei-
kért. Erre mondjuk, hogy kórusban 
énekelnek a békák. Aztán ha a nős-
tény elfogadja az udvarlót, az szoro-
san átkarolja őt, mire a nőstény ki-
ereszti magából a petéit a vízbe, a 
hím pedig ráengedi a megterméke-

nyítő váladékát. A peték hosszú, ket-
tős füzérét a vízinövények köré teke-
rik, s a pár ezután elhagyja a vizet. 

 

 

Előszeretettel használja búvóhelyül a rágcsálók 
üregeit, de magának is ás egészen mély gödröket 

http://www.kabocalap.com/images/202203/kab72.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202203/kab66.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202203/kab71.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202203/kab67.jpg
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Meglepő tények 

           A fagyiról 2. 

Hamarosan itt a vakáció, a kirándulások, a nya-
ralás ideje. Márpedig ha nyaralás, akkor egyértelmű, 
hogy fagyizni is kötelező. Nem nagyon létezik gyerek, 
aki ne szeretné ezt a tölcséres finomságot. Ez nem is 
meglepő, hiszen kell-e hűsítőbb a nagy melegben, mint 
egy jó fagyi? A tények viszont, amelyek sorozatunk utol-
só részében a fagylalthoz kapcsolódnak, meglepők lesz-
nek! Aztán ha végeztél az olvasással, irány a fagyizó! 

Ősi édesség 

Nincs új a Nap alatt. Hát ez a fagyira is 
igaz, tekintve, hogy már az ókori Kíná-
ban is készítettek fagylaltszerű édessé-
get, méghozzá jég, bivalytej, gyümölcs-
levek és fűszerek felhasználásával. Az 
édesítéshez mézet használtak. A hűsí-
tő desszert hamar népszerű lett, a per-
zsák és az egyiptomiak is kitanulták a 
készítésének művészetét, majd az óko-
ri görögök és rómaiak körében is is-
mertté vált. Hippokratész, az orvostu-
domány atyja gyógyszerként is ajánlot-
ta betegeinek a jeges finomságot, Nagy Sándor makedón uralkodó pedig élénkítő hatá-

sa miatt diktálta tisztjeibe a gombócokat. 

A tölcsér és a véletlen 

Mint oly sok ismert és hasznos találmány, a 
tölcsér is a véletlen műve. 1904-ben az 
Amerikai Egyesült Államokban, St. Louisban 
rendezték a harmadik újkori olimpiai játéko-
kat és az abban az időben oly népszerű Vi-
lágkiállítást is, ahol a kor legfontosabb tech-
nikai, tudományos újításait mutatták be. 
Mondhatjuk, hogy a kiállítás és az olimpia 
ideje alatt St. Louisra figyelt a világ. Nos, a 
Világkiállítás egyik népszerű fagylaltárusa 
kifogyott a kis kelyhekből, amikben a fagyit 
árulta, ezért kényszermegoldásként össze-
fogott a szomszédos gofriárussal, akit meg-
kért, hogy a lehető legvékonyabb és egyik 
végén zárt, feltekert ostyákat készítsen a 
számára. Ezzel megszületett és hódító útjára 
indult a világújdonság: a tölcsér. 

A St. Louis-i világkiállítás plakátja.                           
Itt készült az első tölcséres fagylalt 
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Régi mesterségek  

         A szűcs 

Állatbőrből készültek régen a jó meleg téli ruhák, a 
bundák, mellények és lábbelik. A bőr kikészítéséhez 
sokan értettek. Legfőképpen a pásztorok, hiszen ők 
éltek az állatok mellett, számukra kézenfekvő volt, 
hogy a húsuk, tejük mellett az állatok bőrét is feldol-
gozták és hasznosították. De 
bőrrel dolgoztak a tímárok, a 
vargák is.  A legrangosabb bőr-
mívesek azonban a szűcsök 

voltak. 

 

A szűcsök a drá-
ga prémekkel, a hermelin-
, medve-
, rókaprémmel foglalkoztak. 
Még a királyok és 
a főurak bundáját is ők ké-
szítették. Jó módban is 
éltek a szűcsök a régi idők-
ben. 
A gyapjas juhbőr mesterei 
ugyancsak ők vol-

tak. Juhbőrből készült ruhákat a módos falusiak, városi polgá-
rok, nemesemberek viseltek.  A szegényeknek azonban még juh-
bőr se jutott, ők meleg posztóruhában jártak télen. 

A szűcs munkája a lenyúzott állatbőr megtisztításával kezdődött. A 
juhbőr gyapját jól kimosta. A belső feléről eltávolította a húst és 
hártyaréteget. Törte, puhította a bőrt, sóval tartósította, timsós csáva-
lében áztatta, végül kiszárította. Néha meg 
is festette barnára tölgyfagubacsból készült festékkel. A munkafolya-
mat hosszadalmas és gyakran nagyon fárasztó volt. Hónapokba is 
beletelt, míg egy bőrdarabot megfelelően kikészítette. De aztán követ-
kezett a fáradozás jutalma: a szép ruha elkészíté-
se, szabása, varrása és díszítése. Ezt a sokféle munkát a szűcs mind 
egymaga végezte.  

A szűcsmesternek sokféle szerszámra volt szüksége. A bőr kikészíté-
séhez éles késeket, kaparókat, törőket, az áztatáshoz, csávázás-
hoz kádakat, a varráshoz és díszítéshez háromélű tűt, ollót, különbö-
ző lyukasztókat,csipkézőket használt.  

Ma is kifordított gyapjas birkabőrből készült jelmezekben űzik a telet február vé-
gén a mohácsi busók. Biztosan nem fáznak meg, míg áteveznek ladikjaikkal a téli Du-
nán.  

 



10 

  Fésűs Éva 

Mire való a dinnye? 

   

 

A kerekerdei játszótéren egy nagy, kövér borzgyerek rá akart ülni a hintára. 
Tapsi Ferkó, Mókus Péter, Ürge Gyurka, sőt még Kisegér Kelemen is hiába magya-
rázták neki, hogy ne üljön rá, mert ekkora borzfiú alatt leszakadhat a kicsiknek szánt, 
lenge hinta. Borz Berci mindennap újra eljött, és megpróbálta elfoglalni, amiből rend-
szerint akkora nézeteltérés támadt, hogy az egyiknek az emlékét máig is őrzi Malacka 
fülén egy szaggatott csipkeminta. 
 
Egyszer aztán a harkály kiszögezte a tölgyfa derekára az erdei határozatot, ami így 
szólt: 
„Nagy, kövér borzok a játszótéri hintát nem használhatják! A tilalom megszegőjére 
személyesen fogok rámordulni. Bömböldi Balambér, barnamedve.” 
 
No hiszen, volt öröm! Csak a borz kerülgette duzzogva a margarétás, mécsvirágos 
játszóteret. Nem merte megszegni a tilalmat, mert a harmatos fűben friss medvenyo-
mokat látott. Mérgesen nézte, hogyan hintázik a mókus, hogy leng a nyuszi kajla füle a 
szélben, sőt még azt is el kellett tűrnie, hogy malacka csúfondárosan ráöltse a nyelvét. 
 
– Na, megálljatok! – morogta magában. Azért is borsot török az orrotok alá! Ha én 
nem hintázhatom, egykönnyen ti sem fogtok!… 
Másnap reggel az erdei-mezei gyerekek egy óriási görögdinnyét találtak, közvetlenül a 
hintájuk előtt – de akkorát, hogy attól sem a hintára felülni, sem azt meglendíteni nem 
lehetett. Nyilvánvaló volt, hogy az erős borz görgette oda. 
– Most mitévők legyünk? – nézett egymásra Tapsi Ferkó és Mókus Péter. 
– Majd én megmondom! – visított Malacka. – Ha a kölcsönkenyér visszajár, akkor a 
kölcsöndinnye is! 
– Színigaz – cincogott Kisegér Kelemen – , de hogyan akarod neki visszaadni, amikor 
meg sem bírod mozdítani? 
– Ha mindnyájan nekirugaszkodunk, együtt el tudjuk görgetni a lejtős domboldalig, 
onnan pedig már magától is legurul, és aztán … – itt lehalkította a hangját Malacka és 
kuncogva suttogott valamit a többieknek. 
– Nagyszerű, nagyszerű! – verte össze apró mancsát Mókus Péter, Tapsi Ferkó pedig 
bukfencet vetett örömében. 
Hanem a dinnye nagyon nehéz volt, az út pedig rögös. Szuszogtak, lihegtek, százszor 
is nekirugaszkodtak, amíg végre-valahára boldogultak vele. Tapsi Ferkó füle egészen 
a vállára hervadt a fáradtságtól, Ürge Gyurka elharapta a nyelvét, Kisegér Kelemen 
farkincája csücskét pedig meglapította a rettenetes dinnye. 
Mind az öten fülig porosak, bogáncsosak lettek, mire a lejtő tetejéhez értek, de ott már 
valóban csak egy egészen pici lökés kellett ahhoz, hogy a dinnye meginduljon lefelé. 
Gurult, gurult, mint a lavina, füvet, virágot, mindent lehengerelve, és végül nagy zökke-
néssel megállapodott, pontosan a borzvár kapujában. 
Borz Berci ki akart jönni, hogy megnézze, mi ez a nagy robaj – de már nem tudott. A 
dinnye teljesen eltorlaszolta a kijáratot. Távolról odahallatszott Malackáék kárörvendő 
visongatása. 
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– Kölcsöndinnye visszajár! Visszajár! 
Malacka mégis tévedett, amikor azt hitte, hogy a borz lombhullató vasárnapig sem fog 
előjönni. Igaz, eleinte csak fújt, prüszkölt, mérgelődött magában, de aztán hamarosan 
ásott magának új kijáratot. És a következő reggelen a dinnye ismét ott volt a játszóté-
ren, a hinta előtt, ugyanúgy, mint az előző napon. 
Ürge Gyurka sírva fakadt, amikor meglátta, Malacka ellenben kijelentette, hogy a har-
cot nem lehet feladni, a dinnyét megint vissza kell görgetni a borzvár elé. Hadd lássa, 
hogy nem akármilyen ellenfelekkel van dolga! 
A többiek fancsali képet vágtak. Sehogy sem fűlt a foguk az újabb bosszúhoz. Tapsi 
Ferkót izomláz gyötörte, Kisegér Kelemennek be volt pólyálva a farkincája, Mókus Pé-
ter pedig egyszerűen a fejét rázta. Hozzá sem nyúl többé ehhez a szörnyűséges, nagy 
dinnyéhez!- 
– Könnyű neked, te az ágon is hintázhatsz! – ripakodott rá Malacka és már majdnem 
összevesztek, amikor megzörrent az avar és észrevették a sünt. 
A sün ritkán járt a játszótérre, mert szúrt, és a többiek féltették tőle az orrukat. Most 
mégis odahívták, hogy adjon tanácsot, mitévők legyenek. A sün végighallgatta őket, 
aztán se szó, se beszéd, elővette kicsi nádkését és meglékelte a dinnyét. Csodálatos, 
illatos, piros belseje volt! Malackának és társainak tátva maradt a szája. 
A sün elkezdett jóízűen falatozni, és nagyokat csettintett hozzá. Tapsi Ferkó két lábra 
állt, úgy bámulta. Kisegér Kelemen egyszeriben megfeledkezett a fájós farkincájáról. 
Ürge Gyurka akkorát nyelt, hogy hallani lehetett. Mókus Péternek és Malackának ki-
csordult a nyála. Erre a sün feléjük nyújtott egy-egy szeletet: – Tessék! 
No, több se kellett! Kitörő ujjongással mind nekiestek a dinnyének. Mire a borz odaset-
tenkedett meglesni, hogy mi történt, csupa vidám, jóllakott erdei gyereket látott. Malac-
ka éppen teli pocakját simogatta, a sün pedig nádkésére tűzte az utolsó dinnyeszeletet 
és magasra emelte:- 
– Köszönjük a finom dinnyét, Borz Berci! Ilyet akár mindennap ide guríthatsz nekünk! 
Mindenki hangosan nevetett, míg a borz majd megpukkadt mérgében, amiért neki nem 
jutott eszébe, hogy a dinnyét inkább meg kell enni. Úgy elszaladt, hogy még most is 

porzik az út utána. Ma-
lacka rámutatott a diny-
nyehéjra: 
– Ezt pedig most hordjuk 
oda mind az ajtaja elé!- 
– Még mit nem! – intette 
le a sün. – Nem volt elég 
a bosszúból? 
– Akkor hová tegyük? – 
kérdezték valamennyien. 
– Hát nem tudjátok?…A 
szemétbe! – felelte a 
sün és egy darabbal 
máris elindult a játszótéri 
szeméttartó felé. A töb-
biek szó nélkül utána. 
 
Színezd ki azokat az állato-
kat, akik szereőeltek a me-
sében! Mi volt a nevük? 
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Univerzum 

                                                A Jupiter és a Szaturnusz 

 

Sorozatunkban ezúttal a Naprendszer két óriásával, a Jupiterrel és a Szaturnusszal 
ismerkedünk meg közelebbről. A Naptól való távolság sorrendjében ötödik és hatodik 
bolygó jelentősen különbözik az eddig megismert négy bolygótól. Méretük, viselkedé-
sük és összetételük is egészen eltér azokétól. 

A Jupiter a Naprendszer messze legnagyobb bolygója. Már az ókori csillagá-
szok is ismerték, hiszen a Hold és a Vénusz után a harmadik legfényesebb égitest az 

éjszakai égbolton. Nevét a rómaiak 
főistenéről, Jupiterről kapta. 

Igazi óriás, tömege két és félszere-
se az összes boly-
gó együttes tömegének. Holdjainak 
száma is rekordnagyságú: össze-

sen 64 kisebb-nagyobb égitest kering 
körülötte. További érdekesség, hogy 
rettentő gyorsan forog a saját tenge-
lye körül. Részben ez, részben a –
150ºC körüli nagy hideg is okozza, 
hogy légkörében hatalmas viha-
rok tombolnak. A legismertebb köztük 
a Nagy Vörös Folt nevű jelenség. Ez 
egy legalább 300 (!) éve tartó hatal-
mas ciklon, amelynek kiterjedése 
olyan nagy, hogy a 
mi Földünk többször is elférne 
benne. 

A Jupiter megfigyelésével számos 
műhold foglalkozott már az 1970-
es évektől fogva, a bolygó körüli 
pályára azonban csak egy, 
a Galileo állt közülük. Ez nyolc 
éven át keringett az égitest körül, 
számos hasznos adatot szolgálta-
tott a tudománynak, míg vé-
gül 2003-ban a szakembe-
rek leállították a működését, ne-
hogy a Jupiter egyik holdjába, 
az Európába csapódjon. Az utób-
biról a tudósok azt feltételezik, 
hogy akár élet is lehet rajta. 

 

A Jupiter a Nagy Vörös Folttal 

A Galileo űrszonda 
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Olvastad már? 

 

 
Igaz Dóra: Tiki otthomra talál 
 

Pali már alig várja, hogy iskolás legyen! Főleg 
mert egy óvodás még nem tud egyedül gondos-
kodni egy kisállatról. 

Pedig Palinak na-
gyon tetszik az a  
hörcsög, akit nap 
mint nap megcso- 
dál a kisállatbolt             
kirakatában…  

 

„Aki minden nap             
olvas, könnyeb-

ben veszi az                               
akadályokat                             

az iskolában.” 

Mészöly Ágnes: A lila boríték  

Levi anyukája távolabb nem is lehetne a családjá-
tól: egy űrállomáson dolgozik a Föld és a Hold 
között. Bár Levi büszke rá, sokszor magányos is. 
Végül apa úgy dönt, egy időre Zebegénybe költöz-
nek, anya gyerekkori otthonába. Miközben felfede-
zik az elhagyott házat, a fiú egy titokzatos levelet 
talál a régi szekreterben, amelyet mintha egy má-
sik korban élő lány 
írt volna...  

„– Rengeteg titkot rejt ám egy régi 
épület!” 

„Nehéz a      
különleges  
emberek              
dolga…” 
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Viccek nyárra 

 

Két jegesnedve 
sétál a sivatag-
ban, az egyik 
megszólal:                       
- Itt aztán retten-
tő zord tél lehet! 
Annyira sok ho-
mokot szórtak a 
jégre! 

- Móricka, mi 
szeretnél lenni, 
ha nagy leszel? 
- Télen medve, 
nyáron tanár. 
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     A júniusi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények júliusra 

                    Uzonyi Pál: Tizenketten című                    
                        versének a júniusi                      

                           versszaka:  
 

Június: Péter-Pál hava,                  
ekkor pendül meg a kasza. 

 
Ez azt jelenti, hogy június 29-én, Pé-

ter, Pál napján kezdik meg a búza 
aratását. Azt tudod-e, mikor van az Új 

kenyér ünnepe? 

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

                  Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. fa koronája 
 

2.  Tokaj híres bora 

 

3. kislány játéka 
 
 

4. Dóra becézve 

 
 

5. apa párja 

L O M B 

A S Z Ú 

B A B A 

D Ó R I 

A N Y A 

Zord római - Melyik 
szám a 345?  
A megfejtés: 
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Ha a betűhálóból kihúzod a júniusi névnapokat, 
majd, ha a megmaradt betűket összeolvasod                     
Uzonyi Pál: Tizenketten című versének           

hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

Július: A nyár közepe,

………………………………….. 

T Ű Z E M E S E 

C S A B A F O R 

R Ó K O R N É L 

T I H A M É R A 

V I L L E N K E 

D A L M A L A N 

D Á N I E L Y E 

L E S T E L L A 

 

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

 1. futball röviden 
   

2. Éva gyümölcse  

 
 
 

3.  kecskegyerek 

 
 

4. visszafelé: jár, 
halad 

 

5. „Akinek nem ….., 

ne vegye magára!” 
. 

    

    

    

    

    

 
Készíts hajót! 

• Nyírd ki a formákat! 

• A hajótestet (1) hajtsd 

ketté a szaggatott vonal 
mentén! 

• Hajtsd be a formákat a 

szaggatott vonalaknál, a 
füleket ragasztózd és a 
jelzéseknek megfelelő-
en illeszd össze! 

Jó munkát, jó 
szórakozást! 


