
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Augusztus 

 Augusztusban  

pihenünk, 
egész nap csak  

henyélünk. 
 

Márkus Katalin:              

Hónapsoroló 

 

Augusztus: Augustus 

Caesar római uralkodó-

ról nevezték el.                        

Az év nyolcadik hónapja, 

31 napos.                                         

Régi magyar neve:                      

Kisasszony hava.                          

Székelynaptár szerint:                  

Új kenyér hava. 
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Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

 
.                                                                                                                            
 
 

 

 

Búth Emília 

Hajós 
 

Megváltozik a szélirány         a 
légzsák nem tétovázik:   lo-
bog—neki ugyan mindegy…    

ez az irány vagy a másik 
 

Megbillen fordul a hajó                        
feszül a vitorla dagad        

nagy kérdés neked számít-e     
hogy merre lobog a hajad 

 

Fortyogó 
 

Fortyog kavarog                             
lehidal billeg                              

minden változik                                  
igazán színleg                                    
lassan hirtelen                                     

időre tétre                                      
míg nyelved forog                          
nem is lesz vége 

Gryllus Vilmos 
 

 Félperces mondókák IV. 
 

Pókcsalád 
 

- Háló mélyén pókcsalád,                  
mi volt ma a vacsorád? 

- Volt egy szúnyog, volt egy légy, 
muslincából negyvennégy. 

 

- Háló mélyén pókcsalád, mért 
fogsz apró muslincát? 

- Több a negyven, mint az egy,       
a sok kicsi sokra megy.  

 

 

Sikló 
 

Sikló, amikor tekereg,                                
félnek nagyon a gyerekek.                      

Nézd csak, pedig oly kedves,     
bőre gyönyörű, nedves. 

 

Embert, gyereket sose mar,          
inkább menekül, elinal.                

Vékony, kicsi és gyenge,                       
és csak halakat enne. 

 

 

Verebek 
 

Csipogó verebek, barna a fejetek!              
Tudom: a nevetek mezei veréb!    

Lármás verebek, szürke a fejetek!  
Tudom: a nevetek házi veréb! 
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Kedv 
 

Nincsen kedvem zongorázni,    
gyümölcstelen fára mászni,     

fogat mosni reggel-este,                                          
föllógni az internetre. 

 
Nincsen kedvem olvasgatni,      

újabb verskötetet kapni,                      
nincsen kedvem semmi kedvhez,     

de a leginkább nincs ehhez. 

 
                                   Gengszteranya 

 
Gengszteranya a szupersztár,                             

bankot rabol, ha itt a nyár. 
 

Ősszel, ha tart a lombhullás:                           
kertjében titkos hullát ás. 

 
Ha tavasz lesz, cselet sző,                 

mint egy krimiszereplő:                             
emberrablást követ el,                                
s váltságdíjat követel. 

 
Télen mást is dolgozhat:                         
lyukas zoknit foltozgat. 

    Nevek 
 

Lehetnék Dóra,                                
lehetnék Nóra,                                

Sieglinde netán,                        
Klotild, Debóra. 

 
Lehetnék Brünhild,                     

és még Mária,                        
Artemisz, Jennyfer,           

sőt: Leokádia. 
 

Lehetnék Ákos,                 
Viktor vagy Ferenc,    

Elemér, Örkény,                       
Gordon vagy Terence. 

 
Ahány név, annyi       

életet élnék,                            
izgága bőrömbe          
akkor se férnék. 

 

Pocsolya 
 

Láttam, láttam                   
a kék pocsolyát,                
kék pocsolyában                                
a nap mosolyát,               
nap mosolyában                    

az ég örömét,                         
ég örömében                             

a föld közönyét,                   
föld közönyében                       

az utca sarát,                        
utca sarában                               

a kék pocsolyát.  
 
 
 

Csehy Zoltán versei 
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Balla Margit 
 

A kisegér új lakása 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iciri-piciri kis egér a falu szélén egy pajtában, 
annak is a legsarkában, egy picike kis egérlyukban. Nem sok vizet zavart ott ez a kicsi 
egér. Szerényen éldegélt, néha elrágcsált egy-egy búzaszemet valamelyik lyukas 
zsákból, de csak a csúnyábbakból, és csak módjával, igazán nem csinált nagy kárt. 

Egy nap aztán vége szakadt a 
békés életnek, mert a pajtában 
megjelent a macska. Hosszú, he-
gyes bajsza volt, a szája szélét 
nyalogatta, az orrát fintorgatta, 
egérszagot szimatolt. 

Haj, menekült a szegény kisegér, 
ahogy a lába bírta! Még a bőrönd-
jét is hátra hagyta, úgy szaladt, 
csak a kedvenc sajtreszelőjét vág-
ta zsebre, s meg sem állt, míg 
messzi maga mögött nem hagyta 
a falut pajtástul. 

Egy nagy mezőn találta magát, s 
ahogy ott körbenézett, igen elszomorodott. Hol lesz most neki jó lakása, szép vacka 
ebben a nagy pusztaságban? Sehol egy ház, sehol egy pajta vagy kamra, sehol egy 
lakásnak való halom! Szaladt erre, szaladt arra, körbenézett itt, körbejárt ott. Már ép-
pen esteledett, amikor valaki mintha megszólította volna: 

− Gyere, gyere ide kisegér, nálam ellakhatsz! Jó vacok lesz itt a számodra, meglátod! 

Meresztgette a szemét a kis egér, de senkit se látott. Biztosan csak képzelődik, hallu-
cinál a fáradtságtól meg persze az éh-
ségtől, hiszen ma még jóformán semmit 
sem evett. S akkor megint hallotta a han-
got: 

− Erre, erre, ide, ni! 

A kisegér felnézett, hátha a magasból 
szólongatja őt valaki, s meglátta a gala-
gonyabokrot! Az ösvény túloldalán állt 
magányosan. Megörült a kis bundás a 
szerencséjének, be is költözött nyomban 
egy rakás avar alá a bokorban, és on-
nantól ott éldegélt a mezőn. 
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 Finy Petra 

A rizsszellem titka 

 

Versenyt hirdetett egyszer a császár. Uralkodói ideje már lejárt, és úgy döntött, annak 
a fiának adja át a trónt, aki a legérdemesebb rá. Hogy kiderítse, melyikük a legráter-
mettebb, azt találta ki, hogy a fiúk sárkányidomításban mérjék össze az erejüket. Fel-
adatuk az volt, hogy megkeressék a birodalomban azt a sárkányt, amelyik elég kicsi 
ahhoz, hogy át tudjon repülni a kimonók hímzőtűjének lyukán, de elég nagy ahhoz, 
hogy a császár kertjének legnagyobb fáját könnyedén kihúzza a földből. 

 

Először a nagyob-
bik fiú próbálko-
zott. Kért az apjá-
tól húsz zsák 
ezüstöt, és az 
áráért elhozta a 
hatalmas és félel-
metes ezüst sár-
kányt. Az ezüst 
sárkány nem tu-
dott átbújni a tű 
fokán, és a fát is 
éppen csak meg-
lengette, alig bírta 
megmozdítani. 

Másodszor a középső fiú állt az apja elé. Ő húsz zsák aranyat kért, és az áráért elhoz-
ta az óriás és rettegett aranysárkányt. Az aranysárkány a lábát át tudta fűzni a hímző-
tű fokán, és a fának egy gyökérágát kihúzta a földből, de többre nem volt képes. Utol-
jára maradt a császár legkisebb fia. Amikor a császár azt kérdezte, mennyi pénzt kér, 
ő csak megrázta a fejét. Szívébe véste ugyanis a százéves szakács szavait, aki ezt 
javasolta neki este: 

 – Holnap, ha apád elé állsz, ne kérj tőle pénzt, csak egy tálka rizst az ősök pagodájá-
ból. Azt főzd meg, és a rizsszellem a segítségedre lesz. 

A fiú tehát csupán egy tálka rizst kért az ősök templomából. A császár nagyon elcso-
dálkozott a kérésén, de teljesítette azt. A legkisebb fiú ekkor megfőzte a riszt, és a 
gőzből előbukkanó rizsszellemtől kért egy sárkányt. A szellem adott neki egy gőzsár-
kányt. A fiú a fülébe súgta a feladatot, és reménykedő tekintettel várt. A gőzsárkány 
könnyedén zsugorította páratestét olyan apróra, hogy átférjen a tű fokán. Aztán odare-
pült az óriási fához. Felforrósította páráit, így gőzteste nemcsak hatalmas, de különö-
sen erős is lett: a fát olyan könnyedén húzta ki a földből, ahogyan az evőpálcikát eme-
lik meg ebédnél. 

A császár boldogan adta át a trónt a legkisebb fiúnak. 
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Folyók, tengerek, óceánok 

A tenger kincse I. 

Mennyi csodás dolog, amivel a tengerek és óceánok elhalmoznak bennünket! A ten-
ger bőségesen osztogatja kincseit. De vajon mi, emberek jól sáfárkodunk ezekkel? A 

hatalmas vízfelületek kalandra, nagy felfedezésekre, 
utazásokra csábítanak bennünket. Mélyükből hal kerül 
az asztalunkra, só a levesünkbe, üzemanyag az autónk-
ba, ékszer a ruhánkra. A tenger áldásaival megkönnyíti 
és megszépíti az életünket. És mi mit teszünk érte? 
 

A tengerek partjain élő emberek a régmúlt időkben 
is halászták a nagy vizeket. A halászfaluk férfijai kis bár-

káikkal naponta kihajóztak a vízre, hogy hálóikkal családjuk számára megszerezzék a 
napi betevő falatot. Az óceánok vizét hónapokon át járó, hatalmas halászha-
jók azonban nemcsak a legénység és családjaik számára fogják a halat. Ezek a hajók 
már valóságos halgyárak. Óriási hálóikkal tonnaszám emelik ki a zsákmányt a tenger-
ből. A fedélzeten helyben máris feldolgozzák, hűtik és tárolják hatalmas tartályaikban, 
hogy aztán amikor visszatérnek a szárazföldre, elárasszák hallal a világ piacait. 

  

A túlhalászás 

A túlhalászás mai fogalom. Azt jelenti, hogy az embe-
rek rendszeresen több halat fognak ki annál, hogysem 
a halak pótolni tudnák a veszteséget. Az óceáno-
kat súlyosan fenyegető veszély ez napjainkban. Nem 
marad annyi hal a vizekben, amennyi egyes fajok 
fennmaradásához szükséges. Haldoklik a tenger, 
mondják a szakemberek, csökken benne a halak szá-

ma. A túlhalászás azonban nem is csak mai probléma. A túlzott halászat miatt már az 
1950-es évek közepére a kihalás szélére ke-
rült többek között a kaliforniai szardínia, a tőkehal és 
a hering is. Egy századdal korábban a bálnák voltak 
hasonló veszélyben a bálnazsír miatt. 

 

Úszó halgyárak 

Ezek a hatalmas, üzemszerű hajók az 1950-es évek-
től járják a világóceánokat, s egyetlen céljuk, hogy 
minél több tonna hallal a rakterükben térjenek 
meg. Óriási károkat okoznak, mert egyszerre tízezer 
négyzetméternyi területeket beborító hálóik felszántják 
a tengerfenéket, letarolják az ottani élővilágot, és olyan halakat, delfineket, cápákat is 
kifognak, amelyekre a piacon nincs szükség. A halászok ezeket visszadobják a vízbe, 
de a háló okozta sérüléseik miatt nagy részük hamarosan elpusztul. 

Úszó halfeldolgozó üzem 

A tőkehal állománya néhány 
étizede annyira lecsökkent, hogy 

betiltották a halászását 
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Természetkalendárium 

                             A katicabogár 

Ezt a kedves kis bogarat mindenki 
ismeri. Erdőn-mezőn, parkokban és kertekben, de még a bal-
kon virágcserepeiben is gyakran megfordul, hogy összesze-
degesse a levél- és a pajzstetveket, s jól belakmározzon belő-
lük. 

Rendkívül hasznos bogár, mert élete során rengetek tetvet 
elfogyaszt. Ezzel segít a növények gondozásá-
ban: a kertészeknek, gazdáknak kevesebbet kell vegyszerrel 

permetezniük, hogy a növényeken élősködő kártevőktől megvédjék a kertjüket. Ahol 
nagyon elszaporodnak a levéltetvek, a katicabogarak is hamarosan nagy számban 
megjelennek, hiszen bőven van ennivaló. 

 

Ha a katica ellenséget, például 
egy hangyát lát, holtnak teteti magát, 
lepottyan a levélről és nem mozdul. 
Máskor meg rossz szagú, sárgás fo-
lyadékot bocsát ki a lábából. S amíg 
a hangya ezt a szert letisztogatja ma-
gáról, a katica elmenekül. Saj-
nos több madarat ez a bűzlő szer 
sem zavar, és előszeretettel ebé-
del katicabogarat.  

Sok mondóka, gyerekdal szól 
a hétpettyes katicárról, meséknek is gyakori 
szereplője ez az apró kis bogár. De nem mind-
egyik katicának pont hét petty díszíti a szárnyát. 
Van kétpettyes, öt-, nyolc-, tíz-, sőt tizenhárom 
pettyes, csíkos meg egyszí-
nű, piros, sárga és fekete katica is.   

       

Ilyen lárvából 
lesz a szép ka-

ticabogár 

http://www.kabocalap.com/images/201306/kab20.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201306/kab21.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201306/kab24.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201306/kab22.jpg
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Meglepő tények 

           Csodás termések 

Tudtátok, hogy az uborka bizonyos tudomá-
nyos szempontból akár gyümölcsnek is tekinthető? És 
hogy az alma mérgező lehet? Mennyi meglepő dolog, 
amiről eddig nem is hallottatok vagy másként tudtátok! 
Nos, ezeken az oldalakon a következőkben csupa 
ilyenről lesz szó. 

Zöldség vagy gyümölcs? 

A gyümölcs valójában nem más, mint a növény húsos 
termése, amely körülveszi a magot. Ha tehát pontosak 
akarunk lenni, akkor növénytani szempontból a paradi-
csom, a paprika, az uborka, a zöldborsó, sőt az olajbo-

gyó is gyümölcs, pedig általában ezekre zöldségként szoktunk gondolni. 

A fáraók kedvence, a dinnye 

David Livingstone, a híres Afrika-kutató az 1800
-as években azt írta a görögdinnyéről, hogy a 
Kalahári sivatagban rengeteg található belőle. 
Sivatagban dinnye? Bizony, ez lehetséges, 
mégpedig azért, mert a Kalahári igazából félsi-
vatag, ahol néha azért esik az eső. A dinnyében 
rengeteg víz van, amit nyilván a talajból kell fel-
vennie.  De az igazán érdekes az az, hogy az 
ókori Egyiptomban már 5000 évvel ezelőtt is termesztették és nagyban szüretelték ezt 
a finom gyümölcsöt. Sőt! Gyakran a fáraók sírkamrájába is tettek belőle, hogy a nagy 
uralkodó a túlvilágon is ehessen dinnyét. 

A krumpli 
története 

A világ 
egyik leg-
többet 
fogyasz-
tott élelmi-
szerének 

őse Dél-Amerikából, a mai Peru és Chile területéről indult hódító útjára. Régészeti lele-
tek bizonyítják, hogy az itt élő népek már 7000 éve is fogyasztották a burgonyát. Euró-
pába az 1500-as évek végén, Amerika felfedezése után jutott el ez a növény. Az euró-
pai emberek eleinte bizalmatlanul fogadták. Sokan a levelét és a termését ették meg, 
ami mérgező! Csak később ismerték fel, hogy a lényeg, a valódi ehető termés a föld 
alatt van. Ezért is nevezték német nyelvterületen a burgonyát földi körtének, németül 
Grundbirnének. A mi krumpli szavunk is ebből a német szóból származik. 

A paradicsomos, olivabogyós 
uborkasaláta valójában                  

gyümölcssaláta 
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Régi mesterségek  

         A pásztor 

Szabad emberek voltak régen a pásztorok. Egész 
évben övék volt a legelő, a rét, a puszta. Széltében-
hosszában bejárták a határt, állataiknak mindig a 
legzöldebb füvet, a legfrissebb legelőt keresték. 
Hadd hízzon a jószág! 

A pásztorok között a legrangosabb a marhák őrzői, 
a gulyások voltak, hiszen ők vigyáztak a legnagyobb 
értékre, a szarvasmarhára. Utánuk következtek 
a csikósok. Ők a lovakat, 
a szi-

laj ménest legeltették egész évben a pusztán. A rangsor 
végén kullogott a juhok vigyázója, a juhász és 
a disznók őrzője, a kanász vagy kondás. A sort 
a csordások és a csürhések zárták, akik nem háltak kint a 
jószággal a határban, hanem naponta kihajtották a faluból 
a legelőre. A teheneket, borjúkat a csordás, 
a disznókat, malacokat a csürhés. Estére pedig haza-
mentek a fejés miatt.  

Amikor zöldellni kezd a fű, melegedik az idő, a hosszú tél 
után végre az állatok is kimehetnek a legelőre. Nagy ün-
nep volt régen az első kihajtás napja márciusban, József 
napján (március 19.), másutt áprilisban, Szent György-
nap (április 24.). A tavasz kezdetét is sokfelé ezektől a 
napoktól számították. A pásztorok mágikus dolgot művel-
tek ekkor, hogy állataik egész év-
ben egészségesek legyenek, szaporodjanak, el ne kóbo-
roljanak. Medvesalján például megfüstölték őket 
a karácsonyi morzsa maradékával.   

 

Sótartó Gulyás cifraszűrben 

http://www.kabocalap.com/images/201403/kab37.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab25.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab24.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab27.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab26.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab36.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab29.jpg
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Univerzum 
                              

 A Jupiter és a Szaturnusz 2. 
 

A Szaturnusz a második legnagyobb bolygó. Legismertebb jelensége 
a jégből és törmelékből álló gyűrűrendszere. Nevét ő is az egyik római istenről kapta. 
Szerkezete hasonló a Jupiteréhez: ez is leginkább gázokból áll. A felszínén ugyan-
csak hatalmas viharok vannak. A Naprendszer bolygói közül itt fúj az egyik legerő-

sebb a szél, nem ritkán 1500 km/h (!) feletti sebességgel. 

A Szaturnusz gyűrűrendszere a mai megfigyelések sze-
rint sokkal bonyolultabb és nagyobb kiterjedésű, mint aho-
gyan azt ábrázolni szokták. Valószínűleg csillagközi por-
ból és a Szaturnusz egy vagy több, szétmorzsolódott 
holdjából keletkezett. Pontosan a bolygó egyenlítő-
je mentén húzódik. Vastagsága minimális, átlagosan 
csak 10 méter, szélessége viszont óriási, meghaladja 

a 100 ezer kilo-
métert. 

A Szaturnuszt eddig négy űrszon-
da fényképezte le. Az utolsó, a Cassini 
műhold küldetése jelenleg is tart. Ez a 
szonda nemcsak a bolygót, hanem 
a holdjait is alaposan tanulmányozta, 
és számos értékes adatot szolgáltatott 
a kutatóknak. 

Miből van a Jupiter és a Szaturnusz? 

Ez a két bolygó elsősorban nem szilárd 
anyagból, hanem gázokból – főleg hid-

rogénből és héliumból – 
tevődik össze. Belsejük 
sűrűbb. A középpontban 
egy sziklás mag, a felett 
egy folyékony réteg van, 
kívül gázréteg veszi őket 
körül. 

Elképesztő tények 

A Jupiter gyorsabban fo-
rog mindegyik bolygónál. 
Alig 10 óra alatt fordul 
meg saját tengelye körül, 
vagyis a Jupiteren 10 óra 
egy nap hossza. 

A Gassini gyűrszonda 

A Szaturnusz gyűrűi 

A Jupiter és egyik  holdja, az Európa 
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Királyfi és bohóc 

- Máris kész a                         
felséges ifjú és a 
barátja. Állítsd 
őket az asztalodra 
és ha van kedved, 
akkor egy mesét is                  
gyorsan                                    
kitalálhatsz róluk. 

- A szaggatott vonal                                  
mentén hajtogasd be és a 
füleket ragasztózd be! 

Ennek a királyfinak egy bohóc 
a tanácsadója. 

- Vágd körbe  

a formákat! 
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Mátyás király udvari bolondja 

 

Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer 
csak azt 
látja, hogy udvari bolondja sietve megy. 
– Hová-hová, fickó, ilyen sebbel-lobbal? – kiáltott le neki a király. 
– Téged akarlak meglátogatni, komám.                                                                                           
– Hadd el, nem lehet az. 
– Nem? És miért nem? 
– Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni. 
– Hát akkor te hogy jutottál be? 
Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni, azért nem 
haragudott 
egy csöppet sem. 

Mindenki doktor        

Mátyás király udvari bolondja 
egyszer arra a kérdésre, hogy 
melyik tudomány foglalkozási 
ága a legnépesebb, ezt felelte:   

— Kétségkívül doktor van leg-
több a világon.  

— Ostoba beszéd! — harsant fel 
a király.  

— Hiszen alig két-három orvos 
lézeng a városban. Egyébként 
bizonyítsd be állításodat, különben vedd tudomásul, hogy csúnyán meglakolsz.  

Pár nap múlva, amikor már meg is feledkeztek erről a beszélgetésről, állát és nyakát 
kendőbe pólyálta a bolond, és fájdalmas, szomorú ábrázattal jelent meg a királyi udvar-
ban.  

— Mi bajod? — kérdezte mindenki. Ő pedig keserves taglejtésekkel mutogatta, hogy a 
foga fáj. Erre azután az egyik meleg borogatást, a másik hideg vasat, a harmadik 
szeszt ajánlott, ahány, annyifélét. Majd végigment a városon, s mindenkitől, akivel csak 
találkozott, tanácsot kért a fogfájás ellen. Közben felírta mindazoknak a nevét, akik a 
fogfájás megszűntetésére különféle orvosságokat javasoltak. Ilyenformán egy nap alatt 
több mint 300 receptet jegyzett föl. Végre betért a palotába s a király előtt is megjelent 
szörnyen begöngyölt fejével. A király szintén előállt jóakaratú tanácsaival:  

— Itt van ez az orvosság, vedd be, s örök életedben áldani fogsz, mert azonnal meg-
szabadulsz a fájdalomtól.—Ekkor a bolond hirtelen lekapta álláról a kendőt s vidáman 
így szólt:  

— Kutyabajom sincs, csak azt akartam bebizonyítani, hogy minden ember doktor. Ez-
zel átnyújtotta a királynak az orvosok jegyzékét. Amikor Mátyás király átfutotta az írást, 
s vezető helyen éppen a maga nevét pillantotta meg, alig tudta nevetését visszatartani, 
de elismerte, hogy a bolondnak igaza van, mert csakugyan orvos van legtöbb a vilá-
gon. 
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Olvastad már? 

 Kiss Ottó: A bátyám öccse 

„A bátyámnak van egy öccse, 
aki sajnos pont én vagyok. 
Ez önmagában is elég nagy baj, 
de az még nagyobb baj, hogy ez örökre így is 
marad." 

Két testvér, akikben minden kis- és nagygye-
rek magára ismer. Öt történet, csupa lelki fi-
nomság, gyerek!fejjel gondolkodás, érzékeny, 
intelligens poénok. Akárcsak Baranyai (b) 
András rajzain. 
Persze a végén a nővérem öccseként, no 
meg egy báty és egy húg szülőjeként is szé-

pen elsírtam magam. A gyerekeim meg pont ott nevettek és mosolyog-
tak, ahol gondoltam, hogy fognak. Hát ilyen ez a Kiss Ottó. Több szin-

ten, hajszálpontosan hat." Szél Dávid pszichológus így ajánlja neked. 

„Szerencsére a 
régi tárgyaknak 

múltjuk van, 
éppen olyanok, 

mint az emberek: 
minél idősebbek, 

annál több a 
múltjuk, annál 

inkább lehet őket 
szeretni vagy 

nem szeretni, és 
ha az ember is-
meri valamelyik-

nek a múltját, 
akkor nehezen 
tud lemondani 

róla…” 

„ 

 

 

 

 

                                                        „ 
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Viccek nyárra 

 

- Csak tudnám, 
merre van az a tá-
bor! Remélem, va-
csorára csak oda-
érek 

 

- Miből veszi észre az indián, hogy kiszáradt a 
folyó? 

- Porzik utána a kenu. 

- Tudod-e, hogy hívják az indián benzinku-
tast? 
- Töltőtoll. 

- Honnan tudod, hogy Skóciában nyár van? 
- A skótok végre kidobják a karáccsonyfát. 
 
Skótné kérdezi a férjétől: 
- Drágám, mit tervezünk nyárra? 
- Arra gondoltam, szívem, hogy fölkeressük Londont, Pá-
rizst, aztán Münchent, Luxemburgot…… 
- Autóval? Vagy vonattal? 
- Ugyan már! Interneten. Ott mindent látunk! 

Indián család ül a tűz körül. A gyerek egyszer 
csak piszkálni kezdi a tüzet egy hosszú fada-
rabbal. Az apja mérgesen rászól: 
- Ne babráld már a telefont, kisfiam! 
 
 
 
 
 
 
 
A prérin őrt áll a katona az erőd tetején. Hirte-
len lekiabál a parancsnoknak: 
- Uram, jön két indián! 
- Barátok vagy ellenségek? 
- Feltehetőleg barátok, mert együtt jönnek. 

Medvéékhez vendé-
gek jönnek. Medve-
mama rászól a kisfi-
ára: 
- Nem szégyelled 
magad, mutatkozz 
be gyorsan! 
- Bocs. 

A kutsus elvégez egy különleges ku-

tyaiskolát. Amikor hazamegy a gazdá-

ja kérdezgetni kezdi: 

- Milyen volt az iskola, tetszett neked? 

- Haf—feleli a kutyus. 

- És tudsz már apportírozni? 

- Haf, haf—jön a válasz. 

- Valamilyen idegen nyelvet is tanul-

tál? 

- Nyau, nyau. 
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     A júliusi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények augusztusra 

Uzonyi Pál: Tizenketten című                   
versének a júniusi                      

 versszaka:  
 

Július:  A nyár közepe,                                     
tűzforró a villa nyele. 

 
Az Új kenyér ünnepe:                    

augusztus 20. 

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

                  Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

F O C I 

A L M A 

G I D A 

Y G E M 

I N G E 

1. futball röviden 
   

2. Éva gyümölcse  

 
 
 

3.  kecskegyerek 

 
 

4. visszafelé: jár, halad 

 

5. „Akinek nem ….., ne vegye 

magára!” 

20 + 20 + 20 = 60 
20 + 10 + 10 = 40 
10 - 6 = 4 
4 + 20 x 10 = 204 
 

4 + 4 + 4 = 12 
10 + 4 = 14 
10 - 7 = 3      7 + 10 + 4 =21  
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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!  

Augusztusban: Fürdőbál,

………………………………….. 

1. nem fiú 
 

2.  nagyobb gallyak 

 

3. meleg évszak 
 
 

4. költöző kelepelő 

 
 

5. eszes, jófejű 
 

6. látószerv 

Z E N L E H E L 

E D O M I N I K 

M E G I P O L Y 

T L Ő R I N C Á 

J Á C I N T N C 

V A J K E Z Z E 

S Á M U E L L J 

Á R I S T V Á N 

 

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

tést. 
 

     

    

    

  LY  

    

    

 

Ke-
resd 

meg a 
párját! 

Ki lehet 
a ké-
pen? 


