
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Március-április 

 

Márciusban: Lila ág, 

Zöld rügyecske, Vadvirág.                           

Április: A szeles hónap, 

Lehet, hogy Hó esik holnap. 

Uzonyi Pál: Tizenketten 

Mag, mag, búzamag,   

benne aluszik a nap.   

Szár, szár, búzaszár,   

tehén alá búzaszál.   

Szem, szem, búzaszem,   

holnap lesz új kenyerem.  

Csepp, csepp, esőcsepp, 

szomjas a föld, itasd meg! 
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Móra Ferenc 
 

Búcsúzik a rigó 
 

Harmatot hullajtó                                 
halovány hajnalon 

feketerigó fúj                                          
furulyát a gallyon. 

“Az ég fényeskedik,                                   
harmat permetezik, 
távol hegyek ormán                                              
tavasz ébredezik. 

Virágszagú szellők                                    
vígan fujdogálnak, 
üzenetét hozzák                                   

tölgyerdő hazámnak: 

Ibolya kék szeme                             
nyílik, nyíladozik, 
galagonyabokrok                               
rügye fakadozik. 

Szilgyi Domokos 
 

Olvadás 
 

Csirr-csurr,  
csöpög az eresz,  

háztetőről a hó lassan  
földre szekerez,  

szelek dalolnak-mulatnak,        
kurjongat a szélben az ablak, 

Tavasz-tündér lakomázik, folyik a lé 
Hencidától Boncidáig. 

Lombosodó ágán                              
moharuhás fáknak, 

asztal terül már                                    
az égi madárkának. 

Ahol kiteleltem,                        
itt hagyom a várost, 
tölgyerdő hazámba                            

hazamegyek mármost. 

Ágról ágra szállni,                                    
vígan muzsikálni, 

magas fák hegyében                            
magamat hintálni. 

Erdő sűrűjében                                     
fészket rakogatni, 

füstös fiókákat                                  
füttyre tanítgatni.” 

Harmathullogató                                
halovány hajnalon 

ilyen búcsút mondott                                   
a rigó a gallyon. 
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-

Kányádi Sándor  

 

Márciusi versike  

Szelídülnek az ordas 

szelek. 

Barkákat hány a bokros    

berek.  

  

 

Bukfencet vet a játszi 

patak.   

Már csak a hegyen látni   

havat. 

 

Tavaszt csörög a szarka,   

tavaszt.   

Zöldülni kezd a barna 

haraszt.  

 

Zsendülni kezd a zsenge   

határ.    

 Erőre kap a gyönge   

bogár.   
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 Zelk Zoltán 
  

A kis patak 
 

Vígan fut a kis patak, 
játszanak a kis halak. 

 
Hegy alatt és rét alatt, 
kanyarog a kis patak: 

 
Énekel a kis patak: 

"Bennem fürdik Hold s a Nap, 
 

Parti bokor szomjazik, 
az is vizemből iszik. 

 
Szitakötő hátamon, 
ringatódzik a habon. 

 
Kizöldül a fűzfaág, 

bennem nézi meg magát. 
 

Én vagyok a kis patak, 
télen alszom jég alatt. 

 
Most hegy alatt, rét alatt, 

megkeresem a nyarat! 

 Beney Zsuzsa 

Tavasz 

Gyere, kicsi lepke, 
szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 
világíts az ágra, 

hullj, eső cseppje, 
lágyan az ágra – 
hadd dajkáljon                          
száz kis bimbót 

hajnal hasadtára.  

Szervusz, Tavasz, 
tűnj el, Tél! 

Nem kell már a sok fehér! 
Zöldelljen az erdő, rét, 

nyitogasd a pipitért! 
Gyermekláncfű, gólyahír 

 napfényért most néked ír. 
Csald elő a meleget, 
hadd űzze el a telet! 
Szervusz, Tavasz, 

tűnj el, Tél! 
Hóval, faggyal megszűnjél!  
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Süss ki, nap, ház alá,                   
bújj el hideg föld alá!                           

Süss ki , napom, süss ki!   
Búzát terítek ki. 

Sárga pitypang, 
árva pitypang, 

tavasz táján érkezel, 
sárga pitypang, 
árva pitypang 

gyermekláncfűvé leszel. 

Sárga pitypang, 
árva pitypang 

rétek alján nyiladozz! 
Sárga pitypang, 
árva pitypang 

egész nyáron illatozz! 

Nagy Bandó András 
 

Piypang 

Sárga pitypang, 
árva pitypang 
sorsod tudjuk,                                 

nyárig várj! 
Sárga pitypang, 
árva pitypang 

szelek szárnyán                        
égig szállj! 
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Zelk Zoltán  

A patak meséje 

A patak szélén álldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól: 

– Mondd, hová sietsz, hogy sohasem 

állsz meg? Mi dolgod van tulajdonkép-

pen? 

– Elmondanám – felelte a kis patak –, ha 

versenyt futnál velem, mert hosszú törté-

net ez, s nincs időm órahosszat beszél-

getni. De, ha akarod, utam végén elmon-

dom a folyóparti fának s megkérem, 

hogy üzenje meg neked egy falevélen. 

A bokor örömmel beleegyezett, s várta, 

hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap oda-

érkezett a Természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üze-

netét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, 

hegyek tetejére vitte a rábízott faleveleket. 

A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak ösz-

sze lombjaikkal, valamennyien tudni akar-

ták, mi van a levélben? Kérték is társukat, 

hangosan olvassa el a levelet. De várniok 

kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk 

már bizony öreg volt, s csak napfénynél 

tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, 

megtanulhatták végre, hogy miért olyan 

sietős az útja a pataknak? 

– Egyszer régen, nagyon régen, négy test-

vér élt a földön: négy kis forrás. Nagyon 

szerették egymást, boldogan éltek együtt a 

hegy tövében, csak azon búsultak, hogy 

nem vándorolhatják be az egész világot. 

Öreg barátjuk, a hegy, azt tanácsolta nekik, 

hogy az egyik induljon világgá, s ha haza-

jön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. 
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Így is történt. Nagy búcsúzkodás, sírás-rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a 

hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. Az otthonmaradt három testvér 

pedig egyre várta, hogy visszajöjjön. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, el-

múlt három, a forrás még mindig 

nem tért vissza. Amikor aztán a 

negyedik évben is hiába várták, 

elhatározták, hogy egyikük elindul s 

megkeresi. Igen ám, de hol, merre, 

mikor már negyedik éve nem hallot-

tak róla semmit? Így töprengtek, 

szomorkodtak, amikor váratlanul 

egy madár szállott le hozzájuk, s 

kéretlenül is megszólalt: 

– Nagy hírt hozok nektek a testvé-

retekről! Akár hiszitek, akár nem, 

már nem forrás ő, hanem tenger! Olyan nagy és olyan hatalmas, hogy három hét alatt 

sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik 

utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. 

Egyéb se kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő 

sem jött vissza, sem egy, sem két, 

sem három év múlva, helyette is a 

madár jött el a negyedik évben. 

– Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a 

ti testvéretekből! Nagyon vágyik már 

utánatok, kér, hogy menjetek el hoz-

zá… 

Amikor idáig ért a bokor az olvasás-

ban, megszólalt a patak: 

– Egy percre megállhatok, a végét 

már én mondom el. Amikor ezt meg-

hallottam a madártól, én is útra keltem. Patakká változtam, s azóta is mindennap elsza-

ladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem, a forrás üzenetét viszem a folyó-

hoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen azóta is együtt, így szeretjük egymást 

továbbra is, s így fogjuk szeretni, amíg világ a világ… 
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Természetkalendárium 

                             A nagy rejtőzködő 

 

Hangos az élet tavasszal a tavak, mocsarak, lassú folyású vizek mellett. A vízimada-
rak párt keresnek, udvarolnak egymásnak, a hímek énekszóval csábítgatják a tojókat. 
A mindenféle trillából kihallatszik egy mély, búgó hang, a bölömbikáé. 

Azt gondolná a gyanútlan 
természetjáró, hogy nem is 
madárhang az, hanem vala-
mi testes négylábú bömböl a 
közelben. Pedig csak a bö-
lömbika énekel, ami madár, 
és egyedül a nevét kapta a 
bikától. A hím kiáltoz tavasz-
szal annyira, hogy a hangja, 
mint egy kürtszó, kilométe-
rekre is elhallik a nádasban. 

A hűtlen hím 

Meglehetősen csapodár madár a hím bölömbika. Egyetlen tavaszon akár öt tojónak is 
udvarol egyszerre. Közben mintha ő volna a dudás a nádas tavaszi zenekarában, 
mély „pü-bumm” kiáltásokat hallat. Amikor aztán vége a nászidőszaknak, tovább nem 
törődik a tojókkal, a fiókák felnevelését is rájuk hagyja. Csak a kiáltozását hallani a 
költési időszak végéig, még július első felében is. Talán ennyivel járul hozzá a család 
fenntartásához: a hangoskodásával védi a területét 

A gondos anya 

A költési időszak áprilistól július 
elejéig tart. A tojó mocsári nö-
vényekből készít fészket, és jól 
elrejti a sűrű nádasban, közvet-
lenül a vízen. Négy-hat tojást 
rak bele, s miután a fiókák alig 
négy hét múlva kikel-
nek, gondosan táplálja őket. 
Eleinte apró vízi rovarokat visz 
nekik, majd fokozatosan na-
gyobb falatokra szoktatja őket. 
Messzire nem jár táplálék után, 
magának is a nádasban, a sűrű 
vízi növények közt keres békát, 
halat, gyíkot, sőt akár apró ma-
dárfiókát is.  

 

A fiókákat egyedül az anyjuk gondozza  

http://kabocalap.com/images/202205/kab40.jpg
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Meglepő tények 
          

Tavaszi hónapok 

2023-ban áprilisban van húsvét, néha viszont márciusra esik ez az ünnep. Felmerül a 
kérdés: miért van mindig máskor a húsvét. És ha már húsvét, akkor az áprilisi rova-
tunkban természetesen szólnunk kell a locsolkodásról és a bárányokról is. Sok mindent 
megtudhatsz hát most a húsvétról, ha igazán kíváncsi vagy, akkor még azt is, hogy 
miért éppen Svájcban készülnek a legfinomabb csokito-
jások. 

Mikor van húsvét? 

A húsvét a keresztény vallás legfontosabb ünnepe, Jé-
zus feltámadására emlékeznek ilyenkor a keresztények. 
Az ünnep időpontját szigorú szabályok határozzák meg 
már sok száz éve. Az egyház vezetői 325-ben állapod-
tak meg abban, hogy a húsvétot az egész keresztény 
világban a tavaszi napéjegyenlőséget követő első hold-
tölte utáni vasárnapon ünneplik meg. Így az ünnep ideje március 22. és április 25. kö-
zött lehet. Na de nézzük, hogy akkor idén hogyan is van ez. Március 20-a volt a tavaszi 
napéjegyenlőség napja. Ezután jön a következő fontos dolog, a holdtölte. Március 20-a 
után az első holdtölte, más szóval telihold idén április 16-án, szombaton van. Ebből 

következik, hogy a húsvét rögtön a következő napon, tehát 
17-én, vasárnap lesz. Ha van kedved, utánanézhetsz és 
kiszámolhatod, hogy jövőre mikor 
lesznek a húsvéthoz kapcsolódó dátu-
mok. 

A fán termő bárány legendája 

Teljes joggal gondolhatod, hogy ez 
valami áprilisi tréfa. Az igazság az, 
hogy a középkori Európában tényleg 
hittek a fán termő bárány legendájá-
ban. A történet szerint a végeláthatat-
lan ázsiai pusztákon létezik egy növény, amelynek a szárán 
gyapjas bárányok teremnek. Persze mindenki csak hallott 

erről a különös növényről, és senki sem látta. Azonban több európai utazó is megerősí-
tette a „zöldségbárány” létezését, így az emberek kezdték szinte tényként kezelni a 
dolgot. Egyes utazók állították, hogy kóstolták is a különös növényt, ami rendkívül ízle-
tes, a gyapja pedig természetesen rendkívül finom és fehér, mint a hó. A rejtélyt végül 
egy ír tudós oldotta meg, aki kiderítette, hogy a legenda valójában a tatár bárányfű ne-
vű növényhez kapcsolódik. Ennek a szára egy kicsit átalakítva és a levelektől meg-

fosztva valóban hasonlíthat egy bárányhoz. A növény egyébként egy páfrányfajta. Az 
utazókat valószínűleg a képzeletük, a hiszékenységük vagy a vicces kedvű vendéglá-
tóik tréfálhatták meg azzal, hogy létezik a „zöldségbárány”. 

Egy 1715 óta őrzött               
zöldségbárány 

A tatár bárányfű  
szára 
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Nézzünk a jövőbe! 

A jövő ételei I. 

 

Egyre egyértelműbb, hogy a jelenlegi étkezési szokásaink sokáig már nem lesznek 
fenntarthatók. Túl sok szemetet termelünk, túl sok értékes élelmiszert pazarolunk, rá-
adásul az élelmiszerek előállítása irdatlan energiafelhasználással jár, és még a kör-
nyezetet is rendkívül szennyezi. Valami nagyon nincs 
rendben,a változások hát igencsak sürgetők. 

Persze azért annyira megijedni sem kell. Azért sem, 
mert hiszen az élelmiszerek alapanyaga és azok minő-
sége mindig is változott. Bő 500 évvel ezelőtt, Mátyás 
király korában például a leggyakoribb fűszer a gyömbér 
és a fahéj volt, édesítőszerként pedig szinte kizárólag 
mézet használtak. Ehhez képest a mai konyha nem is 
képzelhető el cukor, hagyma, só, bors és pirospaprika 
nélkül, míg mondjuk fahéjat vagy gyömbért csak elvét-
ve veszünk le a polcról. Szóval az alapanyagok, a receptek és a belőlük készült ételek 
eddig is állandóan alakultak. Amihez azonban újra hozzá kell szoknunk az elkényelme-
sedett világunkban, az az, hogy nem lesz mindig mindenből korlátlanul elérhető meny-
nyiség, nem lehet majd pazarolni, és sem az élelmiszer előállításával, sem a szállítá-

sával, sem pedig a csomagolással nem 
lehet tovább olyan mértékben a környe-
zetet szennyezni, ahogy most tesszük. 
Hát akkor nézzük, mit fogunk enni!  

Növényi táplálékok 

Döbbenetes, de manapság az egész 
világon mindössze négyféle terményből 

– búzából, kukoricából, rizsből és szójából – készül az 
élelmiszereknek több mint a fele. Az éghajlatváltozás, az időjárás szélsőségei miatt ez 
így sokáig biztosan nem lesz fenntartható. De van megoldás, mert 
bizony vannak olyan finom és tápláló növények, amelyek kivált-
hatják a most megszokottakat. Ilyenek például a babfélék, ame-
lyek szinte bárhol képesek termést hozni, nem probléma nekik 
sem a rossz minőségű talaj, sem a kevés csapadék. Ráadásul 
tele vannak vitaminokkal és sokféleképpen elkészíthetők. 

A gabonafélék közül a szakértők szerint a jövő csúcsélelmiszere 
lehet a hajdina, a köles és a Nyugat-Afrikában honos fonio. Ez a furcsa ne-
vű növény hasonló tápértékű, mint a rizs, viszont nagyon jól tűri a szárazsá-
got. Fontos alapanyagok lehetnek továbbá a gumós növények. Ezek a föld alatt növe-
kedve a hideg hónapok alatt és a nyári szárazságban is megőrzik a tápanyagokat. A 
legismertebb, már ma is népszerű finom gumós növény az édesburgonya. 

Lóbab 

A búza egyik lehetséges he-
lyettesítője a  hajdina 

Apró adzuki bab 

Fonio 
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   Szuperhősök Hellászban                              

A szépséges Heléna 1. 

 

Ezúttal Helénáról mesélek nektek, akit magyarul görög Ilonának is neveznek. Ő ugyan 
nem szuperhős, de igazi szuperhősök versengtek a kezéért. 

A hattyútojás 

Helené vagy ahogy később emlegetik, szép Heléna egy hattyútojásból született. Apja 
maga Zeusz volt, aki hattyúvá változva ölelte meg Lédát. Csoda-e, ha szépsége felül-
múlta a földi halandókét? Ellenállhatatlan varázserővel hatott a férfiakra. Már kislány 
korában elrabolták őt, ám fiútestvére kiszabadította az athéni király, Thészeusz és egy 
barátja karmai közül. Előbb-utóbb háborúba sodorja majd 
egész Görögországot! – suttogták róla. 

A férjválasztás 

És valóban! Újabbnál újabb kérők jelentkeztek, egyre 
feszültebbé vált a helyzet, amikor Odüsszeusz javaslatá-
ra Helené földi nevelőapja, Tündareosz (a valódi apja, 
mint tudjuk, az égi isten, Zeusz volt), rávette a kérők se-
regét, hogy elfogadják lánya szabad választását. Helené 
a spártai trónörököst, Menelaoszt választotta. Milyen ke-
mény férfi, milyen határozott uralkodó! A béke és a nyu-
galom záloga. 

Ezúttal Helénáról mesélek nektek, akit magyarul görög 
Ilonának is neveznek. Ő ugyan nem szuperhős, de igazi 
szuperhősök versengtek a kezéért. 

A hattyútojás 

Helené vagy ahogy később emlegetik, szép Heléna 
egy hattyútojásból született. Apja maga Zeusz volt, aki 
hattyúvá változva ölelte meg Lédát. Csoda-e, ha szép-
sége felülmúlta a földi halandókét? Ellenállhatatlan 
varázserővel hatott a férfiakra. Már kislány korában 
elrabolták őt, ám fiútestvére kiszabadította az athéni 
király, Thészeusz és egy barátja karmai közül. Előbb-
utóbb háborúba sodorja majd egész Görögországot! – 
suttogták róla. 

A férjválasztás 

És valóban! Újabbnál újabb kérők jelentkeztek, egyre feszültebbé vált a helyzet, ami-
kor Odüsszeusz javaslatára Helené földi nevelőapja, Tündareosz (a valódi apja, mint 
tudjuk, az égi isten, Zeusz volt), rávette a kérők seregét, hogy elfogadják lánya szabad 
választását. Helené a spártai trónörököst, Menelaoszt választotta. Milyen kemény fér-
fi, milyen határozott uralkodó! A béke és a nyugalom záloga. 

Hattyútestű Helénánál 

ugyan szebb nő hol akad? 

Döntöttek-e porba másért 

egész városfalakat? 

  

Tüzes volt ő, kétségtelen, 

kétszeresen veszélyes: 

szíve szerelmének tüzén 

Trója porig leégett. 
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Balla Margit 

A kalóz és a kapitány 5. 

− Hát így vagyunk? Én vagyok az embered? – fortyant fel Béni utolsó mondatain Sanyi. 
– Hát nem, nem és nem! Megegyeztünk, hogy egyenrangúak vagyunk! 

− Igen? Egyenrangúak? – húzta ki magát a mezei nyúl, hogy még nagyobbnak tűnjön 
üregi társánál. – Akkor miért nem beszéled meg velem az útitervet, he? 

No, ebben a pillanatban akár egymásnak is eshetett volna a két büszke nyúl, mint a 
múltkor, és jó pár nyúlpofon is gazdára találhatott volna, ám a galagonyabokor megelé-
gelte a perlekedést, és közbeavatkozott. 

Hogyan? Közbekiabált? Ugyan, a bokrok nem kiabálnak. Hát úgy a maga módján. Ad-
dig-addig nyújtózkodott, amíg a két veszekedő nyúl közé nem férkőzött az ágaival, el-
választva őket egymástól. A nyulak először nem értették, mi történik, és csak bambán 
meredtek az ágakra, amik egyszer csak ott termettek és beleakadtak a bundájukba. 
Aztán szép lassan felfogták a dolgot. 

− Értjük – hunyorgott Sanyi kalóz a bokorra. 

− És köszönjük – tette még hozzá Béni nagyokat bólogatva, mert mint minden hajós, ő 
is roppant babonás volt, és úgy tartotta, ha egy bokor mond valamit, azt föltétlen érde-
mes meghallgatni. 

Aztán letelepedtek a lepedőnyi papír mellé, és miközben Sanyi a térképet rajzolta, Béni 
azon gondolkodott, merre is volna a legcélszerűbb elindulniuk. 

− Talán erre jobbra… − javasolta Sanyi. – Álmomban így volt biztos, vagyis… nem, 
nem, balra volt, csak fordítva nézem! Várjál, várjál, mégis jobbra lesz, itt a pataknál, 
innen hamar elérünk az elágazásig … De nem, álmomban hegymenet volt, erre határo-
zottan emlékszem, az a másik irány… 

Sanyi elbizonytalanodott. Lehet, hogy a perlekedés közben kiment a fejéből az álom? 

− Ó, jaj, elfelejtettem! – kiáltott fel elkeseredetten. – Semmire sem emlékszem, pedig 
fantasztikus útiterv volt! 

− Oda se neki! – legyintett Béni. – Egy kalóz nem akadhat fenn ilyen semmiségen. 
Majd rögtönzünk, nem igaz? A kalózok híresek a meglepetéseikről, hát majd mi is 
meglepetésszerűen fogunk utazni. 

− Hogy hogyhogy hogy? – hebegett Sanyi. 

− Hát úgy, hogy akármi jön, vihar vagy zátony vagy köd, majd mindig kitalálunk valamit, 
hogy jó legyen. A jó parancsnok alkalmazkodik a körülményekhez és rögtönöz, nem 
tévesztve szem elől a célt. 

− Aha, értem! Tudtam ám ezt én is nagyon jól, tudtam, persze, tudtam – magyarázko-
dott Sanyi. – Akkor ez a papír nem is kell. Jobb, ha áttérünk a következő pontra. 

− Mi lenne az? 

− Hát az élelmiszerkészlet! 

− Az ám! – csapott a homlokára Béni. – A legfontosabb! 

Azzal a két nyúl lázasan tervezni kezdte, mit is, miben is, hogyan is vigyenek magukkal 
a nagy világkörüli útra 
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Téli reggel volt. A sápadt nap még nem pislantott ki a felhő mögül, halovány deren-
gésben fürdött a dérlepte rét. A galagonyabokor is fehér volt, apró csillámok borították 
minden ágát. 

A bokorból neszezés hallatszott. Egy mezei és egy üregi nyúl mászott elő alóla, és a 
patak vizén ringatózó tutajszerű alkotmányhoz sietett. A galagonyabokor ritkán látta a 
két bundást ennyire iparkodni, meg is lepődött, vajon mi dolguk lehet ilyen korán? Na 
várj csak, mindjárt megtudod. A két nyúl a hajójához sie-
tett, aminek oldalán nagy fehér betűkkel virított a név: 
Hód. 

Ez a hajó neve? Igen, furcsa név, de ha elmondom, hogy 
okoskodták ki a nyulak, már nem fogod furcsállani. 

Sokat gondolkodtak rajta, az biztos, hisz a név a hajó 
büszkesége. Mindenféle eszükbe jutott, például: Viktória 
(Béni kapitány nagymamája után), Franci (Sanyi kalóz 
francia kedvese volt a Marseille-i kikötőben), Bálna, Si-
rály, Északi fény, Sárgarépa és egyebek, de nem tudtak 
megegyezni, valahogy egyik sem volt az igazi. Szokás 
szerint jól össze is vesztek, ám Sanyi agyában aztán fény 
gyúlt, és megszületett az Ötlet. 

− Hód! – kiáltotta. 

− Hol? Hol? – nézett körbe riadtan Béni. 

− A név, a hajó neve, kapitány! 

− Ó! – Béni gyorsan elhallgatott, majd amikor felfogta, miről is van szó, ő is felkiáltott: 
− Legyen! 

A hód ugyanis ugyanolyan bundás, mint a nyulak, ugyanúgy szeret rágni, ráadásul 
víziállat − tökéletes név két nyúl ladikjának. Nem kellett tovább magyarázni, mentek a 
festékért, és a név hamarosan ott virított a deszkákon. Hanem nézzük csak, mi volt 
annyira sürgős a nyulaknak ezen a reggelen! 

A kalandvágyó tengerjárók előző este 
fundálták ki a tervet. Ahogy bevackol-
ták magukat éjszakára, és szokás 
szerint a hajóútról kezdtek beszélget-
ni, arra jutottak, hogy kéne egy pró-
baút. Méghozzá minél előbb, hogy 
megbizonyosodjanak: a hajó minden-
féle szempontból kiválóan funkcionál. 
Legjobb lesz, ha rögtön napkeltekor 
indulnak, és elhajóznak a szomszé-
dos országba, de legalább a rét vé-
géig. 

 Folytatása következik 
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Csibekeltető 

 

 

 

 

Végül tedd 
bele a 
csibét és 
helyezd rá 
a felső (B) 
részt! 

• Nyírd ki a formákat! 

• A kék vonalak mentén vágd be a papírt! 

• Hajtsd meg és ragaszd össze a lapot! 

• A csibét csak a fejénél ragaszd össze, 
a lábait egy kicsit húzd szét, hogy meg-
álljon! 

• Helyezd a nyílásba az alsó tojáhéjat 

(A)! 
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Jó munkát, jó szórakozást! 

• Nyírd ki a formákat! 

• A nyuszi köpenyét és a kerítést 

vágd be a sárga csík mentén! 

• Vágd be a nyuszi fejét és ra-

gaszd bele a füleket! 

• A tojástartóállványt is vágd be! 

• Hajtsd meg a lapot és ragaszd 

össze, hogy megálljon! 

• Fűzd be a nyuszi karját! 

• Tedd 
a 
tojást 
az 
áll-
ványr
a! 

• A két 
tojást 
tet-
szés 
sze-
rint 
dí-
szíth
eted! 

Nyuszi tojást fest 
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Olvastad már? 

Hakon Ovreas: Feketeo  

Arni éjjelente Barnivá változik, Teo Feketeóként 
hajtja végre hőstetteit, Tekla pedig kék szuper-
hősjelmezébe bújva Kéklává alakul át… Izgal-
mas történet a barátságról, a bontakozó ka-
maszszerelemről… és egy fura fogva tartás-
ról… Sandy, az új lány óriási buborékot tud fújni 

a rágójából. És az anyukája híres rockénekes. Valahányszor 
megpillantja a lányt, Teónak lángba borul az arca és a szíve 
heves kalapálásba kezd. Teo is szeretne híres lenni. Mondjuk 
híres gitáros. Vagy valahogy – bárhogy – bekerülni az újságba, 
például úgy, hogy megment valakit… vagy valamit… 
Amikor a jól kifundált „híressé válási akció” nem a 
tervek szerint alakul, akcióba kell lépnie a szuper-

hős Feketeónak és két hű társának, 
Barninak és Kéklának. 

A szuperhőscsapat: Barni, Feketeo 
és Kékla! Kezdődik a kaland! 

Karl May: Winnetou 

A hajdanában világszerte divatos német 
kalandregényírónak legismertebb és leg-
jobb könyvét tartjátok kezetekben. Hősének 
a legeszményibb indiánnak neve – Win-
netou – immár fogalommá lett, akárcsak e 
könyv sápadtarcú hőseinek neve: Old Shat-
terhand, Old Firehand, Old Death. Szép 
vadászatokkal, izgalmas vágtákkal és indi-
án csatákkal fonódtak össze ezek a nevek, 
velük gyermekkorunk fordulatos, érdekes 

olvasmányaira emlékszünk valamennyien, apák és nagyapák 
egyaránt. Karl May néhány maradandó regénye közül ez a his-
tória is érdemes volt arra, hogy megmentsük a feledéstől. Szin-
nai Tivadar szép, irodalmi értékű átdolgozásában lehettek tanúi 
és részesei ti is Winnetou és Old Shatterhand eseményekben 
gazdag, nagy barátságának.  

 

 

https://bookline.hu/szerzo/hakon-ovreas/12855425?page=1
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 Viccek tavaszra 

 

- Jean, hozza be a szóda-
vizet! 

Uram, már elment az ere-
je.  - Na és? Nem birkózni 
akarok vele! 

- Miért van ilyen a házban, Jean?  
- Nem gondoltam, hogy hazajön, 
ezért csak egy személyre fűtöt-
tem, uram. 

- Mondja, 
Jean, maga 
tudja, hogyan 
készül a tej-
por? 

- Porszívóval 
fejik meg a 
tehenet, 
uram. 

 

- Jean, kifutott 
a tej. 

- Nem értem, 
uram, kulcsra 
zártam az 
ajtót. 

- Mondja, miért iszik üres pohár-
ból?                                                                           
- Mert nem vagyok szomjas. 
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     A februári rejtvények megfejtései                     

Uzonyi Pál: Tizenketten című                   
versének októberi                      

 versszaka:  

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

a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   
 Nosza, állj neki! Jó szórako-

1. esőn áll 
 

2. kincset rejt 
 

3. száj 
 
 

4. mindennek a lelke 

 
 

5. harapós hal 

Á Z I K 

L Á D A 

A J A K 

R E N D 

C Á P A 

Februárban havas           

még a fél világ. 
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A bundám szőrös, kócos és 

A talpaim nagyok, 

A házam sűrű rengeteg, 

A MEDVE én vagyok. 

Ha brummogok, itt megremeg 

Az erdőrengeteg, 

A málnabokrot megszedem, 

A mézet kedvelem 

 Rejtvények tavaszra 

38  10 

Számolgatós 

Pontösszekötő 
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Cseréld fel az első és utolső 
szótagokat úgy, hogy egy új, 

értelmes szót kapj! 

Pótold úgy a hiányzó ma-
gánhangzókat, hogy állatne-

veket kapj megfejtésül! 

 

Tegyél egy 
újabb betűt a 
szóba úgy, 
hogy értel-
mes, új szó 
legyen! —> 
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Ha a betűhálóból kihúzod a márciusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Mentovics Éva: Hónapsoroló című versének           

hi-

Március még lucskos úton lépeget, 

április már ……………………………….. 

A L B I N P I N 

G Á L F E M I L 

B Á N K Ö L É K 

É K A D R I Á N 

S Á N D O R E G 

A D O R J Á N E 

F R I G Y E S T 

K O R N É L I A 

 

A meghatá-
rozások 
alapján töltsd 
ki a rejtvényt, 
s ha ügyes 
voltál, a szí-
nes oszlop-
ban olvasha-
tod a megfej-
tést. 

1. muzsika, dallam 
   

2. Éva párja 

 

 

3.  kijelentó mon-
dat végén áll 

 

4. szoroz ellentétje  

5. ….. a lelke 
mindennek. 

 

     

    

    

    

    

 

 

Keress 10 különbséget! 
 
 
 
Vidám 

Húsvétot 
kívá-
nunk! 


