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Mézes Marcipán és barátai köszöntenek minden új és régi olvasót. 
A Mézeskalács szeptemberi számában a nyári élmények és az iskolakez-

dés mellett néhány érdekes bogárfajt mutatunk be nektek. A rovarok, vagyis 
a különféle bogarak ugyanis a legsikeresebb élőlények a Földön, hiszen min-
denhol megtalálhatóak. Képzeljétek el, a ma ismert élőlényfajok 59%-a rovar! 
A kutatók szerint 3 millió fajta rovar élhet a Földön, habár csupán ezer fajtát 
ismerünk.

A rovarszerű élőlények kb. 400 millió éve fejlődtek ki. A karbonkorban, még 
a dinoszauruszok előtt már megjelentek a szárnyas rovarok is. Ekkoriban volt 
olyan rovar, mely kiterjesztett szárnyaival együtt akár 75 cm-es is lehetett. A 
permkor végi nagy kihalásban a rovarok többsége is elpusztult, de a dinosza-
uruszok mellett a legtöbb mai rovarfaj is kialakult. 

Érdemes hát megfigyelned őket, hiszen bárhol és bármikor találkozhatsz 
velük.

Rajzpályázat és Szárnybontogató
– A bogarak világa

– Mi leszek, ha nagy leszek?
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Esteledik már a nap…
Növeszti az árnyakat.
Látástól vakulásig
dalolt, repült, bogarászott,
kék magasságban trillázott
a sok… sok… madárcsapat.
Leszállt már az alkonyat.
Szél se moccant lombokat.

Fákon a fáradt
kis sereg…
Nyári naptól
búcsúzóban
a szemét álomra 
hunyja
dalol még egy szép altatót:
takarodót csicsereg!

Tamkó Sirató Károly

Esteledik már a nap
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József Attila

Hangya
A bábok között elaludt a hangya. 
Szél, a bábokat most el ne fúdd! 
Különben jó az is. 

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja 
és alszik véle csöpp árnyéka is. 

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen! 
De jobb, ha már indulunk haza, 
erősen beborult - - 

A bábok között elaludt egy hangya 
és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt. 

A hangyák
Ezópus meséje

A hangyák valamikor emberek voltak.
De ellopták egy gazda termését, s büntetésből hangyává változtak.
Szokásaik azonban nem változtak, ezért hurcolásznak be a fészkükbe 

még ma is mindent.
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Dúdoló

Hangyák
Gryllus Vilmos

Hangyák fekete, munkás serege,
némán zakatol, folyton robotol.

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

Sok száz kicsi láb fürgén nekivág,
mindig menetel; kell még eledel! 
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MA
Zolkó iskolába megy
– lába megy
meg feje megy,
a szája megy, a füle megy,
az egész gyerek, hű de megy!
Mögötte ház, előtte hegy,
az ábécé is vele megy,
az 1 x 1 is vele megy

MA
Zolkó iskolába megy,
a hátitáska vele megy,
a tolltartó is vele megy,
a tollseprű is vele megy,
a kémény és a tollseprű
nem ám a rétre megy!

A gazda rétre megy,
de Zolkó mégse megy,
a kémény és a tollseprű se ki a, ki a
ki a rétre megy

MERT
Zolkó 
MA
iskolába megy,
az irka vele megy,
a firka vele megy,
az irkafirka, radírka
mind iskolába megy

A tolltartó már hol tart ó!
A ló is vele megy,
már vágtat ó, a tolltartó,

a ló meg ezalatt
a fűbe lemaradt

De kergeti a tollseprű:
itt állni nem lehet,
mert kinyílott a kisajtó,
és robog már a kisautó,
és tu-tú! vele megy
az irka és a kisbirka,
az ürge és a kék pulyka,
a zöld csacsi, a fakutya,
a radír és a nagyduda – 
fuss hát velük, ne légy buta!
A kémény és a trombita
csak trombitál:
,,Hó, megállj, ló!
Ez itt tra-ra,
nem megálló!”

Egy sűn sün-dörög a parton:
,,Kérem, mindenki haladjon!
Itt nincs forgalmi akadály,
ezt minden szamár tudja már!”
,,Itt állva hát ne maradjon,
csak ügessen vagy szaladjon,
vagy röppenjen fel, jómadár!” – 
ordítja – iá! – a szamár

MA
Zolkó
iskolába megy,
a ház is vele megy,
a hegy is vele megy,
fölötte nap, alatta út,
leghátul Lusta Pista fut,

Mándy Stefánia

Mindenki lót, mindenki fut

7

nem is nagy út, elér, ha tud,
előtte Ugra Jutka fut,
elér, ha tud, nem is nagy út

A fehér labda elpirul:
,,A ház is vele megy?!
A hegy is vele megy?!”
Piros lesz és nekivadul
hej, Gur-guru, nézd, hogy gurul!
Mögötte Ram-traram dudál
,,Iá! – ordít a zöld szamár
a piros labda eltalál,
az iskoláig meg nem áll!”

És Zolkó kéri Gur-gurút:
,,Fussunk, elérünk, gondolom,
míg magam el nem bömbölöm!”
Alatta fut a nem nagy út,
mellette rengeteg gyerek,
mindenki lót, mindenki fut,
sír és nevet,
fut és nevet

MA 
ZOLKÓ 

ISKOLÁBA 
MEGY

Bicskei Anikó illusztrációja
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Szél Jankó találkozik a 
kiscsaláddal

Szél Jankó egy napfényes tava-
szi délelőttön találkozott először a 
kiscsaláddal. Senki sem tudja pon-
tosan, honnan került elő, ezt még 
Zsüninek sem sikerült megfejtenie, 
pedig ő elég bizalmas viszonyban 
van Szél Jankóval. Annyi biztos, hogy 
aznap nagyon fújt a szél. Mondogat-
ja is Tata elég gyakran, hogy Jankót 
bizony a szél hozta – tudniillik az ő 
garázsában bukkant fel először.

A Tata igazi ezermester, mindent 
meg tud javítani. Mindig rettentő 
elégedett, amikor sikerül valamit 
megreparálnia. Van egy hatalmas, 
zöld színű gépe. Olyan kormányok 
vannak rajta, mint az autóban. Az a 
neve, hogy esztergapad. Amikor Szél 
Jankó feltűnt a garázsban, Tata akkor 
is épp ezen a gépen dolgozott. Zsüni 
is ott tipegett körülötte, figyelemmel 
követve minden mozdulatát. Egy-
szer csak Tata megszólalt: idenézz, 
mit találtam! Szél Jankó bizony elég 

megtépázottan került a kiscsalád-
hoz. Mint utóbb kiderült, Szél Jankó 
addig igazi világutazó volt. Amióta 
pedig megtelepedett a kiscsaládnál, 
söprűvel sem lehetne elkergetni. 
Persze, nem is tenne senki ilyet. Igaz, 
hogy nagy kópé, eléggé szeleburdi, 
és rengeteget mesél számlálhatat-
lan kalandjáról a nagyvilágban, de 
a kiscsalád elfogadta őt olyannak, 
amilyen.

Zsüni Szél Jankó legjobb barátja. A 
kislány ötéves, igen komoly, és pon-
tosan tudja, mit akar. Nagyon szereti 
a meséket, tud is már legalább százat 
fejből. De nem lehet gyerekmesékkel 
ámítani, mert már nagyon sok min-
dent tud a világról. Itt a képen éppen 
Szél Janóval és Bőszivel pózol.

Bőszi Zsüni kisöccse. Nagyon 
szereti a csokoládét, sokkal jobban, 
mint bárki más a világon. Egyébként 
pedig egykettőre méregbe gurul, 
de ugyanolyan gyorsan ki is engesz-
telődik. Csak két és fél éves, és sok 
mindentől fél. Legtöbbször mégis 

Toma Viktória

Szél Jankó  
és a kiscsalád

(Részlet)
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azt reméli, hogy minden jóra fordul.
Zsüninek van egy kishúga is. Bé-

bibaba. Bébibaba még nem tud be-
szélni és menni sem, ezért anyának 
sokszor őt kell rendeznie. Ilyenkor 
nem ér rá másra figyelni. Apa sokat 
dolgozik, és este fáradt. Aztán ott 
van még Mami, aki a legfinomabban 
főz és Tata, aki mindent meg szeret-
ne javítani. Ők mind a kiscsaládhoz 
tartoznak.

Szél Jankó nagyon jól érzi magát 
náluk. Legjobban a délutáni sziesz-
tát élvezi, amikor a ház csendes, és 

kedvére elmélkedhet a nappali ab-
lakában. A párkányon üldögél, és 
a járókelőket figyeli. Közben pedig 
visszaemlékezik azokra az időkre, 
amikor még nagy világutazó volt, és 
számlálhatatlan izgalmas kalandban 
volt része.

Amikor már elunta az üldögélést, 
leugrik az ablakpárkányról, és kavar 
egy kisebb kalamajkát a kiscsalád-
ban. Ezekről a kalandokról tudhattok 
meg többet, ha továbblapozzátok a 
könyvet.

Bicskei Anikó illusztrációja
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Ákom-bákom,
de bánom,
táncol az én írásom.

Nézd, az i
hogy imbolyog!
f betűm is tántorog.

Forog a g,
penderül.
Az e mindjárt elterül.

De ostoba
hadsereg
ez a betűrengeteg!

Parancsomat
megveti.

Nyelvét rám öltögeti.
Ákom-bákom
hadsereg,
elbánok én teveled!

Gazdag Erzsi

Ákom-bákom hadsereg

Köteles Anna, EmArt Műhely Szabadka
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Bizonyítványom
nem kitűnő.
Inkább feltűnő.
(De ez köztünk maradjon.)
Mivel tehát tényleg
feltűnő,
most eltűnőben vagyok.

Megyek a letűnő
nap után,
feltűnően,
árkon-bokron át.

Domonkos István

Bizonyítványom

Pap Natália 
EmArt Műhely 
Szabadka
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Szereplők
Matyi

Galiba – liba
Döbrögi uraság

Cézár – kutya
Ispán

Katonák
Vásári tömeg, fogfájós fiú, asszonyság

Gyógykovács
Biri néne
Legény

Ács
Mesélő

Mesélő: Hajdan ütleggel magyarázták a 
mi atyáink, hogy mi az alsóbb rend 
törvénye, kinél az igazság. Aki erő-
sebb volt, ugyanaz kényére bitangolt, 
de oroszlánszíve csak kevésnek volt, 
hogy mint Matyi visszapofozza, ami 
goromba csapást vett a zabolátlan 
erőtől.

Vásárban. Matyi, a libája, Galiba, asszony, 
fogfájós Máté. 

Matyi: Figyelem, figyelem! Az én nevem 
Lúdas Matyi, és egy libával járom a vilá-
got. De ez nem akármilyen liba, ez egy 
éneklő liba. Csendet kérek, mert a liba 
koncentrál, még egy kicsit lámpalázas. 
Önöknek, ha pedig tetszene az elő-
adás, ebbe a kalapba rakják a pénzt.

Galiba: Nincs szebb állat, mint a lúd, nem 
kell neki gyalogút…

Megdobálják a libát. Matyi bemegy a 
közönség első sorába. Jön az Ispán, a 
közönségnek és a vele jövő katonák-
nak elkezd beszélni.

Ispán: Hajdúk, pihenj! Az a tisztesség ért 
benneteket, emberek, hogy a ne-
mes és nemzetes vitézlő, nagyságos 
Döbrögi Dániel uraság meg kívánja 
tekinteni a vásárt. Éppen ezért min-
denkinek a kalapját le kell vennie, és 
köteles térdre rogyni, ha megérkezik. 
Így kell őt fogadni. Továbbá köteles 
mindenki vidám és elégedett lenni. 
Továbbá köteles mindenki háromszo-
ros hurrával fogadni őt. Tilos még a 
panaszkodás is. Meg vagyunk értve?

Tömeg: Meg vagyunk értve.

Galiba: A libavilágban ilyen nincs.

Ispán: Na, emberek, vigyázz, sapkát, sü-
veget le, térdre, mosolyogj. Te, gaz-
ember, miért nem mosolyogsz?

Asszony: Mosolyog az, csak nagyon fáj a 
foga.

Döbrögi bejön, követi a kutyája, Cézár, 
katonák kísérik. A szereplők Matyi ki-
vételével leveszik a kalapjukat.

Ispán: Nagyságos úr, jelentem, a vásár 
előállt.

Döbrögi: Szervusztok, gyermekeim. Csak 
nincs valami baj? Olyan szomorúnak 
látszotok. Ispán, miért bánatos az én 
szeretett népem?

Lúdas Matyi
(Részlet)
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Ispán: Dehogyis bánatos, az előbb alig 
bírtam megfékezni őket a nagy jó-
kedvükben.

Katona: Mosolyogni, meg vagyunk ért-
ve?

Döbrögi: Ispán! Hogy mered megzavarni 
az én drága, szeretett népemet nagy 
örömükben. Karóba húzatlak.

Katona: Kacagjatok, meg vagyunk értve?

Mindenki: Meg vagyunk értve. Ha-ha-ha.

Döbrögi: Jaj, de jó kedvetek van, ennek 
én nagyon örülök, mert tudjátok meg, 
azért jöttem, hogy hátha valaki elége-
detlen, és panaszkodni szeretne. 

Ispán: Nem akar itt senki panaszkodni 
(megfenyegeti a népet). Meg va-
gyunk értve?

Mindenki: Meg vagyunk értve.

Döbrögi: Na, ha már nem akartok pa-
naszkodni, és ha már ilyen jókedvű, 
vidám társaságba csöppentem, akkor 
játsszunk egyet. Ugye ti is akartok 
játszani? (a tömeg rázza a fejét) Fel-
teszem minden vagyonomat, ti is fel-
teszitek minden vagyonotokat, és aki 
győz, azé lesz minden. Lehetőséget 
adok, hogy meggazdagodjatok ti is. 
Ispán, ismertesd a szabályokat.

Ispán: Ismertetem, ismertetem. Csúzlival 
el kell találni az almát. Aki nyer, azé a 
vagyon.

Nincs jelentkező, ezért kiválasztják a fog-
fájóst.

Fogfájós: Nekem nincs vagyonom. 

Döbrögi: Én játszani akarok, örülök, hogy 
tiszteletben tartjátok az én lövőké-
pességemet (eltalálja az almát, ami 
az egyik katona fején volt, ez persze 
nem igaz, mert a katona csak leejti a 
fejéről az almát, amit eddig fogott). 
Itt én mindent megtettem a becsüle-
tes játékért, de ha én vagyok a jobb, 
nincs mit tenni.

Matyi jelentkezik.

Döbrögi: Nini, te ki mersz állni ellenem. 
Ispán. Mi van ennek a legénynek a 
fején? 

Ispán: Ennek?... Hí!... Semmi. Te? (leveri a 
sapkát Matyi fejéről). Mindjárt karóba 
húzatlak.

Döbrögi: Nanana. Tudod, hogy nem sze-
retem az erőszakot. Hadd maradjon a 
kalap, ha azt akarja.

Matyi: Leveszem én, ha az úr is leveszi én-
előttem a saját kalapját.

Galiba: Na, ezt megkaptad, te hájpacni.

Döbrögi: Hogy merészeled? Na, majd én 
megtanítalak a törvényre mindjárt. 
De előbb játszunk egyet. Felteszem 
az egész vagyonomat, te is felteszed 
a libádat. Kiállsz ellenem?

Matyi: Igen.

Ispán: Itt a csúzli, a kavics.

Matyi eltalálja az almát.



Sisák Nóra,
2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Anitity Dávid
1. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Az én városom: Topolya

Csizmadia Bianka
2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Torda Tamara
2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Fekete Mátyás
2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Zsiga Dániel
2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya
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Az én falum: Péterréve

Sindeles Andrea
5. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Mester Laura
5. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Bartusz Máté
péterrévei óvodás

Tot Bagi Noémi
péterrévei óvodás

Kolárszki Anna
3. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Szilágyi Tibor
3. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve
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Szárnybontogató
Kirándult az osztály

Volt mit látni!

A hétvégén Szabadkára és Kelebiára 
kirándultunk. Busszal utaztunk, amit na-
gyon élveztünk, mert nem igazán szokott 
buszozni senki, Rolin kívül. Velünk jöttek a 
horgosiak is. Először elmentünk a gyermek-
színházba, megnéztük a Karlson kalandjai 
című előadást, amely nagyon jó volt. Aztán 
a városban sétáltunk, fagyiztunk, majd ki-
mentünk a lovardába, Kelebiára. Ott volt 
ám mit látni. Az a sok, szép ló! Az étterem 
nagyon szép, és az ebéd is finom volt. A 
játszótéren sokat játszottunk, a csúszda 
nagyon királyi volt, és a kocsikázás is. Sok 
barátot is szereztem, és még ott is fagyiz-
tunk. Csak az volt a baj, hogy gyorsan eltelt 
az idő, és jönni kellett haza.

Sárkány Ádám

Élményeim
Egyik reggel kirándulni indultunk az 

osztállyal. Először a szökőkútnál álltunk 
meg, ahol reggeliztünk, utána fagyiztunk, 
majd bementünk a színházba. Ott megnéz-
tünk egy előadást, amely nagyon jó volt. 
Amikor vége lett, a lovardába mentünk, 
ahol nagyon finom ebéddel vártak minket. 
Elvittek bennünket lovaskocsizni, és lova-
golhattunk is pónilovakon. Játszottunk a 
játszótéren. Volt ott egy érdekes szarvú bir-
ka, egy páva és egy hosszú nyakú csirke is. 
Ez a kirándulás nagyon jól telt.

Fodor Inez

A száguldó ló 

A kirándulás nagyon jó volt!
Voltunk Kelebián és Szabadkán is. Sza-

badkán reggeliztünk egy nagy-nagy szö-
kőkútnál. Voltunk egy piacon, ami tele 
volt mindenfélével, kicsi és nagy dolgok-
kal. Láttam egy óriási hegyezőt is. Busszal 
utaztunk Kelebiára, ahol egy étteremben 
ebédeltünk. Az étterem csodálatos volt. 
A székek hátuljára egy száguldó ló volt 
kivarrva. A pultnál nyerges székek voltak, 
a falak tele lovas képekkel. A lovardában 
sok-sok ló volt. A kapu gyönyörű volt. Le-
hetett fagyit venni. Sokfajta volt. A nap vé-
gén az étterem melletti játszótéren is ját-
szottunk. Két lovas kocsival kocsikáztunk 
is, és jó hosszú utat jártunk be.

Erdélyi Vivien

A kényelmes babzsák

Egy szombati napon kirándulni men-
tünk. Cukik voltak a lovak. A gyerekszínház-
ban is jártunk. Kényelmes volt a babzsák, 
amin ültünk. Nagyon tetszett a műsor. Jó 
volt kocsikázni meg lovagolni Kelebián.

Körmendi Emese

Élménybeszámoló
Odaértünk a szökőkúthoz, aztán elmen-

tünk a piacra, amely nagyon nagy volt. Na-
gyon jó volt a színházban, és a lovardában 
is. Finom volt az ebéd. A kocsikázás volt az 
egyik kedvencem.

Szebenyi Nóra
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Barátkozás a kiránduláson

A hétvégén nagyon jót kirándultunk az 
osztállyal. Szabadkára és Kelebiára men-
tünk. A gyermekszínházban is jó volt, de 
nekem a lovarda tetszett a legjobban. A 
szökőkút is tetszett, meg a fagyizás is. Ami-
kor kiértünk Kelebiára, ott csak ámultunk a 
szépségtől. Azok a nagy, fehér lovak, meg 
az ebédlő! Na, meg az ebéd is finom volt. 
Mikor elmentünk kocsikázni, az is szuper 
volt, meg a lovaglás is. Összebarátkoztam 
egy horgosi fiúval, úgy hívják, hogy Domi-
nik, és két lánnyal is, az egyiknek a neve 
Szofi, a másiké meg Gabriella. A játszótéren 
rengeteget játszottunk, még ott is ettünk 
fagyit. Nagyon jó volt a kirándulás, csak az 
volt a baj, hogy gyorsan este lett.

Sárkány Enikő
A fogalmazásokat a kispiaci  

Kárász Karolina iskola 2. osztályos 
tanulói írták.

A Holdon jártam
Egy repülő kutyával utaznék a Holdra. 

Árpádot vinném magammal. Az úton el-
haladnék néhány csillag mellett. A Holdra 
érve láthatnánk a Földet, ahonnan indul-
tunk. Vinnénk magunkkal labdát, és fociz-
nánk. Ha megéheznénk, megfognánk a re-
pülő kutya fülét, és a Föld nevű bolygó felé 
irányítanánk. Hazaérve ennénk egy nagy 
pizzát, mert az nincs a Holdon. 

Molnár Csongor

A világ leggyorsabb űrhajójával utaztam 
a Holdra. Magammal vittem az anyukámat. 

A Holdon űrlényeket kerestünk. Sajnos 
egyet sem találtunk. Megnéztük a nagy 
krátereket. Csalódottan indultunk haza. Az 
űrhajónk villámgyorsan hazarepített ben-
nünket.

Bilicki Kristóf

A múlt hétvégén elmentem Júliával 
és Hajnalkával a Holdra. Egy varázslatos 
holdtündér repített el bennünket. Láttuk 
a Holdkirály palotáját. A palota mellett állt 
egy furcsa kis manó. Megkérdeztük tőle, 
hogy van-e kedve velünk játszani. Sokáig 
játszottunk. Ránéztem a karórámra, és már 
későre járt. Hajni ledobta a hosszú haját a 
házunk tetejére, és így ereszkedtünk le. 

Bicskei Ramóna 

Egyik nap megbeszéltük Ákossal, hogy 
felrepülünk a Holdra. Űrhajóra szálltunk, és 
már indultunk is. Láttunk rengeteg csilla-
got, bolygót és sok nagy sziklát. Találkoz-
tunk pár apró lénnyel is. Mivel beszélgetni 
nem tudtunk, ezért csak mutogattunk. 
Elmentünk játszani. Később szomorúan 
búcsút vettünk egymástól. Beszálltunk az 
űrgépünkbe, és hazaindultunk. Örültünk, 
hogy új barátokkal találkoztunk.

Törtei Hunor

Pteranodon hátán utaztunk a Holdra 
Ákos barátommal. Sok dinoszauruszt lát-
tunk. Találkoztunk holdlakókkal is. Az ott 
élőkkel együtt moziba mentünk. Tricerat-
ropsszal érkeztünk haza a Földre.

Vajda Noel 
Valamennyien az oromhegyesi Arany 

János iskola 2. osztályos tanulói



Oláh Jázmin
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Tomin Botond
4. osztály, Emlékiskola, Zenta

Nyári élmények · Nyári élmények · Nyári élmények

Törteli Alex
3. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Fehér Bianka
4. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

Pap Alex
4. osztály, Emlékiskola, Zenta

Borsi Ármin
3. osztály, Emlékiskola, Zenta

Sebők Csáki Szintia
EmArt Műhely, Szabadka

Pesti Csenge
EmArt Műhely, Szabadka

Berényi Dorina
EmArt Műhely, Szabadka

Huszák Anikó
4. osztály, Emlékiskola, Zenta

Szarka Hanna
4. osztály, Emlékiskola, Zenta

Kurcinák Korvin
4. osztály, Emlékiskola, Zenta
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A százlábú útközben egyszer csak egy jókora kavicsba botlott. Mászott, má-
szott, mászott, míg végre-valahára fölkapaszkodott a csúcsra.

– Micsoda magas bércre hágtam! – zihálta boldogan.
A sáska meghallotta ezt, és nevetve így szólt:
– Bár sziklamászásnak érzed, ha fölkecmeregsz egy kavicsra, de azért a ka-

vicsból még nem lesz hegység!
És akkora szökkenéssel, amilyenre csak a sáskák képesek, játszi könnyedség-

gel átugrotta a kavicsot meg kavics tetején szuszogó százlábút!

Nyári élményeim
Kazinci Dániel, 4. osztály, Emlékiskola, Zenta

A százlábú  
meg a sáska

Fáy András meséje
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– Azonnal gyere ki a tóból! – förmedt rá a hangya az elefántra, aki épp vígan 
lubickolt.

– Ugyan, hagyjál békén... – dörmögte a vastag bőrű.
– Mássz ki tüstént a vízből!
– Ne vacakolj már!
– Ki kell jönnöd! Követelem!
Az elefánt, amilyen béketűrő állat, kigázolt a tóból, és nyugalmasan trombi-

tált: – No, mi van?
– Jól van, na, nincs semmi baj... – hebegte a hangya. – Csak azt akartam meg-

nézni, nem vetted-e föl véletlenül az én fürdőruhámat!

A gyanakvó  
hangya

Melegari meséje

Nyári élményeim
Pribičević Blanka, 4. osztály, Emlékiskola, Zenta
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Sarkady Sándor

Katicabogár
Habselyem a rokolyája
Nyitva piros kis kabátja
Tenyeremen vígan sétál
Hét a pöttyöd, szép a röptöd
Szállj el, szállj el, katicabogár.

Barkács

Bogarak hada
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Aranyos és vidám bogárkákat készíthetsz különféle anyagokból. Egy pár fém söröskupak 
újrahasznosításával hűtőmágnes alakítható, kevés ragasztó, festék és szemecskék segítségé-
vel. Bármilyen színben, méretben készülhetnek, így egészen különleges fantáziabogarak is 
születhetnek.
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LabirintusÚtkereső

Ez a félénk vakond nem mer feljönni az odújából, pedig a nyuszi szívesen 
barátkozna vele. Melyik utat válassza, hogy virágját odaadja neki?
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négyszer vedlenek. A gyerekkor az idő-
járástól függően 3–8 hétig tart. Ha jó az 
idő, egy tavasszal két katicageneráció is 
megjelenik. A katicák áttelelnek, és csak 
a peterakás után pusztulnak el.

A katica védekezéskor halottnak tette-
ti magát, és végső esetben vérfröcskölést 
alkalmaz, amikor a folyadékkészletének 
akár 10%-át is elveszti. A hétpettyes kati-
cabogár az ember egyik legjobb barátja, 
mert lárvaként és felnőtt bogárként is 
levéltetveket eszik, így megvédi a növé-
nyeket ezektől a kártevőktől.

Hőscincér

A magyar nevüket onnan kapták, hogy 
ha megzavarják őket, akkor cincogó-ciri-
pelő hangot adnak ki magukból.

Körülbelül 25 000 fajuk ismert, Ma-
gyarországon 216 fajtájuk él, amelyek 
közül a feketés, sötétbarnás nagy hős-
cincér az egyik legnagyobb és legszebb 
hazai bogárfaj.

A nagy hőscincér 2,5–5,5 cm hosszú, 
és nagyon kötődik a tölgyfaerdőkhöz. 
Lárvakorában 3-4 éven keresztül a fák 
kérge alatt, majd belsejükbe rágott jára-
tokban él, amíg a 10 cm-es hosszúságot 
eléri. Ekkor bebábozódik, és még ősszel 
kikel, de a kifejlett bogár már csak követ-
kező májusban jön elő a fából, és ekkor 
már csak a fák kicsorgó nedvét nyalogat-
ja.

A hőscincér kizárólag a már sérült, de 
még élő fákat támadja meg.

Cserebogár

Sajnos a cserebogár az ember számá-
ra nagyon káros bogárfajta. A lárva a nö-
vények gyökereit rágja, a kifejlett bogár 
a növények leveleit fogyasztja. Nálunk a 
májusi cserebogár a legnagyobb jelentő-
ségű, 3 évente rajzik, azaz fordul elő na-
gyon nagy számban. A felnőtt bogarak 
1-1,5 hónapig élnek, céljuk a párosodás. 
A petéiket nedves földbe rakják, ahol a 
kikelt lárvák 3 évig fejlődnek.

Korábban az erős vegyszerezés miatt 
veszélybe került a cserebogár, de mára is-
mét elterjedt. A gazdák ma már a fáról való 
lerázás helyett elsősorban speciális ferro-
monos csapdákkal küzdenek ellenük.

Katicabogár

Hőscincér
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A bogarak az állatvilág legnépesebb 
csoportja, minden ötödik élőlény bogár. 
Eddig 400 ezer fajt jegyeztek fel. A leg-
nagyobb bogár a 17 cm-es óriáscincér, a 
legnehezebb a Brazíliában élő góliátbo-
gár, amely akár 100 grammosra is meg-
nőhet.

A bogarakat ezek alapján ismerhetjük 
fel:

– Első pár szárnyuk megkeményedett 
szárnyfedőt alkot, amely védi a másik pár, 
hártyás szárnyukat és a potrohot.

– A tor összenőtt a potrohhal.
– Ivarszerveik a potrohban vannak.
– 11 részből áll a csápjuk.
Hazánkban a bogarak mérete 0,5 és 

7,5 cm között változik, a legnagyobb a 
nagy szarvasbogár.

Szarvasbogár

A jól ismert faj a nagy szarvasbogár, 
nevét a hím egyedek megnagyobbodott 
rágószervéről kapta. Európa legnagyobb 
bogara, a fiúk általában 7-8, ritkán 10 
centisre is megnőnek, míg a lányok 3–5 
cm-es hosszúságúak. A bogár színe sö-
tétbarna, az akár 1-2 cm hosszú szarvak 
általában vörösek.

A szarvasbogár a tölgyfához kötődik, 
lárvakorában a korhadt tölgyeket fo-
gyasztja, felnőttkorában pedig a tölgy 
nedveit nyalogatja.

A nyár elején megjelenő felnőttek 
nappal a fa törzsén pihennek, este kez-
denek bele párkereső repülésükbe. Ha 
két fiú találkozik össze egy lánnyal, a fiúk 
megvívnak: szarvukkal fogva próbálják a 
másikat feldönteni vagy ledobni a fáról. 
A győztes nyeri el a lányt.

A fiúk általában júniusban, a lányok 
augusztusban pusztulnak el, de ekkorra 
már lerakják petéiket. A kikelő lárvák 5 
éven keresztül fejlődnek, majd bebábo-
zódva alakulnak igazi szarvasbogárrá.

Katicabogár

A katicáról mindenkinek a hétpettyes 
katicabogár jut eszébe szép piros színé-
vel, pedig létezik 2, 4, 10 pettyes, petty 
nélküli, foltos is, és van, amelyikük sárga. 
De maradjunk a kedvencünknél!

A katica 5–8 mm hosszú, gyerekko-
rában, lárvaként hosszúkás, és szürke 
alapon sárga foltjai vannak. A felnőttek 
tavasszal rakják le petéiket, egy hét múl-
va kikelnek a kicsik, és a bebábozódásig 

Bogarak

Góliátbogár

Szarvasbogár
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Kösd össze!

28

Kösd össze!



napernyő alá. Ígérem, akkor bekenem 
magam – mondta a kis zebra.

– Zebi! Gyere fürdeni! – hívták a bará-
tai.

Zebi szaladt, így aztán el is felejtette a 
naptejet.

– Zebi, bekented magad? – kiáltott 
utána anyukája.

– Igen! – füllentette a kis kópé.
Telt-múlt az idő, Zebi valami furcsát 

vett észre magán. Bőre viszketni, égni 
kezdett. A fehér csíkjai tűzpirossá vál-
tak. 

– Mami! Mi történt a fehér csíkjaim-
mal? – kérdezte sírva anyukájától. – És a 
fejem! Annyira szédülök!

– Látod, nem fogadtál szót. Leégtél, és 
biztosan napszúrást kaptál. Mára vége a 
fürdőzésnek. Felmegyünk a hűvös szobá-
ba, ott lefekszel, meglátod, jobb lesz.

Zebi szó nélkül kullogott mamája 
után. Már nagyon bánta, hogy füllentett, 
és nem hallgatott anyukájára. Két napig 
ki sem dugta az orrát a besötétített, hűs 
szobából. 

Amikor újra lemehetett a partra, ta-
nulva a hibájából egyből a napernyő alá 
ült. Bekente magát alaposan naptejjel, a 
fejére fehér kalapot, a szemére napszem-
üveget biggyesztett.

Így a pihenés utolsó napjai már boldo-
gan teltek.

Zebi, a zebracsikó mamájával nyaral-
ni indult. Amikor megérkeztek a napos 
tengerpartra, zebramama leterítette 
a plédet, felnyitotta a napernyőt. Zebi 
azonnal rohant a tengerbe. Fröcskölt, 
pancsolt. 

– Zebi! Gyere ki! Bekenlek naptejjel 
– hívta aggódva a mamája.

– Jó, mindjárt, csak még úszkálok egy 
kicsit. Olyan jó hűvös a víz! Nem lesz sem-
mi bajom, mami – kiabálta Zebi.

Közben a kis zebracsikó megismer-
kedett néhány kisállattal, akikkel vidám 
hancúrozásba kezdett. Belefeledkezett 
a játékba. Amikor megéhezett, kiment a 
partra.

– Gyere a napernyő alá! Leéghetsz. 
Napszúrást kaphatsz – figyelmeztette 
anyukája. 

– Mama! Ne légy már ilyen aggodal-
maskodó! Nem lesz semmi bajom. Meg-
száradok a napon, utána melléd ülök a 

G. Joó Katalin

Napszúrás
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Színezd ki!
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Színezd ki!
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Szárnybontogató
Álmaim királylánya

Álmaim királylánya barna hajú, kék 
szemű. Mindennap bevásárol a boltban. 
Ő főzi a legfinomabb ételeket. Virágos-
kertjében hatalmas rózsák nőnek. (Gre-
gus Erik)

Álmaim királylánya szép lenne, na-
gyon szép. Ha matekpéldát feladnál neki, 
azonnal megoldaná. Ha ugrani kellene, 
ő elugorna két kilométerre is. Annyira 
nagyon-nagyon gyors lenne, hogy egy 
másodperc alatt legyalogolna tíz métert. 
(Zsoldos Zalán)

Álmaim királynőjének barna a szeme. 
A haja is barna. A ruhája gyémánt. Szép, 
puha bársonyos bőre van. (Varga Bence)

Legyen szerény. A haja színe legyen 
barna. Legyen okos. Szeretném, ha egy 
kicsit félős lenne. Lehetne egy kicsit ked-
ves. Szeme legyen csillogó. De mégis a 
legfontosabb az legyen, hogy engem 
szeressen! (Tokodi Albert)

Álmaim királylánya szőke, göndör 
hajú. Szeme színe kék. Intelligens, vicces, 
szereti a társaságot. Szeret sportolni, és 
szeret játszani. (Pap Alex)

A lány, akit megálmodtam, hosszú, fe-
kete hajú volt. A hajában gyöngyök vol-
tak. A szeme kék volt, mint az ég. Ruhája 
hosszú, és zöld. Ilyennek képzelem álma-
im hercegnőjét. (Prisztál Viktor)

Amikor én elmegyek kamionozni, ak-
kor az én hercegnőm vigye el a gyereke-

ket az iskolába és az oviba. Sovány legyen, 
ne legyen magának való. Szeressen főzni, 
azért, hogy a gyerekek ne éhezzenek, és 
hogy egészségesek legyenek. Az én her-
cegnőm legyen mindig boldog. (Tomin 
Botond)

Az én álmaim hercegnője egy játékos 
lány. Alacsony termetű. Gyönyörű a haja. 
A szeme színe kék. Tetszik, mert nagyon 
bátor lány. (Futó Roland)

Egy igazi lány az álmaim hercegnője. 
A mi iskolánkba jár. Középtermetű, barna 
hajú, barna szemű. Mindig kedves velem. 
(Kazinci Dániel)

Legyen a haja aranyszőke, a szeme ég-
színkék. Mosolya gyönyörű. Ismerjen, és 
szeressen játszani. (Bodó Viktor)

Álmaim hercege

Álmaim hercege az, aki imád. Az, aki a 
tenyerén hord. Mindig velem lesz. Nem 
hagy cserben. Aki szereti az állatokat. Aki 
szeret engem. (Pribićević Tara Blanka)

Az én hercegem fekete hajú legyen, 
és őszinte. Legyen kedves, okos, ügyes és 
szép. Izmos legyen, és szeresse az állato-
kat. De szeresse a virágokat is. Ne legyen 
önző. (Remete Réka)

Az én álmaim hercege a legjobb bará-
tom. Ő most nyolcadikos a Thurzó Lajos 
iskolában, ma lesz a ballagása. Szeretek 
vele beszélgetni, mert kedves, és mindig 
megnevettet. (Butora Kinga)

4. osztály, Emlékiskola, Zenta

Az én tanítónőm

Kalmár Viola,
3. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Varga Bence,
3. osztály, Emlékiskola, Zenta

Tokodi Albert,
3. osztály, Emlékiskola, Zenta

Lehőcz Emma,
3. osztály, Miloš Crnjanski iskola, Magyarittabé
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Koliger Zsófia
3. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Mihók Bettina
3. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, Törökkanizsa

Godó Vivien
3. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Király Szintia
4. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve


