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Könyvmoly

JÁTSSZUNK A KÖNYVEKKEL!

A MÁJUSI KÖNYVMOLYBAN

MELYIK REGÉNY KEZDŐMONDATÁT IDÉZZÜK?

MEGJELENT JÁTÉKOS
FEJTÖRŐK MEGOLDÁSA

1. Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr
lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy
ízléses zöld selyem lámpaernyővel, és barátságosan mosolygott.
2. A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg
egy leány.
3. Szepes vármegyének emlékezetes alispánja
volt Görgey Pál a Thököly-féle időkben.
4. A változás, ami életében bekövetkezett, annyi
mindentől megfosztotta, mintha bomba pusztított
volna az otthonában.
5. Abban a nevezetes ezerkilencszáz és huszadik
évben, vagyis egy esztendőre rá, hogy a románok kézhez vettek minket, székelyeket, az én
életemben még külön is igen nagy fordulat állott
bé.
6. Íme, a rettenetes üres, fehér papír, amire írnom kell, gondolta.
7. Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá,
ahogy álltunk a Lukács-fürdő tetőteraszán, a
kőpárkánynak támaszkodva, s néztük a sok napozó civilt.
8. Aki tiszai alföldünknek egy részét bejárta
vagy annak bármely táján csak pár napig tartózkodott: bátran mondhatja, hogy az egészet
ismeri.
9. A Sárga rózsában csak Borbíró ült egyedül.
10. Még emlékszem a délelőttre, melyen a Takaró fiúk újévet köszönteni kijöttek hozzánk.
11. A nagytiszteletű úr éppen közepén volt a
tósztnak...
12. A vonaton még nem volt semmi baj.
13. Nagyon erős hideg volt, és ami ritkábban
esik meg, a hideg mellett akkora köd támadt,
hogy alig lehetett látni valamit.
14. Kun Béla repülőgépen menekült az országból.
15. Tulajdonképpen az Állami Sportkiadó kért
meg rá, hogy valami emlékezésfélét szerkesszek
az életéről, ne hosszút és főképp ne túlságosan
szakszerűt.

I. Molli apjának öt leánya van.
Az ötödik leányzó neve Molli.
II. Hány országon kell minimum
átutaznod, hogy Norvégiából
eljuss Észak-Koreába?
A helyes válasz: 1 (Oroszország)

I. évfolyam 3. szám

Gondolatok a könyvről, az olvasásról –
az elmaradt ünnepi könyvhéten

III. Hányszor tudsz kivonni 6-ot a
666-os számból?
A helyes válasz: 1-szer
IV. Egy varrónő 10 méteres textillel dolgozik, úgy, hogy minden
nap 2 métert vág le belőle. Hányadik napra dolgozza fel az
egészet, ha nem változik a munkatempója?
A helyes válasz: 4
V. Hét gyertya van egy templomban. Éjszaka három betörő
férfit láttak bemenni, mindegyik
kezében egy gyertyával. Hány
gyertya marad másnap?
A helyes válasz: 7

JÚNIUS 21.: A ZENE ÜNNEPE
„Amikor zenét hallgatok, nem
félek semmitől, sérthetetlen
vagyok, nem ismerek ellenséget, és végtelen harmóniába
kerülök a legtávolabbi múlttal
és a jelennel.”
(Henry David Thoreau)
*

Ahol elfogynak a szavak, ott
segít a zene.
(Andersen)
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OLVASNI JÓ!

Az olvasás segít élni, életben maradni, növeli az
empátiát, a másik ember és a világ megértését.
(Vekerdy Tamás)
*
Az olyan ember, aki könyvet olvas, soha sincs
egyedül.
(Carlo Collodi)
*
Nem lehet olyan életünk, hogy ne legyen napi
fél óránk olvasni. Ha olyan az életünk, akkor
nem érdemes élni.
(Dragomán György)
*
A könyv a lélek orvossága.
(Diodórosz)
*
A könyvek a barátaim: társaságuk végtelenül
kellemes.
(Petrarca)
*
Szabad idő könyv nélkül halál, élve eltemettetés.
(Seneca)
*
A könyvtár nemcsak a szobánk falait béleli,
béleli a lelket is!
(Szabó Lőrinc)
*
Legyünk könyvkedvelők, és olvassuk könyveinket; de ne fogadjuk el őket bárkitől; legyünk
kényesek és válogatósak.
(Anatole France)
*
Boldogok, akik szeretnek olvasni.
(Fénelon)
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Folytasd a mesét!
„Rebeka a zsebébe csúsztatta a három festett kavicsot, melyeket a meghatározott helyeken
kell majd elveszítenie. Persze nem is annyira elveszíteni, mint inkább szándékosan otthagyni a
kijelölt pontokon. Még egyszer, utoljára ellenőrizte, nem kopott-e róluk le a festék, de hamar
megnyugodott: a kavicsok pazar színekben csillogtak. Rebeka a markában érezte a kövekbe
zárt lények kitartó dörömbölését.
‒ Hamarosan kiszabadulhattok ‒ súgta nekik, és rákanyarodott a Tilda Áruháza felé vezető
útra” – írta Kertész Erzsi.

Zsigmond Réka (4. a) folytatta a történetet:
Miközben szedte a lábait, elérkezett a POSTA elé, ahol egy levelet kellet átvennie, amiben ez állt:
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Kövesd az utasítást, és közben mindig tedd azt, amit mondok. Ha
helyesen cselekszel, elérkezel a megadott helyszínre, ami természetesen még számodra TITOK!
1. lépés: Haladj végig a Tilda Áruház utcáján, és kanyarodj jobbra,
aztán menj be Matilda néni kisboltjába, végül hagyd ott nála a legszínesebb kavicsodat!
2. lépés: Ha ez megvolt, menj végig a kisbolt utcáján, és kanyarodj
balra, s ugorj be Józsi bácsi barkácsműhelyébe. Neki is hagyj ott egy
kavicsot!
3. lépés: Végül az utolsóelőtti feladatod az, hogy haladj végig a
barkácsműhely utcáján egészen a csíkos körforgóig. Majd a 4. lehajtónál kanyarodj le, és vedd az irányt Kamilla és Zoli NYAMMI!!!! péksége felé! Az utolsó kavicsodat add le a CSINI MINI ruházatnál
Franciskának, akitől kapsz egy borítékot. Abban lesz egy kis papír,
amin van egy kutya és egy macska jelkép. Innentől nincs más feladatod, mint kitalálni, mit rejt, s ha megvan, akkor menj arra a helyszínre.
Ott majd meglátod, mi vár rád. Remélem, örülni fogsz!
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Rebeka nem tett mást, mint hogy elment a legközelebbi állatmenhelyre.
Ahogy belépett az ajtón, Kitti, aki a menhelyen dolgozik, átkarolta, és bevezette az állatkákhoz.
Mindenhol aranyos kisállatkák voltak ketrecekbe zárva, akik arra vártak,
hogy egyszer jöjjön valaki, aki majd örökbe fogadja őket. Kitti jól tudta, hogy
Rebeka mindig is egy kiskutyára vágyott, de sosem engedték meg neki a
szülei.
Megszólította a lányt.
– Rebeka, válassz egyet!
Rebeka felnézett Kittire, és olyan boldog volt, mint még soha. Választott egy
kutyust, akit úgy nevezett el, hogy Raffaello. Mivel kezdett sötétedni, így elindult hazafelé a kutyával. Mire hazaért, a szülei fogadták. Rebeka elszomorodott. De nem volt miért, hiszen a szülei kérték meg titokban Kittit, hogy hadd
fogadhasson örökbe egy szeretetre és gazdira váró állatkát.
Másnap vettek Raffaellónak tálakat, játékot, ólat és még sok más szükséges dolgot. Rebeka egész álló nap csak vele játszott, és örömmel gondolt
vissza a versenyre.
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RAJZOLJ MEDVÉT!
Újabb alkotások érkeztek! Köszönjük! Továbbra is várjuk a rajzokat.
A cím: rackeresztur@vmk.hu
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Rebeka, amikor végigcsinálta a feladatokat, és kibontotta a borítékot, a kis
papírkán nemcsak állat-jelképek voltak, hanem egy idézet is.
Ami így hangzott:
„Egy állattal élni olyan, mint
egy szivárványon utazni.
Egyik végén a kölyök örömei,
másik végén az időskor kincsei
várnak Rád! ☺”

Garamszegi Hanga rajza

Garamszegi Gergő medvéje

