
  

Nézd, V betűt karcol a lúdraj az égre,      
és messzire hallik a gágogatás,      

a gólya is útra kelt, árva a fészke,     
a nádi veréb alatt zizzen a sás. 

A fák csupas gallyain várnak a varjak,                      
a hátukon koppan az őszi eső,                               

már rég nyoma sincs a kései nyárnak,          
még árnyal a fény, de a tél szele nő. 

 
Nagy Bandó András: Naptár 

Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 
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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              

 Enyészet hava 

  Tizenegyedik hóna-
punk már télies, hűvös-
ből hidegbe vált és csa-
padékosra. November 
elseje Mindenszentek 
napja, amikor szerette-
inkre emlékezünk, gyer-
tyát gyújtunk, virágot 
viszünk a temetőbe. Má-
sodikán, Halottak napján  
az elhunyt, de üdvössé-
get még nem nyert lel-
kek emlékezete.                     
November 11-én Szent 
Márton napján ország-
szerte lakomákat ren-
deznek. Ilyenkor vágják 
le a tömött libákat, mert 
úgy tartják: „aki Márton 
napján libát ne eszik, 
egész éven át éhezik.”            
Árpádházi Szent Erzsé-
bet (november 19.) a 
katolikus egyház egyik 
legtiszteltebb női szent-
je. Időjárásjóslás is fűző-
dik ehhez a naphoz: ha 
ilyenkor havazik, azt 
mondják, Erzsébet meg-
rázta pendelyét.       
Szent Katalin a IV. szá-
zadban élt, hitéért már-
tírhalált halt. A házas-
ságra vágyó lányok vé-
dőszentje. Napjához 
(november 25.) férjjósló 
hiedelmek kötődnek.30, 
András napja Szent And
-rás apostol emlékezete.     

 

Mentovics Éva 
 

Téli séta 
 

Frissen hullott porhó roppan,   
megcsikordul alattunk. 

Barnacsíkos nadrágunkban    
három métert haladtunk… 

 
Síkos út 

 
Jeges helyen járt kis Jutka,    

megbillent a lába. 
Perdült egyet, s belódult     

az útszéli sárba. 
 
 
 
Sünike 
ágyat vet 

 
Csörgő-zörgő falevelek—   
belőlük majd ágyat vetek. 
Kis ágyikóm tarkabarka,     

átalszom a telet rajta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

Száguld a szél 
 

Száguld a szél,     
loknim lobban,         
szalag nélkül  

Szabadabban. 

Szellő úrfi 
 

Erdőn-mezőn átlebben,     
tarka mezőn átnyargal. 

Szellő úrfi  
szálldos, reppen     

városokban, falvakban. 

Mentovics Éva 
 

Csepereg az eső 
 

Csepereg a csendes eső 
erdőre, mezőre. 

Kicsi csacsi csuromvizes, 
csatakos a szőre.  

 
Esik eső, szemerkél,     
kicsi kacsa útra kél. 

Beletoccsan a sárba,     
esővizes tócsába. 

 
Esik eső fűre, fára,      

beleestem zsupsz a sárba. 
Dagonyáztam a tócsába’   

édesanyám bánatára. 
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Mentovics Éva 

 
Tölgyfalevél dala 

 
Nemrég még zöld levél voltam,                 

tölgyfaágon himbálóztam. 
Virágok közt nevelkedtem,  

egyre nagyobb, zöldebb lettem. 
 

       Kis méhecskék zsongtak körbe,    
néztem magam víztükörbe’. 

Később virágaim helyett  
ágamon makk nevelkedett. 

 
Zöld volt, apró, mint egy babaszem, 

élvezettel nézegettem. 
Kalapjukból előbújva       

ott billegtek egy csokorba’. 
 

Híztak, nőttek, megbarnultak,      
s egymás után mind lehulltak. 

Közben én is öregedtem,  
     zsugorodtam, töpörödtem. 

 
Színem barna, hangom csörgő,  

hátára vesz őszi szellő. 
     Felkap, reptet a magasba,  

s aláhullok az avarba. 
 

Nagy Bandó András 
 

Ősz 
(réazlet) 

 

Színarany füst ül a nyír levelére,    
rozsda borítja a tölgy tetejét,   
szárad a fán a juharnak a vére,   
álmos a fűz, le-lehajtja fejét.   
 

Villan az égben az isteni lámpás,    
mordul az ég, tovafut, aki fél,                             
szüntelen záporoz, ázik a szántás,                     
ágakat tördel az északi szél. 
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Mentovics Éva 
 

Zúzmara 
 

Rezzen a fenyőág,   
zúzmara zizzen. 
Zöld fenyőágra  

kismadár lebben. 

 
Szemtelen egerek 

 
Kmránkban a kisegerek    

torkosak és szemtelenek. 
- Kormos cica, kapd el gyorsan! 

Ott van egy a bal sarokban! 
 

Kormos cicánk ugrik, szalad,   
sajnos mégis hoppon marad. 
Egér cincog: - becsaptalak! 

Keress más kaját magadnak! 
  

Kányádi Sándor  
 

Csóka 
 

Ághegyről a csóka 
pislog a hóra,      

ott üldögél már órák óta. 
Nincs egyéb dolga,     
mert ha lett volna       

valami dolga,      
 elrepült volna. 

 

Mentovics Éva 
 

Bálintka kabátja 
 

Mivel Bálintka fázott, 
Felvett egy nagy kabátot. 
Kabátkában úgy érezte,  
átmelegszik a kis teste. 

 

 



5 

 

                              

Köd 
 

Eljütt az ősz,  
kopog a tél. 

Falu, város m 
ár tejfehér. 

 

Elbújtak  
a fák, a házak,  
köd lepte be  
már a tájat. 

 

Olyan, mint egy  
fehér paplan    

reánk ereszkedik  
halkan. 

 

Fehér a lég,  
akár a hó,    
vállunkon  

a köd-takaró. 
 
 
 

Mentovics Éva 
 

Cinege madár 
 

Apró cinege madár… 
Nézd csak!  

Havas már a táj! 
 

Mindent belepett a dér. 
Jaj, de komisz 

 ez a tél! 
 

Nincs a mezőn eleség. 
Szép nyár, jaj,  
de várlak rég! 
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  Bab Berci savanyú arccal ballagott az erdei úton. Már megint savanyú a képem – 

gondolta, és ettől, ha lehet, még savanyúbb lett. 

– Te jó Egek Ura! Miért vagyok én mindig savanyú? – kiáltott egy jó hangosat. Tehette, 

se közel, se távol senki emberfia, aki meghallhatta volna. Bár nem is az embereknek 

kiáltott, mert is volna ő kiáltani, ha ember van a közelben, hallottuk, az Egek Urának 

kiáltott, az Egek Uráig azonban vagy nem hatolt fel ez az erdőközepi hang, vagy egy-

szerűen nem volt kedve válaszolni, magára hagyta szegény Bab Bercit, hadd forogjon 

savanyú levében. Forgott is. Csak előbb bocsánatkérően körülnézett, mert a kiáltásától 

némaságba dermedt az erdő, és Bab Berci nem szerette a füvek, fák, madarak néma-

ságát. Csak a füvek, fák, madarak csendjét szerette. Megvárta, míg fölzengett a biza-

kodó csönd, és máris az orránál tartott: persze, e miatt a túlméretezett szörnyeteg miatt 

van minden, e miatt a tokmányorr miatt, e miatt az uborkaorr miatt… mit orr?! Ormány! 

Egy bánatos, vöröslő hegycsúcs, egy Kilimandzsáró, egy Popocatépetl, egy 

Mohendzsodáro, nem a Mohendzsodáro az nem hegy, az egy romváros, mindegy, ak-

kor is ez az ormány, ez az oka mindennek! Ahogy a nátha észreveszi, rikoltva felkiált, 

felkiáltván rikolt, és egyetlen rohammal boldogan benn terem, ez kell nekem, ez az én 

otthonom, rikogat a nátha, Bab Berci orra nekem egy kastély, egy katedrális, Bab Berci 

orra az én váram, ordibálja elragadtatottan, és soha többé semmiféle fortéllyal kiűzni 

nem lehet. Na igen. Bab Berci egy lepedőnyi kockás zsebkendőt húzott elő, és nagyot 

tüsszentett bele. Ettől már meg sem rezdült az erdő, megszokta már Bab Berci tüsszö-

gését, mondhatnánk úgy is, Bab Berci tüsszögése az erdő csendjéhez tartozott. 

Hogyha talán emberek közé járnék – gondolta Bab Berci. – Huhh! Megsavanyodnának 

tőlem. Hiszen ha savanyú uborkát teszek el, nem is kell hozzá ecet. Az már igaz. Bab 

Berci csak ránéz mélabúsan az uborkával telt üvegre, és máris kész a savanyú uborka. 

Ez az egy hasznom van – gondolta –, nem kell ecetre pénzt adni. Csakhogy amit nyer 

a réven, elveszti a vámon. Mert a cseresznyebefőttjéhez meg kétszer annyi cukor kell. 

Különben megsavanyodna szegény cseresznye. – Ajaj! – sóhajtott Bab Berci, és a 

zsákjába tett egy szelídgesztenyét. Mert télire gyűjtögetett éppen. Igyekezett nem rá-

nézni a szelídgesztenyére, nehogy megsavanyodjon az is. 

– Gyűjtögetek télire, és rejtegetem a savanyúságom. Hát élet ez?! – Mormogott Bab 

Berci, és képzeletben nagyvárosok utcáin sétált, emberek forgatagában, lakodalomban 

kurjongatott, baráti társaságban tereferélt, színházat nézett, vendéglőben vacsorázott, 

fogta egy lány kezét, futballmeccsen ordított, hogy fuj, bíró! ajaj! Talált még egy szelíd-

gesztenyét. Beleejtette a zsákjába. A két gesztenye boldogan összekoccant… De koc-

cant valami más is, sejtelmes, finom zajok ütötték meg Bab Berci fülét, a patak felől 

valami felfénylett, fehér tüllök villantak a bokrok között.                                 (Folytatjuk) 

Bab Berci kalandjai - Bab Berci és a tünkány 
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Advent 

Harangok nyelvén 
Angyalok hintáznak, 
hangtalan pelyhek 
időznek lebegve… 

A csillagtallérok 

 

„Sötét éjszaka van, úgysem lát senki, bizony odaadhatod az ingedet is”, és levetette az 
ingét, és azt is odaadta.  
És ahogy ott állt, és immár végképp semmije sem volt, egyszerre csak hullani kezdtek 

az égből a csillagok, és megannyi fényes pengő 
tallér voltak; s habár elajándékozta az ingét, 
nos egyszerre csak új ing volt rajta, mégpedig a 
legfinomabb lenvászonból. Akkor pedig az in-
gecskéjébe gyűjtötte a tallérokat, és gazdag 
volt, amíg csak élt. 

Nesztelen a szél, 
némán lélegezve, 

megtorpan a csend 
is egy áldott percre… 

8 

 

 

 

Az első dunántúli kőszínház hat dór kőoszlopa 
 

A Szívkórház közelében található 10 hektáros valamikori angolparkot, a "Kiserdőt" Ba-
latonfüred tüdejének is nevezik. A park alsó részét az 1790-es években, felső részét a 
XIX. század második felében alakították ki. A játszótérrel és az aktív sportra vágyók 
számára kellő eszközökkel ellátott parkban egy különleges műemlék is látható, ez a 
Magyar Játékszín, a Dunántúl első kőszínházának hat megmaradt oszlopa. 

A színház Kisfaludy Sándor javasla-
tára, közadakozásból épült fel 1831-
ben. Nemesek és jobbágyok egya-
ránt hozzájárultak az építkezéshez, 
kivált az után, hogy tudomásukra ju-
tott, a bécsi udvar ellenzi a tervet. A 
színház alapítólevelében kikötötték, 
hogy az épületben csak magyarul 
szabad megszólalni. A színház első 
előadása Karl Töpfer Magyar hölgy 
című, magyarított műve volt. 

A 4-500 férőhelyes Füredi Színművészeti Intézet hat oszlop tartotta klasszicista hom-
lokzatán a Hazafiság a nemzetiségnek felirat volt olvasható. Az épület bejáratát a gróf 
Festetics László által adományozott márványoszlopok díszítették. 

Az 1840-es évek elején elkészült a nyári színkör, az Aréna is, amelyre azért volt szük-
ség, mert nyaranta a kő-
színház annyira felmelege-
dett, hogy ott nem tarthat-
ták meg az előadásokat. 
1846-ban aztán úgy döntöt-
tek, hogy az Arénát lebont-
ják, a kőszínházat pedig 
átépítik, hogy a nyári idő-
szakban is használhassák. 
A Magyar Játékszín szín-
padán Déryné és Laborfalvi 
Róza is fellépett.  
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A színház 1868-ig üzemelt, ekkor rossz műszaki állapota miatt bezárták, 10 évvel ké-
sőbb pedig az épületet is elbontották. Ugyan felépítettek egy új színházat a 
"Kiserdőben", de később azt is lebontották. 

A színházból maradt 6 dór oszlopot 1958-ban 
helyezték el a "Kiserdőben". A színház emlékére 
minden év július elején megrendezik a színházi-
kőszínházi napokat. 

Weöres Sándor 
 

Vers a színházról                  
 

Amikor a függöny 
felgördül 

a térben az ember 
eltörpül, 

figyelmes nézések 
több-száza 

behatol a színpad 
odvába. 

Ott benn a tünemények 
suhognak, 

lámpás éjszakában 
ragyognak, 

a színek fémessé 
szépülnek, 

szavakból paloták 
épülnek. 

Nem szűnik a játék 
varázsa, 

távozóban nézünk 
egymásra, 

mert egymásban látjuk 
a jámbort, 

aki a játékban 
király volt. 

Babits Mihály:  

A dal                                                              
(részlet) 

...Megmondom a titkát édesem a dalnak: 
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 

Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 

az hallja a mások énekét is szépnek.... 
 

Kányádi Sándor  

November    

Nyugaton, keleten  
vörös az ég alja.  

Régről nem kelepel  
kéményen a gólya.  

 
Csóka- s varjúsereg  

lepi el a fákat,  
véget a szél se vet  

a nagy csárogásnak.  
 

Pedig fúj, ahogyan  
fújni tud november,  
birkózik a csupasz  

hegyekkel, vizekkel.  
 

Bömböl a szél, süvölt,  
dühében már jajgat:  
túlcsárogják dühét  

a csókák és a varjak.  
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Miért tartanak Márton-napkor fáklyás felvonulást? 

 
  Szent Márton 3127 és 397 között élt és a római hadseregben 
szolgált. Egyszer, amikor  éjjeli lovaglásból tért vissza, egy fé-
lig megfagyott koldus alamizsnát kárt tőle. Mártonnál nem volt 
pénz, ezért előhúzta a kardját, kettéhasította a köpenyét, s a 
felét odaadta a koldusnak. 
  Ezért és más hasonló jótetteiért az egész országban szeret-
ték. Hogy tiszteletüket kifejezzék, püspökké akarták választani, 
Márton azonban annyira szegény volt, hogy amikor a fülébe 
jutott a hír, megijedt, s egy libaólba rejtőzött el. Az emberek 
mindenhol keresték, lámpásokkal felszerelkezve fésülték át  
utána a környéket. A ludak méltatlankodó, hangos gágogással 
végül elárulták a betolakodót, így aztán 
rátaláltak. 
  Erre emlékezve vonulnak az emberek 
minden Márton-napkor az utcákon és 
esznek aznap libát, Márton-napi ludat. 
  Egyébként végül Márton mégiscsak 
Tours püspöke lett. 
                  

Hány nyelv létezik a világon? 
 
  A nyelvtudósok feltételezése szerint a Földön mintegy 4000-6000 különböző 
nyelv létezik. Ez  természetesen csupán becslés, hiszen távolról sem ismerjük 
még az összeset, ráadásul napjainkban is egyre újabbakat fedeznek fel. Mindene-
kelőtt Földünk félreeső, nehezen megközelíthető vidékein, így például a trópusi 
esőerdőkben. 
  Sokan kívánják azt, hogy bárcsak egyetlen nyelv létezne a világon, mert így bár-
kivel bárhol könnyen kommunikálhat-
nánk. A nyelv azonban mindig kultúrá-
hoz kötődik. Ha tehát egy nép egé-
szen föladná a nyelvét, azzal saját 
identitásáról, önmagával való azonos-
ságáról is lemondana. Ily módon mind 
a kettő fontos: hogy megtanuljunk 
más, világszerte elterjedt nyelveket 
(például az angolt), s hogy ápoljuk és 
őrizzük saját anyanyelvünket, s általa 
saját kultúránkat is. 

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? című könyvéből 
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                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

Semmelweis Ignác (1818-1865) orvos, 
„az anyák megmentője”. Annak idején 
nagyon sok fiatal anya betegedett meg 
csak azért, mert az orvosok úgy mentek 
a szülészetre, hogy előtte nem fertőtle-
nítették a kezüket. Ez akkoriban nem 
volt szokás, és nem 
gondolták, hogy bármi 
probléma lehet abból, 

ha nem mosok kezet. Semmelweis erre jött rá és 
1847-től kötelezővé tette a kollégáinak a klórmész-
oldatos kézfertőtlenítést. Az orvosok nem akarták 
teljesíteni kérését, és még akkor is nehezen hittek 
felfedetésében, amikor bizonyossá vált, hogy az ő 
ötlete menti meg számtalan édesanya életét. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Jedlik Ányos István (1800-
1895) természettudós, bencés 
szerzetes. Jedlik idejében 
megnőtt a villa-mosenergia-
igény, és az akkori galvánele-
mek hiába adtak áramot, költ-
séges és nehézkes volt az elő-
állításuk. A kiváló oktató és 
fizikus 1861-ben feltalálta a 
kerékpárokon még ma is hasz-

nálatos dinamó működési elvét, az ún. öngerjesztést. A dinamó egy olyan villamos 
gép, amely machanikai energiából áramot termel, ezáltal világít a bicikli lámpája. Hiába 
volt ő az első, felfedezését nem tartotta fontosnak, feljegyzései asztalkájában marad-

tak, és nem nyújtott be szabadalmat. Hat 
évvel később ezt Siemens és társa tették 
meg.   

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Kézfertőtlenítés 

 

A kezemen bacik élnek. 

Apró, gonosz lények,        

szőrös ördögfajzatok,       

akik, ha beteg vagyok,       
bacitáncot járnak daccal,      

küzdenek ádáz harccal       

ellenem. 

 

Ha kezet mosok, csatát nyerek,   
most vigyorogj, bacigyerek! 

Klóros víz és szappan,     

lefolyóba placcsan        

a habos lében ázott-tépett      

szőrmók, kivel végzett      

fegyverem. 

 

Dinamó 

 

Ez a bicaj csuda szilaj, sebesen száll,  
régi álma, legyen szárnya. 

Mire jó a dinamója? 

Világít, ha leszáll az est, ég a lámpa. 

 

Fülelj csak, ha estefelé közeledben    
elsuhan egy kerékpáros,        

azt suttogja a kereke: 

Jedlik Ányos, Jedlik Ányos, Jedlik Ányos. 
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Ádventi naptár 

 

Jó munkát kívánunk!  

 

 

Készül-
jünk a 
nagy 
ünnepre 
mesés 
házikó-
val! Ha 
többet is 
csinálsz, 
ádventi 
naptár 
lehet 
belőle.  

Színezd ki,  
a vastag 
vonal men-
tén vágd 
körbe, a 
szaggatott 
vonalaknál 
hajtsd be és 
akasztgasd 
össze.       
     Ajándék  
 
 
 
 
 
 

csomagolá-
sára is kivá-
ló. Te hány 
darabot ké 
       szítesz? 
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Olvastad már? 

Lázár Ervin: A kalapba zárt lány 

Lázár Ervinnek ez a kései meséje sajátos körülmények 
között született: a szokásos sorrendet megfordítva itt az 
illusztrátor kérte meg az írót, hogy írjon számára mesét. 
Lázár Ervin a rá jellemző mulatságos fordulattal úgy tett 
eleget a kérésnek, hogy a kitűnő képzőművész, Pittmann 
Zsófi alakját is beleszőtte a történetbe. A két alkotó közös 
munkája igazi különlegességet kínál az olvasónak.  

Egy kisgyerek szerint annyit 
jelentett, hogy a kalap meg-
mutatta, hogy lehet jó dolog 

az, amit elutasítunk, mert nem is ismerünk. Ő azért nem 
lakna egy kalapban, mert nem  szeretne csak gyümöl-
csöt enni egész életében.  

Paulon Viktória: A topolai mozi titka 

Topolán mindig szép az idő, virágzik az almafa, és a városka 
lakói békében élnek. Egészen addig a napig, míg Ferdinánd 
meg nem nyitja a moziját, és valami szörnyűség nem történik…  
A kisváros állóvize felkavarodik, a két kamasz, Ágoston és 
Jusztina nyomozni kezdenek. Míg Ágoston a titokzatos 
vakondmanókat hibáztatja, és ellenük sereget szervez, Ferdi-
nándnak a topolaiak gyanúsak egytől-egyig. A pékség bezárá-
sa, a szélvihar, az emberrablás, a titokzatos idegen felbukkaná-
sa után semmi sem a régi Topolán. Míg Ágoston sereget szer-
vez, Jusztina biztos benne, hogy gyanakvással nem mennek 
semmire. Megpróbálja a szívével és az eszével megoldani a 
rejtélyt.  

Miközben újabb részetekre derül fény, felépül körülöttünk különös boltjaival és kedves 
lakóival egy egész kis univerzum. Szeretnénk benne maradni, amíg csak lehet.  

Szövevényes, izgalmas, szinte olvastatja magát. Meseregény nemcsak gyerekeknek. 

„Hetyke lány volt. Nem tűrt a fején se kendőt, se sap-
kát, se kalapot. Dühönghetett a szél, hó, eső szakad-

hatott, nem és nem. „ 

„Csak mibennünk nőtt a bizonytalanság, hogy minden visszatérhet-e a meg-
szokott mederbe. Féltünk, ahogy a filmben a rekedtes hang jósolta.  
Sötétedés után a gyerekek nem maradtak az utcán, az almafát és alatta a 
három hordót mindenki elkerülte, mintha az lenne minden rossz forrása.”  
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 Novemberben is nevess! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy városi ember sétál a mezőn, 
és találkozik a juhásszal: 
- Szép juhai vannak. 
- Szépek. 
- Mennyi van? 
- Próbálja megszámolni! 
- Nem tudom, nagyon mozognak. 
- Azért birkák! 
- Ha megmondom mennyi van ad 
egyet? 
- Adok. 
- 89. 
- A fenébe. Maga nyert, viheti! 
Az ember boldogan felkapja a 
legközelebbi állatot és indul a 
kocsijához, de a juhász utána 
szól: 
- Ha megmondom mi a foglalko-
zása, visszaadja? 
- Vissza. 
- Maga rendőr. 
- Honnan tudja? 
- Onnan, hogy a pulit viszi.  

Nagyhajú embert állít meg egy 
másik látogató az állatkertben:                                                               
- Láttam, hogy két jegyet vett és csak egymagában 
sétálgat itt.                                                                          
- Persze, hogy kettőt vettem. Nézzen a hajamra! És 
ha nem engednek ki?! Így kifelére is van jegyem. 

 

 

 
Mórickának nehezen megy a matek. Igyekszik fi-
gyelni az órán, mikor elhalad mellette a magyará-
zó tanárnő: 
- Móricka, neked fáj a füled vagy miért van bedug-
va vattával? 
- Nem fáj, tanár néni, csak próbálom, hogy ami az 
egyik fülemen bemegy, a másikon ne menjen ki. 
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Radnóti Miklós Naptár című versének a szeptembe-
ri versszakának hiányzó szavai:  

 

„….HÁT LENGETI A TENGERI.” 

Az októberi rejtvények megfejtései                       
 
 

Rejtvények novemberre 

Szótagrendező — Rakd sorba a szótagokat, hogy 
ezzel a  hónappal kapcsolatos szó alakuljon ki!     

 
      Tízedik hónap október.                                           DIK ZE 

A rejtvények megfejtéseit leadha-
tod a gyerekkönyvtárban és ha sze-
rencséd van, kisorsolják a nevedet 

és ajándékcsomagot nyerhetsz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

TI 

E G É R 

T É L I 

Melyik állathoz hasonlítunk a 
következő szólásokban? Egé-
szítsd ki a mondatokat! 
 

      Néma, mint a HAL. 

    Károg, mint a  VARJÚ. 

  Irigy, mint a KUTYA. 

  Talpra esik, mint a MACSKA.                 

          Hideg a keze, mint a                            

                     BÉKA lába. 

Nyeli, mint KACSA a nokedlit. 

     Éhes, mint a FARKAS. 

      Ravasz, mint a RÓKA. 

 Kíváncsi, mint a KISKUTYA. 

Néz, mint BORJÚ az új kapura. 

Nyávog, mint  

a MACSKA/CICA. 

    Veri, mint szódás a LOVÁT. 

        

Húzd ki a madárneveket, majd minden hatbetűs 
szót. A fennmaradó szavak közül húzd át a legrö-
videbbet és a leghosszabbat. Egyetlen szó ma-
radt, ennek a jelentését rajzold le 
 
 GÓLYA          BÖLÖMBIKA     SÜN    RIGÓ 
     
           PULYKA          ELEFÁNT       VERÉB 
 
 KÁRÓKATONA     CINEGE      FÜLEMÜLE 

Húzd ki a ragadozó állatokat a 
felsorolásból. Ki a kakukkto-
jás? 

LEOPÁRD   GEPÁRD 
 

   CÁPA    JAGUÁR 
 

KOLALA    TIGRIS 

Írd be a 
megha-
tározás
oknak 
megfe-
lelő  
szava-
kat a 
hálóba, 
s ha 
ügyes 
voltál a 
színes 
oszlop-
ban 
olvas-
hatod 
össze a 
megfej-
tést. 

S Z E M 

Z E N E 

Ü G E T 

R E S T 

1. látunk vele 
 

2. muzsika, dallam 
 

3. még nem fut, de 
már nem sétál a ló 

4. rettentő lusta 

 

5. cincogó kis állat 
 

6. őszi szünet utáni 
szünet jelzője 
. 

Számpiramis 
                   100 
 

               …..   …..  
 

          .….    .….    …. 
 

     12       16     …..     4 
 

 5       …..    ….      3     …         
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1. mikor alszol, látod 
 

2. ének, nóta 
 

3. becézett Veronika 
 

4. nem arra 

 

5. kicsi ellentéte 
 
 

6.  darabolja pl. cso-
kit 
. 

Ha a betűhálóból kihúzod az novberi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod, Radnó-
ti Miklós: Naptár című versének hiányzó része 

alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

F             É L R E Z S Ő 

J Ó N Á S E K ? 

N E G Y Ő Z Ő M 

I S F É R É K A 

M A R I A N N A 

L E K V I R Á G 

J O L Á N T A L 

M Á R T O N Á N 

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,  
a holtak foga koccan. Hallani.  

S zizegnek fönn a száraz, barna fán  
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.  
Egy kuvik jóslatát hullatja rám; 

 
……………………………………………….. 

    

    

    

    

Írd be a megha-
tározásoknak 
megfelelő  sza-
vakat a hálóba, 
s ha ügyes vol-
tál a színes 
oszlopban ol-
vashatod 
össze a 
megfejtést. 

Számolj és következtesd ki, melyik 
betű mennyit ér! 
 
      A + A = B               F + C = G 
 
     B + C = D               G + G = H 
 
     C + A = E                D + C = I 
 
   A = …..    B = 8     C = ……   D = 9 
      
E = ….  F = 2    G= ….   H = ….  I = …    

Kösd 
össze a 

pontokat! 
Talán ő 
már a 
Télapó 

zsákjából 
lógott 
meg? 

    

    

SUDOKU - 
Minden sor-
ban és oszlop-
ban csak egy-
szer szerepel-
jen ugyanaz a 
szám! 

 4 

3  

3  

 4 

  

2  

2 1 

  

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Szarvamtól, patámtól  
kecske is lehetnék,     

s mi tagadás, nincs is  
bennem sokkal több tehetség. 

Lucifer küldött közétek,                       
az én fejedelmem,                             

hogy általam a pokol                         
sok új lakót nyerjen. 

De, jaj, túljár eszemen  
vitéz, paraszt, szolga,     

szégyenszemre mehetek  
magam a pokolra. 

Színezd 
ki a rajzot! 


