
  

Kányádi Sándor 
 

Jön az ősz 
 

Jön már az ismerős,                        
szél lábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász,                       
meg-megáll, lombot 

Lombot ráz, diót ver,  
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat,      

s harapja, kutítja  
a hosszú napokat. 

 

Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 
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Tornóczi Köles Ildikó  
 

Nyári dal 
 

Fű, fű,  
zsenge fű, 

szól a  
tücsökhegedű! 

 
Selymes pázsit,  

puha rét, 
dolgos, szorgos  

hangyanép, 
 

pillangó  
és pacsirta 
csalogat  

a határba. 
 

Hívogató  
napsugár: 

Ó, de szép is  
ez a nyár! 

 
Fű, fű,  

zsenge fű, 
szól a  

tücsökhegedű! 
 

 

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Almaszüret hava 
 

 

 

Gryllus Vilmos 
 

A mi diófánk 

Apa: Udvarunkon diófa nőtt, 
három óriás ága van.                       

Egyik ágnak árnyékában                        
üldögélek én magam. 

Másik ágán dió terem,                   
boltban annak ára van!       
Harmadikra fára mászik                  

drágalátos kisfiam. 

Gyerek:  Udvarunkon diófa 
nőtt, három óriás ága van.                       

Egyik ágán jó magasra                       
fára mászok én magam. 

Másik ágán dió terem,                    
csak azért, hogy megegyem!     

Harmadiknak árnyékában             
üldögél az öregem. 

 

Gryllus Vilmos 
 

Őszi falevél 
 

- Hová mész , falevél? 
- Oda, hova visz a szél. 

 
- Honnan jössz, falevév? 
- Fa ágáról hoz a szél. 

 
- Fázol-e, falevél? 

- Hideg bizony ez a szél. 
 

- Szállj tova, falevél! 
- Repülök, ha fúj a szél. 

Szúrós gombóc 
 

Szúrós gombóc                         
jár a kertben,                           

szusszan, pöffen                         
minden percben. 

 
Bokrok alját                              
nézi sorra,    

buzgón szaglász  
nedves orra. 

 
Hátán kócos                                    
a sok tüske,                                                
megfésülné,                                    

de nincs tükre. 
 

Nem nyúl hozzá,                           
így is jó! 

Úgy hívják őt,                            
sündisznó. 

 
 
 
 

NagyBandó András 

Szeptember 
 

Gyászol három  

hangyaboly, 

cincognak a tücskök, 

kék ködnek nézik az eget, 

zöld ködnek a füstöt. 

Szaladnak a füvekhez, 

elszállt a fű délre, 

kukoricazászlón lobog 

üszög feketéje. 

Boglyaszállás fölrepül, 

a fák messze úsznak, 

tücsökcirr ördögszekéren 

panaszol az útnak. 

Megadják mind magukat, 

sárgöröngyre ülnek, 

sírnak-rínak, s kis öklükkel 

gyöngykönnyet törülnek. 

  
 
 
 

Barabás Éva 
 

Szilvásgombóc 
  

 Kabátot akart a szilva. 
 Tudta, ez neki sincs tiltva. 
 Töprengett, hol vegyen, 
 hogy szép és jó legyen? 

 Hopp! megvan!- gondolta, 
 s bebújt egy gombócba.  
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Csontos Vilmos 
 

Őzike 
  

Ugrik egyet, kettőt, hármat 
az erdőben, s épp hogy láttad, 
nagyon messzi szalad már... 
Próbáld meg: tán utoléred, 

ha utánaszaladnál. 

Csontos Vilmos 
 

Kurta mese 
  

A padláson különös nesz: 
ripi-ropi, ripi-ropp. 

Oson Cirmos a hang felé: 
tipi-topi, tipi-topp. 

Dióskosárban az egér: 
hipi-hopi, hipi-hopp, 

ugrik Cirmos, s elhallgat a 
ripi-ropi, ripi-ropp. 

  
Játékos 

  
Egy meg kettő 

három. 
Fézparipa- 

háton 
ugratok − hej, 

négyet, 
s öt almafát 

érek. 
Hat almát le- 

rázok, 
és hetet ta- 

lálok. 
Nyolcat hogyha 

lelnék, 
szerencsésebb 

lennék. 
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Szepesi Attila 

 

Őszi fecskehad 

 

Búcsúznak már, gyűlnek a fecskék, csöpp 

ficserészők. Ülnek nagy csapatokban a villanydróton, 

hogy tovaszálljanak északi tájról déli vidékre a 

tengeren át, hol a kék habokon bucskázik a delfin s 

nem látszik csak a zajló hullám, messze a part még. 

Messze a pálmás Afrika még, ahol a dzsungel mélyén 

szökken a párduc, fönn a falomb közt kandi majom 

bújik, s a szavannán lép a zsiráf, a torony-nyakú, 

bőg az oroszlán, s legelésznek a holdsarló-agyarú 

elefántok. Ott ficseregnek a fecskék majd, ott 

bukfenceznek a nap sugarában, a kék levegőben. Most itt 

gyűlnek a villanydróton, a lomb-veres őszi ligetben, a 

völgyeken át kanyarogva futó kikerics-lila szélben, a 

búzamező aranyában, amelyre a tél fenyegetve teríti le 

majd suhogó takaróját. 

Mentovics Éva 

Az ősz vándorútja 1. 

Árnyas erdők ösvényein 
látták jönni már az őszt. 
Lomb hajlongott, levél rezdült 
fenn, a tölgyek ága közt. 
  
Szeptemberi napsütésben 
vándorolt, míg este lett, 
aranyszínt szórt völgyre, dombra, 
halat, vadat meglesett. 
  
Leszüretelt, krumplit szedett, 
diót vert a határba’, 
hol az almát, körtét, szilvát 
teljes díszben találta. 
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Igaz vagy hamis?  
Képtelen valóság, valóságos képtelenség 

 
  Tudtad, hogy időnként békák potyognak az égből? De biztosan így van? Bámulatos 
és sokszor hihetetlen dolgokról olvashatsz ebben a rovatban, A te dolgod eldönteni, 
hogy az állítás igaz-e vagy sem. Ha megtippelted, lapozz egyet és meglátod, hogy jól 
gondoltad-e, megismered a meglepő tényeket és kiderül, mennyire megbízható a szi-
matod a hazugságok felismerésében. 
  Ne habozz, ragadj ceruzát és figyelj, hol sántít a dolog! Tedd próbára a családodat és 
a barátaidat is! Érdekes és új információkkal lepheted meg őket! 

Leg-leg-leg 
 

   Elég ügyes vagy, hogy eldöntsd, mi igaz a bolygónk legjeiről szóló állításokból? 
 

< Viktória-vízesés 
 
               
 

Empire State   
Building  > 

 
 
 
 
 
 

 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. Bolygónk legnagyobb hegye a Mount Everest.   

2. A Viktória-vízesésen annyi víz zuhog le egyetlen óra alatt, ameny-
nyivel ötmillió vécét lehetne leöblíteni. 

  

3. Az Empire State Building olyan magas, hogy megtöltené a Föld 
legmélyebb árkát. 

 
 

 

4. A leggyorsabb gleccser évente 12 600 métert mozdul el.   

5. A Föld legforróbb helyén az évi középhőmérséklet 35’C.    

6. Az Északi-sarkon mérték eddig a legnagyobb hideget.   

7. A Föld legszárazabb területe a Szahara.   
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Rémes szokások 
 

1. Bolygónk legnagyobb hegye a Mount Everest.—Hamis 
  A tengerszint fölé a Mount Everest nyúlik a legmagasabbra a maga 8850 méterével, 
de ha figyelembe vesszük a részben víz alámerülő hegyeket is, akkor a hawaii Mauna 
Kea sokkal magasabb. 10 205 méter, ám csak 4205 méter emelkedik ki belőle a vízből. 
 
2. A Viktória-vízesésen annyi víz zuhog le egyetlen óra alatt, amennyivel ötmillió 
vécét lehetne leöblíteni.—Igaz 
  A hatalmas Viktória-vízesés Afrikában, a Zambézi folyón található. 108 méter magas 
és 1708 méter széles. Nem ez a legnagyobb vízesés a világon, de a rajta lezúduló víz-
tömeg a legnagyobb összefüggő vízfüggönyt hozza létre. Ekkora vízmennyiséggel per-
cenként 83 692, óránként pedig ötmillió vécét lehetne leöblíteni. 
 
3. Az Empire State Building olyan magas, hogy megtöltené a Föld legmélyebb 
árkát. —Hamis 
  A jelenleg ismert legmélyebb árok a Csendes-óceánban húzódó Marianna-árok. Leg-
mélyebben fekvő pontja, a Challenger Deep 10 923 méter mélységben rejtőzik a ten-
gerszint alatt. Majdnem 29 Emire State Buildinget kellene egymásra építeni a felszínig. 
 
4. A leggyorsabb gleccser évente 12 600 métert mozdul el. —Igaz 
  A gleccser vastag jégtakaró, amely évezredek alatt alakul ki a lehulló és összeprése-
lődő hóból. Óriási mérete és súlya miatt—alig észrevehetően—csúszik lefelé a hegyol-
dalon, mint egy nagyon lassú folyó. 2003-ban a tudósok  megmérték a világ leggyor-
sabban mozgó gleccserének a sebességét. A grönlandi Jacobshavn Isbrae évente     
12 600 métert csúszik lefelé. Amikor a gleccser eléri a tengert, általában megrepede-
zik, és darabjai a tengerbe hullanak, ahol jéghegyekként lebegnek tovább. Az elolvadó 
gleccserekből és jéghegyekből felszabaduló víz emeli a tengerszintet. Sok tudós sze-
rint a globális felmelegedés gyorsítja a gleccserek mozgását és olvadását.  
 
5. A Föld legforróbb helyén az évi középhőmérséklet 35’C. —Igaz 
  Az Etiópiában található Danakil-mélyföld területén látványos vulkáni tevékenység zaj-
lik: forró kénforrások bugyognak, és záptojásszaggal töltik meg a levegőt. Ez a Föld 
legmelegebb térsége, 35’C-os évi középhőmérséklettel. Azonban nem itt mérték a leg-
nagyobb forróságot, hanem a líbiai al-Azizijah sivatagban, 1922-ben: 57,8’C-ot. Ott 
aztán nem csoda, ha valakinek felforr au agyvize! 
 
6. Az Északi-sarkon mérték eddig a legnagyobb hideget. —Hamis 
  Az Antarktisz sokkal hidegebb az Északi-sarknál. 1983. július 21-én az orosz kutató-
központban, a Vosztok állomáson –89’C-ot mértek. A téli 
átlaghőmérséklet alacsonyabb az Antarktiszon, mint az Észa-
ki-sarkon, mert a tengerszinthez képest ,magasabban fek-
szik.  
 
7. A Föld legszárazabb területe a Szahara. —Hamis 
  A világ legszárazabb térésge az Atacama-sivatag Dél-
Amerikában, ahol a vizsgálatok szerint több mint 20 millió éve nem hullott csapadék. 
Furcsa ellentmondásban áll ez azzal a ténnyel, hogy a Csendes-óceán közelében fek-
szik, amely a Föld legnagyobb vízteste. 
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Tóth Krisztina  
Malac és Liba ismerkedik a betűkkel  

  
Malac és Liba régóta vágyott már egy iskolatáskára. Reggelenként az ud-
varon köszöntötték Gáborkát, és elkísérték egészen a kapuig, amikor há-
tán az iskolatáskával elindult a buszmegálló felé. Addig röfögtek és gágog-
tak neki, hogy így a táska, meg úgy a táska, míg az végre megkérdezte az 
anyukáját, hogy nem tudna -e ebben segíteni. Gáborka anyukája erre fel-
ment a padlásra, és átnézte a régi holmikkal telepakolt kartondobozokat. 
Rögtön talált is valamit mind a két állatkának: Malac Gáborka régi, óvodai 
hátizsákját kapta meg, Liba pedig azt a kis hímzett ballagótarisznyát, ami-
vel Gáborka annak idején az óvodától búcsúzott.  
Malac és Liba büszkén köröztek az udvarban, és mindenkinek elújságol-
ták, hogy nekik is van már iskolatáskájuk. Dicsekedtek a verebeknek, a 
legyeknek, és remélték, hogy a szomszédból is látják őket. Hogy iskola-
szereket is tehessenek az új táskájukba, Gáborka odaajándékozta nekik a 
régi olvasókönyvét, meg egy éppen csak megkezdett vonalas füzetet.  
Malac kinyitott a könyvet első oldalon, és figyelmesen bámulta a lapot. 
Egy A ábra volt rajta, mellette pedig egy alma.  
– Ez mi? – érdeklődött Liba.  
Malac nem akart butának mutatkozni, ezért 
azt felelte, hogy szerinte ez egy malacoknak 
épített kis házikó.  
– Amiből kigurult egy alma – tette hozzá.  
Liba keringett a könyv körül, és fejét oldalra 
döntve vizsgálgatta a rajzot.  
– Meg-gá-gállapítom – szólalt meg végül –,  
hogy ez inkább egy róka. Egy róka, akit fejbe 
dobtak almával.  
Malac semmit sem értett az egészből. Fel nem 
foghatta, hogy miféle rókáról beszél Liba. 
Odaállt Liba mellé, és akkor rájött, hogy Liba 
fejjel lefelé nézi a képet.  
– Aha. Innen róka, onnan ház – hagyta rá békülékenyen.  
Közben Kecske is odajött hozzájuk, mert kíváncsi volt, mit tanulmányoznak 
olyan elmélyülten. A könyv a B betűnél volt nyitva. Kecske nem akarta, 
hogy kihagyják őt valami f inomságból, ezért odahajolt, és a B betűt ábrá-
zoló oldalt egyszerűen megette. Mire a két barát felocsúdott a meglepetés-
ből, már meg is rágta a papírt. Nem találta túl jónak.  
– Mit művelsz, Kecske?! Éppen a betűket tanuljuk!  
A kecske vállat vont, és arrébb ment, még mindig az ízetlen papírfecniken 
kérődzve. A könyv most a C betűnél volt nyitva.  
– Szerintem… ez egy moslékos vödörnek a füle – hümmögte Malac.  
Liba ismét körbetotyogta a könyvet, és azt felelte, hogy szerinte ez inkább 
egy giliszta lehet. Olyan gil iszta, amilyeneket ő szokott kihúzni a földből. 
Vagyis akkor ez egy gilisztabetű. Malac azt javasolta, hogy kérdezzék meg 
Gáborkát, az a biztos. Majd ő megmondja. Már hazajött az iskolából, és 
meg is ebédelt.  
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 Bekopogtak a házba, és kihívták, hogy segítsen nekik.  
– Ez itt a C betű –  magyarázta Gáborka. – Cé, mint cica, cukor, ceruza, 
cipő, cápa, cici – sorolta nagy levegővel.  
Malac és Liba egymásra nézett.  
– Ennyi mindent jelent?! – kérdezte r iadtan Liba.  
– Ez az egy betű? – hüledezett Malac, aki az olvasást sokkal egyszerűbb 
dolognak képzelte.  
Gáborka leguggolt hozzájuk, és elmagyarázta, hogy ez csak a szavak kez-
dőbetűje, és hogy egy szó több betűből áll. A Malac szó például öt betű-
ből, a Liba pedig négyből.  
– Nekem öt ujjam van a kezemen – mutatta –, Malacnak pedig négy lába 
van.  
– És nekem hány? – f ir tatta sértődötten Liba, aki úgy érezte, kihagyják va-
lamiből.  
Gáborka azt felelte, hogy neki kettő, 
Liba pedig rázendített:  
  
Gá-gáborka megszámolta, 
hány lába van Malacnak, 
nekem is van két lúdlábam,  
megszámolom magamnak.  
  
Malac sem akart kimaradni, ő is vidá-
man röfögni kezdett:  
  
Cé, mint coca, cé, mint cica.  
Elolvassuk, ugye, Liba?  
Cé, mint cukor, cé, mint cápa,  
pont kettő a Liba lába!  
  
Ha Gáborka már úgyis kijött a ház-
ból, megkérdezték tőle, hogy szerinte mit csináljanak a füzettel. Gáborka 
azt javasolta, hogy írjanak bele valamit, hiszen arra való.  Ki is hozott a 
házból egy fi lctollat, és ünnepélyesen átnyújtotta nekik.  
Amikor elment, Malac és Liba nekilátott, hogy egy C betűt rajzoljon. Elő-
ször Malac veselkedett neki. A C betűje horpadt lett, mint egy összeszá-
radt zsömle. Nem volt olyan szép, kerek, mint amilyet a könyvben láttak. 
Ekkor Malacnak pompás ötlete támadt. Meredeken előrehajolt, és ráil lesz-
tette az orrát a papírra.  
Liba érdeklődve odahajolt:  
– Mit csinálsz? Te is megszed a papírt, mint Kecske?  
Malac azt röfögte, hogy bocsánat, de most koncentrál, nem szabad őt za-
varni. Óvatosan körberajzolta a saját orrát, és aztán felemelkedett a papír-
ról. A füzetlapon egy tökéletes C betű ékeskedett. Liba izgatottan csapko-
dott a szárnyával, és azt gágogta, hogy ezt ő is szeretné megpróbálni.  
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– Csőrrel nem fog menni – hűtötte le a lelkesedését Malac.  
Liba azonban mindenképpen le akarta utánozni az iménti mutatványt. Le-
hajolt, ahogy Malactól látta, és odanyomta a csőre végét a papírra. Az ő C 
betűje azonban még ügyetlenebbre sikeredett, mint Malacé elsőre. Csak 
egy összevissza, görbe kis vonal maradt a lapon.  
Liba körbepillantott az udvarban, azt fürkészve, hogy hol találhatna valami 
C betű rajzolására alkalmas dolgot. Ami nem csőr, és nem is Malac orra. 
Cica, cukor, ceruza, cápa, cipő, cici – mondogatta közben magában. Hirte-
len nagyszerű ötlete támadt. Eltotyogott a fészer mellé, lecsapott a csőré-
vel, és kihúzott a földből egy termetes gil isztát.  
– Na ne, eddig olyan jó napom volt – méltatlankodott a gil iszta.  
– Nyugi, haver, csak körberajzollak. Ha nincs ellene kifo -gá-gá-gásod – 
felelte Liba.  
Letette a papírra a gil isztát, aki ijedtében félkör alakba húzta össze magát. 
Liba körberajzolta őt a tollal, aztán amikor végzett, megbökte a csőrével:  
– Mehetsz.  
A gil iszta hátra se nézett, úgy araszolt vissza a fészerhez, Liba pedig elé-
gedetten nézegette a füzetbe írt C betűt. Szabályos volt, akárcsak Malacé.  
Ekkor Cica jelent meg a kerítésen. Alkonyodott, most ment éppen hazafe-
lé. Gyorsan elújságolták neki, hogy az ő neve is C betűvel kezdődik. Cica 
ezt tudta, mert Gáborka már említette neki. Ekkor megmutatták a füzetet 
is. Malac C betűjére azt mondta, hogy ez egy malacorr, ami cicafarokra 
hasonlít, Liba C betűjére pedig azt, hogy ez egy gil iszta, ami szintén 
olyan, mint egy cicafarok. Megdicsérte Malac és Liba iskolatáskáját is.  
– Én már csak tudom – nyávogta –, hogy néz ki egy iskolatáska. Naponta 
elmegyek az iskola mellett, arra szoktam egerészni. Látom a gyerekeket, 
akik sokkal nagyobb, ormótlan hátitáskákat cipelnek, nem ilyen kis csino-
sakat, mint ezek itt. És szebben is írtok, mint a legtöbb elsős – hízelkedett 
tovább.  
Malac és Liba erre már kidüllesztette a mellét. Cica azt mondta nekik, 
hogy ha akarják, ő szívesen le is osztályozza a füzetben a C betűjüket. Ad 
rá egy ötöst, mert úgy hallotta, hogy az iskolában az a legjobb jegy. Libá-
nak eszébe jutott, amit egyszer Gáborka mondott, és elismételte:  
– Az ember magá-gá-gának tanul, nem az iskolának.  
– Meg az életnek –  tette hozzá tűnődve Malac.  
– Mindegy – heveredett le 
Cica –, tulajdonképpen úgy-
sem tudok ötöst rajzolni.  
Kecske közben befejezte a 
legelést, és csatlakozott 
hozzájuk. 
– Sokat okosodtunk ma – 
sóhajtott Liba.  
– Én például mekktanultam 
– mekegte Kecske – , hogy a papír nem jó.  
Nagyon elfáradtak reggel óta, hiszen annyi mindent történt. Bámulták a 
kerítésléceken át a sötét eget, ahogy felbukkan rajta a Hold, és világít, 
mint egy hatalmas, fényes C betű.  
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Hogyan született meg a pálcikás jégkrém? 
 
  A pálcikás jégkrémmel nem hosszas kísérletezés után gazdagodott a világ: egy csa-
pásra jött létre, a feledékenységnek köszönhetően.  
  Az amerikai Frank Epperson, aki limonádét reklámozó utazóügynök volt, egy délután 
New Jersey-ben mutatta be termékét egy cégnek. Közben szórakozottségból egy po-
hár limonádét kanalastul kint felejtett az ablakpárkányon. 
  A következő éjjel fagypont aá süllyedt a hőmérséklet, s amikor Epperson másnap reg-
gel ki akarta venni a kanalat—a világon az első pálcikás jégkrémet tartotta a kezében. 

A limonádé jéggé fagyott és egyetlen tömb-
ben fogta körül a kanalat. Ez 1923-ban 
történt. 
  < Epperson rögtön tisztában volt vele, 
hogy amit a kezében tart, zseniális talál-
mány. Eladta a szabadalmat egy cégnek, 
amely azután sikerrel dobta piacra Ameri-
kában a pálcikás jégkrémet. 
  Mára szinte az egész világon vásárolha-
tunk ilyeb nyalánkságot—lelkesen tezi is 
gyermek s felnőtt egyaránt. Csak Németor-
szágban 628 millió adag pálcikás jégkré-
met nyalogatnak el évente. 

Melyik a világ legrégibb vidámparkja? 
 
    A világ első vidámparkját, a Bakken Klampenborgot Koppenhága mellett talál-
juk, Dániában. 
  1583-ban a Klampenborgban fekvő királyo 
vadasparkban gyógyforrást fedeztek fel. A 
víz csodatévő erejének hamar híre ment, és 
ez sok látogatót vonzott oda. Az odaözönlő 
embereket vásárlókat remélő mutatványo-
sok és közönségre vágyó muzsikusok, szí-
nészek kísérték. Árpacukor-rudacskákat 
kínáló édességárusok ütötték fel sátraikat, 
és ,egépítették az első körhintát. 
  A vadaspark fokozatosan a világ első vidámparkjává alakult, és ma is ekként 
működik. 
  A közönség szórakoztatásáról a 21. században persze már más eszközök gon-
doskodnak, mint 400 éve. Ma a szóban forgó vidámpark több mint 150 attrakció-
val várja vendégeit, többek közt egy mesterséges vadvízi evezőpályával. Az 1923-
ban fából épült, 30 méter magas hullámvasút már a park régiségei közé tartozik.     
  Évi 250 millió látogatójával a legöregebb vidámpark egyike a világ tíz leglátoga-
tottabb vidámparkjának. 

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

Gergely Péter (1936-1995) statikus. Csodálatra méltóak azok az 
épületek—főleg Japánban, Los Angelesben-, amelyben a naponta 
előforduló földrengések szinte alig okoznak kárt. A feltaláló 1964 
szeptemberében egy chicagói konferencián mutatta be első találmá-
nyát, mely a földrengésbiztos építkezés alapelveiről szólt. A további 
kutatásk után kiadta teljes szabályrendszerét, melyet innentől kezdve  
alkalmaz a világnak főleg az a része, ahol gyakori 
ez a szörnyű természeti csapás. A Gergely-féle 
módszerről számos ország építészeti múzeuma, 
kiállítása 
emléke-
zik meg, 
a mai 
napig 
oktatják 
és hasz-
nálják 
írásait. 
 

Gábor Dénes (1900-1979) fizikus, villa-
mosmérnök. A képrögzítést forradalmasí-
totta oly módon, hogy egy kétdimenziós 
felületen több mint egy információ vissza-
adását tette lehetővé. Így a kép háromdi-
menziós lesz és teljes hasonmása az ere-
deti látványnak. A holográfia, amelyet már 
1947-ben felfedezett, sokáig elméleti sí-
kon maradt. Csak 
1960-tól, a lézer felta-

lálásától állt rendelkezésre megfelelő 
fényforrás az elterjedéséhez. Számos 
helyen találkozhatunk színes hologra-
mokkal: bankkártyákon, papírpénzeken, 
mindenhol, ahol a biztonság a cél, ugyan-

is 
szinte 
lehe-
tetlen hamisítani az erdeti 
segítsége nélkül. Felfede-
zését 1971-ben fizikai 
Nobel-díjjal jutalmazták.  

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

        Hologram 

 

Gábor Dénes álmában 

virágok táncoltak. 

Szivárvány ruhában    

perdültek,                                 

forogtak,                                  

tündérport hintettek. 

 

Varázslát vagy való?  

Tűnődött a mester   

éberen, boldogan,                 

s alkotott még szebbet,   

térhatású képet,                       

úgy hívják: hologram. 

Földrengésbiztos épületek 

 

Remeg a padló, morog a föld,    

akár egy óriás, ha nyelvet ölt,    

csúfot űz velünk a fenn és lenn,    

idebenn minden megbillen. 

 

Ne félj, a házunk akkor is áll,   

ha a szék, asztal táncot jár.   

Nincsen semmi elveszve,    

Gergely Péter tervezte. 
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Színezd ki te!  
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Olvastad már? 

Kampós Csaba—S. Németh József: A Reze-
da család kalandjai a Balaton-felvidéken 

A háromgyerekes Rezeda család tagjai egy 
lakóautóval járják be Magyarországot. Ezúttal 
hazánk egyik legszebb vidékén, a Balaton-
felvidéken túráznak, és felfedezik az ismert és 
kevésbé ismert helyeket egyaránt. Megfordul-
nak a nagyvázsonyi és a szigligeti várban, a 
tapolcai tavasbarlangban, Tihanyban, és még 
sok csodaszép tájon. Az izgalmas kalandok 
mellett, az ifjú olvasók rengeteg érdekes infor-
mációt megtudhatnak a Balaton-felvidékről.  
Ismerd meg te is ezt a vidéket, éld át velük 
nyaralásukat, légy részese a család izgalmas 
történeteinek!  

 
 
 

„-Zombi vagyok, elkaplak és megeszlek!                                         
- Engem ugyan nem! - suttogta elszántan Jul-
csi, és felmászott a kőfal tetejére. Hosszú per-
cek teltek el, mire Vili rájött, hogy kishúga túl-
járt az eszén, és sikeresen elbújt előle:                                                                                    
-Julcsi, gyere elő, te nyertél!- kiabálta. Erre a 
magas fal tetején kuksoló Julcsi örömittasan 
ujjongani kezdett:                                                                     

- Én nyertem, én nyertem!                                                                                                                       
- Vili a hang irányába nézett, és szemei tágra meredtek. Azon nyomban kiabálni kez-
dett:                                                                                                                                                
- Anci, Apci! Gyertek ide gyorsan! - A szülők villámgyorsan felpattantak az aggodal-
mas hang hallatán, és odarohantak. Anci a szája elé kapta a kezét, hogy fel ne sikolt-
son.                                                                                                                                                           
- Hogy kerülsz te oda? -kérdezte.                                                                                               
- Felmásztam -felelte Julcsi egyre kevesebb magabiztossággal, mert ekkor jött rá, 
hogy mennyire magasan is van. Az emberek aprónak tűntek, és messzire ellátott a 
tájon, neki pedig csak egy egészen szűk helye volt, amin ülni tudott.” 

„– A könyvben eljutunk olyan helyekre, ahová 
talán csak kevesen. Például egy erdő közepén 
fellelhető templomromhoz csakúgy, mint a szig-
ligeti várhoz. Az a közös mindezekben, hogy 
olyan aspektusból igyekszünk bemutatni, ame-
lyet nem biztos, hogy ismernek akár az itt élők 
is” – mondja a történelem-népművelő-
szociológus végzettségű S. Németh József, az 
egyik szerző.  
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             Viccek iskolakezdés idején  
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Az augusztusi rejtvények megfejtései                     

 
 
 
 
 
 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből az augusztusi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

ŐRIZGESD, SZÉP MARAD. 

 
 
 

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

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Én vagyok a  Táltos 
Mármint a Paripa! 

Ha te vagy a gazdám, ne félj,  
nem lesz hiba! 

Etess meg parázzsal,      
meglásd nem nagy munka,      

ugorj fel, indulunk,  
szél sem ér nyomunkba. 

Megvívhatod harcod, 
álló nap a kardod 

Sárkányfejet nyeshet  
és sárkányvért onthat—      
Visszaútra a nyergedben                

hagyj helyet a  
Királykisasszonynak! 

Mi lehet az utolsó sor végeredménye? 
 
        X + X + X = 3        
                                   X + Y = 5 
             Y + Z = 7                     
                                  X + Y +Z = ____ 
 
   X=1     Y= 4     Z= 3         X + Y + Z = 8 

 Rejtvények szeptemberre 

1. enni és …… kap 
   

2.  nem jó illat 
 

 

3.  a falat festi 
 
 

4.  papírt vágsz vele  

 
 

5.   … tesz, megtréfál 

 
 

6.  lombszőnyeg 

I N N I 

S Z A G 

K E N I 

O L L Ó 

L Ó V Á 

A V A R 

Ló-számo-ló 
 
 

10                       

 
4                         
 
2 

          
 
21 
 

1+10 x 2 = 1+20 = 21  

2 

1 

Melyik pásztor mit őriz? Kösd össze a 
pásztorok ointos megnevezését állataik-
kal, majd keresd meg, a kicsinyeiket a 
harmadik oszlopban! 
 
    tehén        csordás              borjú                           
    birka         juhász                bárány                     
    disznó      kanász                malac 



16 

Ha a betűhálóból kihúzod A szeptemberi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod : 
Nagy Bandó András Naptár című versének 

hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Szeptember, őszi kép,     
sárgul a hárs, a nyír,    
 bokros rejt őzikét,   

 
………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

A …………………… vagyok: 
Elsötétül az ég szárnyam ha kitárom,  

rikoltásom hallani,                                         
túl három határon. 

Ha messze van dolgod,                               
nincs szükséged másra,                               

szívesen látlak egy                                          
légi utazásra. 

Menetjegy árában hozz húst,                         
három fontot.                                               

Mert ha elfelejted,                                           
rámegy a két combod. 

    

  Ú  

    

    

    

    

K Ö L H I L D A 

Z A K A R I Á S 

T Ő N K E G O N 

M E G M Á R I A 

V E R D I Á N A 

S E D O R I N A 

T Í R E B E K A 

R O Z Á L I A R 

1. tüske teszi 
 

2. szülinapra rendezik 
 

 

3. ilyen hangszer a dob 
 
 

4. száj pirosító 

 
 

5. cincogó rágcsáló  

 
 

6. Tamás becézve 

 

Ki rejtőzik a ké-
pen? Kösd össze 
a számokat 1-től 

4 12 

20
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Lufi-számláó 
Fejtsd meg a szabályt, majd írd be a  
hiányzó számokat az üres lufikba! 


