
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Csanádi Imre 

Levélsöprő 

Köd szitál, 
hull a dér, 

lepörög a falevél. 
Földre szökik, 
szemétnek, - 

aki éri, ráléphet. 
 

Sziszegő szél 
söpri -hajtja, 
hullongó hó 
betakarja.  
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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              

Begyűjtés hava 
 

 

Fuvoláz a kismadár,                        
piros csőre síp,                    

ahol bogyót nyit az ág,                     
néha odacsíp. 

 

Elment a madárka,                                          
üres a kalitka,                               

mind azt fújdogálja,                  
visszajő tavaszra. 

Szép őszi vers 
 

Megérkezett október 
az ősz hava. 

Mindszent havának 
nevezték vala. 

 
Gyümölcsöt érlel, 
fa lombot színez. 
Levegője, finom 
illatoktól terhes. 

 
Vidáman kergetőzik, 
jól elvan egymással, 

a sülő gesztenye, 
az édes must illatával. 

 
Most van ideje 

a szüreti bálnak. 
Méltó ünneplése 

a sok-sok munkának. 
 

Csak a virágok búsulnak, 
dér csipkedi őket. 

Tudják, hogy sorsuk, 
a szomorú enyészet. 

 
Erdők, mezők lakói 
a télre készülnek. 
Titkos éléstáraik 

szépen megteltek. 
 

Október, október, 
te sokszínű hónap. 
A berregők közt, 
a legszebb vagy.  

 
 
 
 

 Juhász Gyula  
 

Október 
 

A fény arannyal öntözi még 
A szőke akác levelét, 

De ez a fény, megérzem én, 
Már októberi fény. 

 
Az alkony lila fátyla alatt 

Tarka tehenek hada halad, 
Vígan elbődül, hisz haza tart, 

De ez már őszi csapat. 
 

A kertben tarkán égő színek, 
Virágok, dúsan vérző szívek, 
Rajtuk az este harmata ring, 
De ez már őszi pompa mind. 

 
Fényt, krizantémet, dalt, harmatot 

Lelkemben vígan elringatok, 
Megszépül lassan, ami rég volt, 

De ez már októberi égbolt!  
 

 
 

Mátyás Ferenc  
 

Vadvirágcsokor  
 

A vadvirág megterem 
úton, mezőn, réteken, 

hegyek közt már, aki járt 
érezhette illatát, 
annyi szín, szag,                     

forma vonz, 
ha házadból kiosonsz - 

járd be a szabad vadont, 
hogy mivel vár, megtudod. 
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Gáto Kovács István 
 

Barna vers 
 

Megjött az ősz, rozsdabarna    
lomb ruháját szél kavarja. 

Gesztenye hull, kihalt járdán   
pattan barnán, s gurul barnán. 

Barna szemet kötöz álom,     
nap aranylik barna vállon. 
Barna fatörzs, barna moha    

kezem barnán cirógatja.   
Sziklabarlang barna mélyén,   

októberi éjnek éjén,                   
barna bundás gyermekmedve    
fekszik összegömbölyödve. 
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Simkó Tibor 
 

                           Kökény 
 

Tele a hegy  
kökénnyel,  
szedtem is  

egy köténnyel,  
el is gurult —  
le a lejtőn —         

kettő,  
      három,  

                  négy szem; 
haj,  

         dani —  
          dáré,                               
brummhajja, 

kökényszemű                             
kislányoknak  

nincsen  
híja  

             megsem; 
haj,  

         dani —  
          dáré,                               
brummhajja! 

Mentovics Éva 

Az ősz vándorútja 

Árnyas erdők ösvényein 
látták jönni már az őszt. 

Lomb hajlongott, levél rezdült 
fenn, a tölgyek ága közt. 

  
Októberben kosárba tett 
sok -sok ízes gyümölcsöt, 
s izgatottan leste-várta, 

sárguljon a sütőtök. 
  

Tölgyek díszes üstökeit 
rázogatta, borzolta, 

somot, bicskét, kökényt 
érlelt rét ölén, a bokrokba’. 

  

Weöres Sándor 
 

Szól a nóta 
 

Szól a nóta halkan,       
csak éppen hogy halljam. 

Levegőben erre-arra    
kavarog a dallam. 

Utána ha mennél,   
bizony nem is lelnéd,   
elvitte az esti szellő,    
akárcsak a pernyét. 
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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! 

Vigyázz, veszély! 
 

   Földünket számtalan természeti katasztrófa éri. Szerinted igazak a bolygónk fenye-
getettségéről szóló állítások? 

< 
Pom-
peji 
 

A 
hurri-

kán 
sze-
me    

> 
 

               
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. A pusztító erdőtüzeket mindig emberek okozzák.   

2. A tenger mélyén bekövetkező földrengések romboló hatása sok 
száz kilométernyi. 

  

3. Ha hurrikán alakul ki, a közepén, azaz a „szemében” fúj legerőseb-
ben a szél. 

 
 

 

4. A tengeri örvények képesek lehúzni a hajókat a tengerfenékre.   

5. Tiszta, kék égből is lecsaphat a villám, nem kell zivatarfelhőnek 
lennie fölötte.  

  

6. A hófödte hegyekben egy hangos kiáltás is lavinát okozhat.   

7. Amikor Kr. E. 79-ben kitört a Vezúv, a forró láva elöntötte Pompejit 
és Herculaneumot. 

  



6 

Vigyázz, veszély! 
 

1. A pusztító erdőtüzeket mindig emberek okozzák.  - Hamis 
    A legtöbb erdőtüzet véletlenül vagy szándékosan emberek okozzák, de tűzvészek termé-
szetes úton is bekövetkeznek. Okozhatja földbe csapó villám, vulkánkitörés, de akár egy 
szikra is, amely sziklaomláskor, a kövek súrlódásából keletkezik. A futótüzek különösen 
veszélyesek. Kánikulában az efféle tüzek elképesztő gyorsasággal söpörhetnek végig egy 
területen, és mindent elpusztítanak. 
 
2. A tenger mélyén bekövetkező földrengések romboló hatása sok száz 
kilométernyi.  - Igaz 
   A mélytengeri földrengések olyan hullámokat gerjesztenek, amelyek több ezer 
kilométerre is eljutnak. A szárazföldet elérve gigantikus vízfalat alkothatnak—
ezt nevezzük szökőárnak vagy cunaminak. Mindent lerombol, ami az útjába 
kerül. 2004 decemberében az Indiai-óceán partvidékén egy cunami következtében 14 or-
szág több mint 250 000 lakosa vesztette életét. 
 
3. Ha hurrikán alakul ki, a közepén, azaz a „szemében” fúj legerősebben a szél.  - Ha-
mis 
   Hurrikánok a trópusi területeken alakulnak ki. A meleg tenger felett a páradús, forró leve-
gő felmelegedik, spirális forgásba kezd, amíg hurrikán nem képződik. A hurrikán átmérője 
akár 500 km is lehet, belsejében 240 km/órás sebességű széllel. Ha eléri a szárazföldet, 
egész térségeket rombolhat porig. Ahol a vihar „szeme” elhalad, minden csendesebbé és 
nyugodtabbá válik, de ez ne tévesszen meg senkit a rövid szünetet követően a tomboló 
vihar újabb hullámai érkeznek. 
 
4. A tengeri örvények képesek lehúzni a hajókat a tengerfenékre.  - Hamis  
  A tengerekben gigantikus méretű örvények alakulhatnak ki ott, ahol két  erős tengeráram-
lat találkozik. Vannak olyan örvények, amelyekben a víz vadul forgó tölcsérként áramlik a 
tengerfenék felé. Sok történetet és legendát ismerünk arról, hogy az örvény a tenger mélyé-
re húzta a hajókat. Nem valószínű, hogy egy hajó eltűnik a kavargó víz tölcsérében, de je-
lentősen megrongálódhat.  
 
5. Tiszta, kék égből is lecsaphat a villám, nem kell zivatarfelhőnek lennie fölötte.  - 
Igaz 
  A Föld felszíné másodpercenként nagyjából 50 villám sújt le, legtöbbjük zivatarfelhők alatt. 
Ám a villámok időnként akár 40 km-rel távolabb csapnak le a kék égből. Ez szó szerint 
„derült égből villámcsapás”. Ha el akarjuk kerülni, hogy egy villám éppen belénk csapjon,  a 
legokosabb, ha fél órát várunk a zivatart követően, mielőtt kimegyünk a szabadba. 
  
6. A hófödte hegyekben egy hangos kiáltás is lavinát okozhat.  - Hamis 
  Csak a filmekben indul lavina egy hangos kiáltás vagy egy lövés miatt. A valóságban ezek 
nem elég erős hatások. Sokszor attól suvad meg a hó, hogy egy arra járó ember megmoz-
dítja a havat egy instabil lejtőn. Ilyenkor leomolhat az egész hótömeg, magával rántva az 
okozóját is. 
 
7. Amikor Kr. e. 79-ben kitört a Vezúv, a forró láva elöntötte Pompejit és Herculaneu-
mot.  - Hamis 
   Az igaz, hogy Kr. U. 79-ben kitört a Vezúv, de Pompeji és Herculaneum városa nem 
a lávafolyam matt pusztult el. A kitörést követően gázok és por elegyéből álló, óriási 
vulkanikus törmelékár hömpölygött végig a hegyoldalon. 
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Gryllus Vilmos 
 

Őszi falevél 
 

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

 
- Honnan jössz, falevél? 
- Fa ágáról hoz a szél- 

 
- Fázol-e, falevél? 

- Hideg bizony ez a szél. 
 

- Szállj tova, falevél! 
- Röpülök, ha visz a szél. 

 
Nyulász Péter 
 

Szembeszél 
 

Szemtelen a szembeszél:     
  ujjra fúj és hajba kap. 

Hasra hát, ki harcra kész,      
   hátra arc és fejre kéz! 
Szív a tüdő, áll a váll,     
fog a láb és lép a kéz! 

Fülel az orr, szagol a fül,    
néz a száj, s a szem beszél! 
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Pap Márta  
 

Ősz-apóka  
 

Ősz-apóka köpönyege       
hej, de tarka-barka!  

Úgy látszik, hogy  
Sárga, piros falevélből varrta.  

 
Tarka-barka köpenyének     

sok a zsebe, ránca,    
 hull a dió, hull az alma,    

 ha köpenyét rázza.  
 

Szereti is ősz-apókát     
a sok apró gyerek,    

gyümölcsöt ad  
A lehullott falevelek helyett.  

 
 



9 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Ki sütötte az első pizzát? 
 
  A pizza története az ókorban kezdődött, nagyjából i.e. 700 és i. e. 400 között, a mai 
Észak-Olaszország területén. Az ott élő etruszkok szokása volt, hogy a tűz közeláben 
áthevült köveken tésztalepényeket sütöttek, amelyeket mindenféle ennivalóval megrak-
va „ehető tányérként” használtak. 
  Az etruszkokkal körülbelül egy időben Itália déli részén élő görögök fejében fogant 
meg az ötlet, hogy a tésztalepényt ne a sütés után fedjék be a feltétekkel, hanem már 
a sütés előtt. Így jött létre az első pizza. Hosszú évszázadoon át a szegények fő elede-
le volt, mivel  hozzávalók olcsók voltak, a tészta összegyúrása és megsütése pedig 
gyorsan ment. 
  1830 körül Nápolyban rendkívül népszerű és keresett volt a pizza. Így I. Umberto ki-
rály és felesége Margherita királyné is meg akarták ismerni e sokat magasztalt ételt. Az 
ő esetükben persze szóba sem jöhetett, hogy az egy-
szerű néppel étkezzenek együtt, Raffaelo Esposito 
ezért egyenesen a királyi ebédlőbe vitte az ez alkalom-
ra sütött pizzáját. S hogy kifejezze hazaszeretetét a 
királyi pár előtt, az olasz nemzeti színekben (zöld-fehér
-piros) pompázó pizzát varázsolt, éspedig úgy, hogy a 
tésztát friss bazsalikommal, mozzarella sajttal és para-
dicsommal rakta meg. Azóta nevezik a pizzának ezt a 
fajtáját Margherita pizzának.  

 

Melyik élőlény agya a legnagyobb? 
 
    Egy kifejlett hím ámbráscet 20 méteresre is megnő, és súly a kár az 50 tonnát 
is elérheti. Ez 50 000 kilogrammot jelent! E hatalmas tengeri emlő feje teljes test-
hosszának harmadát teszi ki, tehát bő hatméteres. Ez a szögletes koponya rejti a 
legnagyobb agyat az egész élővilágban: bálnánk 9,5 kg-os aggyal büszkélkedhet. 
  De vigyázat, ha az arányokat nézzük, ez az agy nem is számít olyan óriásnak– 
az ember például átlagosan 1300 grammos aggyal gondolkodik—ez teljes testtö-
megének hozzávetőleg 2,1%-a. Sőt egy egér a maga 0,4 grammos agyával teljes 
testtömegének 3,2%-át 
hordja a fejében! Az ámb-
ráscet agya ezzel szem-
ben tömeg és térfogat te-
kintetében is csupán 
0,021%-át alkotja irdatlan 
nagy testének. 
  Ám úgy tűnik, ez is elég a 
ravaszsághoz. Az ámbrás-
cet ugyanis—rokonaihoz, a 
különböző delfinfajokhoz 
hasonlóan—nagyon okos 
állat. 

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

Pavlics Ferenc (1928-) gépészmérnök, 
kutató. Az embert Holdra juttató Apollo-
program utolsó három missziójának meg-
határozó része volt a holdautó. Az űrhajó-
sok által csak Ravemnek nevezett jármú a 
világ első Földön kívül használt, négykere-
kű közlekedési eszköze, 
melynek a mai napig nincs 
párja. Az 1971-ben a Hold 
felszínét kutató holdjáró 
megálmodója a Holdautó-
program műszaki igazgatója 

volt. Az autó kerékszerkezetének szabadalma is Pav-
lics Ferenc nevét dicséri.   

 
Ifj. Rubik Ernő (1944
-) Kossuth-díjas 
szobrász, építész, 
formatervező. Játék-
vezető, egyetemi ta-
nár. A bűvös– vagy 
külföldön inkább Rubik-kocka néven ismert világhírű 
logikai játékot 1974 tavaszán fedezte fel. Ennek a 
zseniális mérnőki találmánynak a célja, hogy az elő-

zetesen összeke-
vert kockából for-
gatással visszaál-
lítsuk az eredti 
színösszeállítást, 
vagyis a végére 
minden oldalon 
azonos színű lapok 
legyenek. A kocka 
variálási lehetősé-
ge több mint 43 
quintillió (43 252 

003 274 489 856 
000). Játssz a koc-
káddal, és ha már 
elég gyors vagy in-
dulhatsz a Rubik-
kocka világbajnoksá-
gon, amit kétévente 
rendeznek meg.   

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

        Rubik-kocka 

 

Nagy kockában kis kockák,   

kis kockákon lapocskák,    

a lapocskák színesek,    

negyven éve híresek.   

  Rubik-kocka e járvány,    

Rubik Ernő-találmány. 

 

Narancs, piros, sárga, kék,    

fehér, zöld, így pont elég,   

mert a kocka hat lapja     

hat színből van kirakva.     

Csavard ki és csavard be,   

csavaros ész kell ide. 

Holdjáró 

 

Itt a Holdon holdjáróval     

szeljük a holdutat,  

holdkörüli holdtúránkon    

műszerünk holdrengést kutat. 

Amikor majd leparkolunk,   

holdport rugdosunk,     

este aztán holdfáradtan,   

holdkórosan horkolunk. 

Kocka, kocka, kirakó,    

kockafejnek nem való,    

forgasd minden oldalát,   

 erre, arra, oda, át,    

egyszínű lett mind a hat,    

végül, lám csak, kiraktad! 
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Fekete macskák Halloween-ra 

 

A fekete macskákhoz sok babo-
na kötődik,  Halloween idején 
különösen kedvelt figura.  

A fenti csipeszes (vagy mágnest 
is ragaszthatsz csipesz helyett a 
hátuljára) egyszerűen, gyorsan 
elkészíthető.  Akár kartont, de-
korgumit vagy filcet használsz 
alapanyagként, hamar készen 
van. Vágd ki a fenti formákat, 
illeszd össze a kép alapján, 
majd végül ragaszd a csipeszre. 

A jobb oldali cicusok elkészíté-
séhez két papírhengerre (WC 
papír-guriga) lesz szükséged. 
Fesd be vagy fekete papírral 
vond be a hengereket, de ké-
szíthetsz más színű cicákat is, 
akár csíkos vagy foltos miaúkat. 
Rajzod meg a bábvonalakat és 
az arcát valamilyen, a testtől 
elütő színnel, ragaszd fel a füleit 
és a farkincáját, a szemeket, 
aztán a test hengerét felül hor-
paszd be, hogy könnyen rára-
gaszthasd a fejet .                     
Mivel üreges a kobakja, így tart-
hatsz benne  ceruzát, tollat, ék-
szert, üzenetet hengergethetsz 
bele stb. Így nem csak kedves 
dísz, hanem hasznos segítő is a 
macskád.  
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Olvastad már? 

Kampós CsKelly Barnhill: A lány, aki holdfényt ivott 

„A csillagfényben természetesen varázserő lakozik. Ezt 
mindenki tudja. De a holdfény, az egészen más. A hold-
fény maga a varázslat. Erről bárkit megkérdezhetsz.” 

A Protektorátus lakói minden évben egy csecsemőt 
hagynak az erdőben, hogy feláldozzák az ott élő boszor-
kánynak. Ám Xan valójában jó boszorkány. Megmenti a 
kisbabákat, és az erdőn keresztül elviszi őket egy szerető 
családhoz, s hogy útközben ne éhezzenek, csillagfényt 
ad nekik táplálékul. 

Az egyikükkel azonban csillagfény helyett holdfényt itat, 
ezzel pedig rendkívüli varázserővel ruházza fel a gyere-
ket. Xan elhatározza, hogy magához veszi a kislányt, és 
a Luna nevet adja neki. Luna tizenharmadik születésnap-
jának közeledtével a lány varázsereje fokról fokra a fel-

színre tör, ami számos veszélyes és izgalmas következménnyel jár. 
 
 

 

„A türelem nem siet. 
Nem liheg, nem szalad, nem botlik el. 
A türelem olyan, mint az óceán hullámzása; 
a türelem olyan, mint a hegyek sóhajtása; 
a türelem olyan, mint a láp sistergése; 
a türelem olyan, mint a csillagok kórusának 
végtelen éneke.” 

„Nem minden tudásunk az agyunkból indul ki. 
Van, ami a testedből, a szívedből, a megérzé-
seidből.”  

„– Az, hogy nem látod, nem jelenti azt, hogy 
nincs is ott. A világ legcsodálatosabb dolgai 
közül sok egyáltalán nem látható. De ha hiszel 
bennük, az még erősebbé és csodásabbá teszi 
őket. Majd meglátod.” 

„Etin tudta, hogy a történetek néha igazat 
mondanak, de van olyan is, hogy hazudnak. 
Könnyű elferdíteni, kifacsarni, elmaszatolni, 
elmaszatolni őket. Aki a történetek fölött ren-
delkezik, annak hatalma van.” 
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  Októberi mókák  

- Péter, miért horgászöl-
tözékben mész vadász-
ni? 

- Hogy megtévesszem a 
nyulat! 

A híres hegedűművész olyan gyönyörű-
en muzsikál, hogy a hegedűje hangjával 
még a vadállatokat is meg tudja szelídí-
teni.    Koncertet ad a dzsungelben, kö-
rülötte ott ülnek a vadállatok: tigris, hié-
na, leopárd… s mind-mind könnyekig 
meghatódnak a zenétől.  Ekkor érkezik 
az oroszlán, figyel egy kicsit, majd ráveti 
magát a művészre és bekapja.                         
A többi vadállat dühüsen kezd üvölteni:                                            
- Hogy lehetsz ilyen gonosz, érzéketlen! 
Neked egyáltalán nincsenek érzelmeid?                                        
Az oroszlán az egyik mancsát a füléhez 
ermeli, s bömböl egyet:                                                
- He? Mit mondtok? 

Padlizsán bekopog a 
szomszédjához:            - 
Retek úr, szabaduljon 
meg a kutyájától, mert 
megőrjít bennünket! Teg-
nap, mikor a lányomnak 
énekórája volt, ez a fertel-
mes, büdös dög, olyan 
vonyítást rendezett, hogy 
borzasztó. Nem tudták 
befejezni az órát.                         
- Sajnálom, Padlizsán úr, 
a maga lánya kezdte.  

- Uram, ön ezzel a szívvel nyolcvan évig is 
elélhet! 
- De doktor úr, már nyolcvanhét vagyok. 
- Na ugye! Én megmondtam. 
 
                  * * * 
Az izgalmas színpadi krimi harmadik felvo-
nása megy, mikor egy izgatott néző felpatta: 
- Hol a gyilkos? 
- Itt ül maga mögött—rángatja meg hátulról 

valaki—, ha nem ül le 
azonnal. 

Zuhogó esőben megy a taxis sz utasá-
val, aki megjegyzi: 

-Uram, tudja, hogy beázik az autója a 
tetőablaknál? 

- Tudom. 

- Ez minid így van? 

- Á dehogy! Csak ha esik. 
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A szeptemberi rejtvények megfejtései                     

 
 
 
 
 
 

 
Tudod, 
hogy kik 
ők? Szí-

nezd ki a kuflikat! 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből a szeptemberi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

KÖLTŐNK MEG VERSET ÍR. 

 
 
 

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? 

 
A Griffmadár 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. 

 Rejtvények októberre 

1. tüske teszi 
 

2. szülinapra rendezik 
 

 

3. ilyen hangszer a dob 
 
 

4. száj pirosító  

 
 

5. cincogó rágcsáló  

 
 

6. Tamás becézve 

 

Ki kicsoda? Öt barát az első 
béből - Panni és Pali a szé-

lén ülnek, Peti gömbölyű 
fülei Pannit és Piroskát  hall-

ják közelről. Pali agancsa 
Pötyit böki meg véletlenül. 

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

4 12 

20

8 

16 24 

S Z Ú R 

Z S Ú R 

Ü T Ő S 

R Ú Z S 

E G É R 

T O M I 
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Ha a betűhálóból kihúzod az októberi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod : Nagy 
Bandó András Naptár című versének hiányzó 

része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Október esőt hoz,   
szélverte diókat, 
viharral masíroz 

 
………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

A …………………… vagyok: 
Mikor megszülettem  
olyan pöttöm voltam,    

hogy majdnem felrúgott  
a veréb a porban. 

Hogyha törpét láttam,  
óriásnak véltem,        

Hüvelyk Matyinak is       
csak térdéig értem. 

De a sárkányt belevertem                                     
a földbe derékig,                                               

mázsás buzogányát                                      
feldobtam az égig, 

    

    

    

    

    

    

T Á N P E T R A 

H E L G A C O L 

T K O P P Á N Y 

A T M A L V I N 

B R I G I T T A 

E L Ő D H A J Ó 

D É N E S K A T 

S A L A M O N  

1. nyár utáni  
   

2.  szellő, fuvallat 
 

3.  nyitó ellentéte 
 
 

4.  nagyon pici 

 
 

5.  kicsi Pál 

 
 

6.  időmérők javítója 
. 

Tudod-e, hogy ki ő? > 


