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Komor fellegek között, 
jön az eső, jön a köd.                                                
Cidrizik már a világ,                                                  

Jól vigyázz, hogy meg ne fázz! 



2 

 
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 
 

 

Kányádi Sándor  
 

Felleg hátán felleg 
 

Felleg hátán felleg 
mendegélnek, mennek. 

Északról le Délnek 
mennek, mendegélnek. 

  
Délről napkeletnek, 

onnan napnyugatnak, 
térülnek, s már újra 
északra vonulnak. 

  
Elfödik a Napot, 
este el a Holdat. 

Ólmos esőt visznek, 
porka havat hoznak. 

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.  

Kányádi Sándor  
 

Lapulnak a lehullt  
lombok 

 
Sem a napot, sem a holdat 
nem látjuk már napok óta, 
habarcsával a szürkeség 

a kék eget bevakolta. 

Sehol egy tenyérnyi kékség, 
bár egy vékony repedésnyi; 

nincs a feketerigónak, 
nincsen kedve fütyörészni. 

 
Csak csetteget ágról ágra, 

hírleli: vége az ősznek, 
lapulnak a lehullt lombok, 

fáradtak, nem kergetőznek. 
 

Lombok helyett fönn a fákon 
csupa sötét varjú-kár van. 
S elkezd a hó hulldogálni, 
mint a tavaly ilyentájban. 

 

Gazdag Erzsi 

Sír-rí szegény kis cinege 

Sír-rí szegény kis cinege: 
Megázott az inge, 
Kerítésre teregeti, 

Gyenge szello legyezgeti, 
Nap sugára szárítgatja, 

Hogy a cinke felhúzhassa.  
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Bartos Erika 

Őszi nyuszi 

Rajzoltam egy piros házat, 
ki is lakjon benne? 

Színes őszi falevélből 
egy nyuszi jó lenne! 

Elkezdem a pocakjánál, 
második a feje, 

bordó lesz a lábacskája, 
zöld levél a keze. 

Hoszzú füle sárga, barna, 
farkincája kerek. 

Fogd a tollat, rajzolj neki 
orrot, szájat, szemet! 

Britt G. Hallqvist: 

Pufi 
 

Pufinak hívja mindenki, 
mert egy picurkát pufók. 

Csak egy picurkát. 
Gyakran áll a tükör előtt, 

és motyogja: "Csak egy picurkát." 

Kányádi Sándor 

Szemerkél az őszi eső 
 

Szemerkél az őszi eső, 
szomorkodik a diófa, 

nem búsulna, ha a nyári 
viselete most megvolna. 

 
De letépte a cudar szél 

pompázatos szép ruháját, 
pedig azt még a zuhogó 
záporok is respektálták. 

 
De leginkább azon búsul, 
hogy azok is elszeleltek, 
akik árnyas lombja között 

nyáron által csiviteltek. 
 

Se egy rigó, se egy veréb, 
csak egy öreg, mindig álmos 

varjú maradt hűséges a 
lombja-vesztett diófához. 

 
Ül, csak ül és hallgat bölcsen, 

jól tudja, hogy nemsokára 
lesz az öreg diófának 

gyönyörűszép hósubája. 

Gazdag Erzsi 

A kis ház lakói 
 

Erdő szélén kicsi ház. 
Kicsi házra ki vigyáz? 
Hold-bakter a csősze, 

hőscincér az őre. 
 

Lakik benne éji lepke, 
három sovány denevér, 

keresztespók a gerendán 
s mind, aki csak belefér: 

mezőről jött kis egér, 
fülesbagoly, csigabiga, 
bundás pele, fürge gyik 
itt lakik most, itt lakik. 

S erdőszéli kis kunyhóban 
téli álmot álmodik. 

Pufinak fogynia kellene, 
de ha olyan nagyon szereti 

a húsgombócot! 
Pufit Karl-Fredriknek hívják, 
de ezzel senki se törődik, 

csak Ulla. 
`Karl-Fredrik`! -- kiabálja 

jó hangosan, hogy hallja mindenki. 
Pufi szereti Ullát. 

http://mila60.blogspot.com/2006/11/britt-g-hallqvist.html
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Mentovics Éva 

Az ősz vándorútja 

Árnyas erdők ösvényein 
látták jönni már az őszt. 

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

  
 Novemberben avarpléddel 

erdőt, mezőt úgy takart, 
hogy a dermedt, fagyos tájon 

biztonságban tudja majd 
  

mindazt, kinek apró testén 
nem nőtt vaskos, nagy bunda, 

elbújna a cudar téltől, 
s tavaszig csak aludna. 

  
Mikor a tél hó-csipkéjét 

borította a tájra, 
tarka gúnyás őszünknek csak 

rőt subáját találta.  

Gryllus Vilmos 

Jégeső 

 
Felhő közeleg, beborul az ég, 

zúg és dübörög, fenyeget a jég! 
Mindent letarol, ami üde, zöld! 

Mindjárt ideér! Megremeg a föld. 
 

Csattog, kavarog, lezuhan az ég, 
dörgő riadó: megered a jég! 

Fákat csupaszít, töri, ami zöld. 
Hol van menedék? Könyörög a föld. 

 
Nincsen kegyelem! Fekete az ég. 

Szőlőt, gabonát szüretel a jég. 
Nem kell sok idő, egyre fogy a zöld, 
barnán, csupaszon didereg a föld. 

Tóth Krisztina 
 

Fázós dalocska 
 

Ott kinn viharos     
szél tombol.  

Az ember kimegy és     
meggondol! 

Tegnap meleg ősz,     
mától tél:    

viszlát, fagyi és  
játszótér! 

Jön majd kori és  
jégpálya,    

sízés, anyukánk  
rémálma,    

lesz majd nátha és  
filmnézés,   

Hurutos köhögés. 
(Elnézést.) 

Vastag                    
dzsekimet  
felhúzom,    

nem baj, ki-
együnk,   

hadd fújjon! 
 

Tóth Krisztina 
 

Születésnap 
 

Ma van a születésnap,      
amikor anyunak szülni kellett. 

Nekem most nem kell szerencsére:     
engem csak ünnepelnek. 

 
Ha egyszer  

gyerekem lesz,     
gondolom kell  

majd arra,     
hogy én is szüljek, 

hadd legyen      
neki is szülinapja. 
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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! 

Szeszélyes időjárás 
 
  Az időjárás sokszr a bolondját járatja velünk, de felismered-e, hogy ezek közül az állí-
tások közül melyik hamis? 

< szivár-
vány 
 
 
 

      gömb-
villám > 

 
 
 
               

 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. Akár teniszlabda méretű darabok is hullhatnak jégeső esetén.   

2. A Déli-sarkon több hó esik egy hónap alatt, mint Alaszkában egész 
évben. 

  

3. 2008-ban Cambridge-ben fordított szivárvány jelent meg az égen.  
 

 

4. A tehenek alkalmasak időjósnak.   

5. Venezuelában 360 napig tombolt egy zivatar.    

6. Zivatarok idején néha gömbvillám jelenik meg az égen.   

7. Halak és békák  is potyoghatnak az égből.   
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Szeszélyes időjárás 
 
1. Akár teniszlabda méretű darabok is hullhatnak jégeső esetén. — Igaz 
   Sőt még nagyobbak is! Az eddigi legnagyobbat Dél–Dakotában találták 2010-ben: 20 
cm-es átmérőjével akkora volt, mint egy emberi fej. A jégeső úgy alakul ki, hogy a lég-
áramlatok felfelé hajtják a légkörben keletkező esőcseppeket, ott megfagynak, az elne-
hezedő jégdarabok pedig lehullanak. 
 
2. A Déli-sarkon több hó esik egy hónap alatt, mint Alaszká-
ban egész évben. —Hamis 
  Bármilyen furcsa, a Déli-sarkot szinte egyáltalán nem esik  hó, 
mert túl hideg van. Amikor a hómérséklet mélyen fagypont alá 
süllyed, a levegőben nem marad elegendő pára a hóképződés-
hez. A Déli-sarkon csupán néhány centiméter hó esik évente. 
Így hivatalosan sivatagnak számít. Ezzel szemben Alaszkában, a Thompson-hegyszo-
rosban évente átlagosan 14 méter hó esik! 
 
3. 2008-ban Cambridge-ben fordított szivárvány jelent meg az égen. — Igaz 
  A fordított szivárvány, más néven zenit körüli ív, úgy néz ki, mint egy mosoly az égen. 
Ritka jelenség, de 2008-ban Cambridge-ben megfigyeltek egyet. A fordított szivárvá-
nyok úgí keletkeznek, hogy a fénysugarak megtörnek a levegő magas rétegeiben elő-
forduló apró jégkristályokon, amelyek a fényt nem le, hanem felfelé verik vissza. 
 
4. A tehenek alkalmasak időjósnak. — Hamis 
  A pontos előrejelzések kora előtt az emberek a természet jeleiből próbáltak következ-
tetni a várható időjárásra. Az egyik népszerű hiedelem szerint, ha a tehenek lefeksze-
nek a legelőn, akkor eső várható. Ennek az állításnak lehet némi igazságtartalma, hi-
szen így száraz marad az álltok testének egy része és az alatta lévő fű, ám valószí-
nűbb, hogy egyszerűen csak kérődznek, vagyis újra megrágják azt a félig emésztett 
füvet, amelyet már egyszer lenyeltek. Ehhez ugyanis többnyire lefekszenek a tehenek.  
 
5. Venezuelában 360 napig tombolt egy zivatar. — Hamis 
  Egyetlen vihar sem tartott 360 napig, de Venezuelában, a Maracaido-tó és a Ca-
tatumbo folyó találkozásánál minden évben körülbelül 160 éjszakán át csapkodnak a 
villámok. Éjjelente, 10 órán keresztül több ezer villám cikázik át az égen. Ez a jelenség 
évezredek óta megfigyelhető, és a villámok fénye világítótoronyként segíti a halászokat 
az éjszakai tájékozódásban. 
 
6. Zivatarok idején néha gömbvillám jelenik meg az égen. — Igaz 
  Keveset tudunk a gömbvillámokról, mert nehéz megjósolni, mikor és hol alakulnak ki. 
Olyanok, mint a földfelszín felett lebegő, izzó, fényes golyóbisok. Nem csoda, hogy 
ezeket a varázslatos, ragyogó gömböket gyakran nézik ufónak. 
 
7. Halak és békák  is potyoghatnak az égből. — Igaz 
  Azt már tudod, hogy jég és meteoritok hullhatnak az égből, de elhiszed-e, hogy még 
halak és békák  is záporozhatnak? Néha szegény vízi lényeket felkapja egy-egy víz 
felett kialakuló tornádó. A forgó tölcsér alja felszívja a vizet, a benne élőkkel együtt. 
Amikor a tornádó eláll, az állatokat sokszor az élőhelyüktől több kilométeres távolság-
ban teszi le. 
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Tóth Krisztina 
 

Hazafias vers 
 

Ébred a kis  
jegesmedve,    
fészkelődik  
a jégágyon,    

és anyjára néz  
merengve: 

- Bármit mondasz,  
én itt fázom! 

 

 
Pörgető 

 
Kering az orsó,    
eltörött a korsó,    

ránk érik a cserepe,   
guggoljunk le! 

 
 
 

Gazdag Erzsi 
 

Holdat, napot  
kérdező 

 
Holdvilág, holdvilág,  

milyen ott fent a világ? 
 

- Csupa ezüst a világ,  
elsápad a szívvirág. 

 
Napsugár, napsugár,  

van-e ott tél,  
van-e nyár? 

 
- Lángruhában jár a tél, 
piros parázs itt a dér. 

 
 

 Csukás István 

Az őszi szél 

 Őszi szél rázza a fákat, 
lefújja a leveleket. 

Velük fújja a sapkádat, 
repül, többé meg nem leled! 

Fuss utána, de hiába, 
gyenge kezed el nem kapja, 

Világgá ment az a sapka! 
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Gazdag Erzzsi 
 

A kis ház lakói 
 

Erdő szélén kicsi ház. 
Kicsi házra ki vigyáz? 
Hold-bakter a csősze,     

 hóscincér az őre. 
 

Lakik benne éji lepke,   
három sovány denevér,  

Keresztespók a gerendán   
s mind, aki csak belefér:   

mezőről jött kis egér, 

Fülesbagoly, csigabiga,  
bundás pele, fürge gyík               
itt lakik most, itt lakik. 

S erdőszéli kis kunyhóban    
téli álmot álmodik. 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Milyen hosszú a világ leghosszabb függőhídja? 

  Japánt köztudomásúlag számos ki-
sebb-nagyobb sziget alkotja; összesen csaknem 7000! A köz-
megegyezés négy fő szigetet emel ki ebből a rengetegből, ezek-
nek még a neve is megjegyezhető: Hokkaidó, Honsú, Kijúsú és 
Sikoku. Az 1998-ban befejezett Akasi Kaiklo híd Honsú és Sikoku 
szigeteket köti össze. A híd legnagyobb fesztávolsága—tehát a 
minden alátámasztás nélküli, függesztett szakasza—1990,8 mé-
ter hosszú. Ilyen hosszú főszelvénye ez idő szerint egyetlen más 

hídnak sincs. Hogy az alapépítmény ilyen hatalmas távolság áthidalásakor se legyen 
túlságosan vastag (azaz nagyon drága és nehéz), a hidat erős acélkötelekre kell felfüg-
geszteni, ezeket az acélköteleket pedig magas tartószerkezetek, úgynevezett pilonok 
hordozzák. Minél magasabbak a pilonok, annál nagyobb távolságot lehet áthidalni a 
tetejükhöz erősített acélkötelekkel. Elméletileg akár 9 kilométeres is lehetne egy ilyen 
alátámasztás nélküli felfüggesztett konstrukció, ez azon-
ban nagyon drága mulatság: egy nagy függőhíd építése 
megközelítőleg 5 milliárd euróba kerül! 
  Az Akasi Kaikjo híd Eiffel-torony magasságú pilonjainak 
építése közben erős földrengés rázta meg a tenger fene-
két, amelynek következtében a pilonok már kész alapjai 
egy teljes méterrel eltávolodtak egymástól. A hidat sze-
rencsére így is sikerült befejezni és átadni a forgalomnak. 

 

Ki találta fel a gabonapelyhet? 
  A népszerű gabonapelyhet a Kelloggs testvérek, John és William találták fel 
1894-ben—bár céljuk korántsem valameky ropogós csemege készítése volt; szá-

mukra betegeik emésztése volt a fontos. 
  John Havey Kelloggs ugyanis orvos volt egy szana-
tóriumban, és olyan egészséges táplálékot akart adni 
reggelire a pácienseinek, amely helyettesítheti a ke-
nyeret. Fivérével, Williammel együtt egy reggelen 
megakadt a szemük egy ottfelejtett tálon, amelyben 
főtt búzapehely volt. Tanakodtak egy kicsit— s ennek 

eredményeként megszületett a „Granola” névre keresztelt, kisütött búzapehely. 
  Az újfajta étel rendeltetése az volt, hogy ízletesebbé tegye a szanatóriumban 
gyógyulók diétás étrendjét. William azonban nagyobb tételben akarta piacra dobni  
a találmányt, és fivére tiltakozása ellenére nádcukrot 
adagolt a mindaddig ugyan egészséges, de nem túl 
ízletes gabonapehelyhez. Ennek nyomán ugrásszerű-
en megnőtt a kereslet , Williamet pedig nem lehetett 
többé megállítani. 1906-ban saját céget alapított a 
főként reggelire fogyasztott gabonapehely gyártására; 
ez lett később a Kellogg Company. A fivérek viszont 
soha többé nem tudtak együttműködni és társulni, s évekig tartó pereskedésbe 
bonyolódtak. 

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

Losonczi Áron (1977-) építészmérnök, 
a LiTraCon fényáteresztő be-
ton feltalálója, Gábor Dénes- és Magyar Örök-
ség díjas. Az üveg és beton együttes használa-
ta nem új ötlet, a 2001-ben kifejlesztett és egy 
év múlva szabadalmaztatott üvegbeton mégis 
óriási újdonság. Egyedisége, 
hogy optikai szálak milliói kerül-

nek a betonba, melyek átvezetik a 
fényt, a kemény anyagnak mégis 
homogén marad a megjelenése. A 
Time Magazin a 2004-es év leg-
fontosabb találmányai közé sorol-
ta. A 2007-ben kifejlesztett pixel-
betonban (Litracon PXL) egy spe-
ciális műanyag csapokból álló 

idom vezeti a fényt. A pixelekből egyedi minták, akár 
színekkel kombinálva, nagy mérteben is kialakíthatók.  

 
PREZI — Árvai Péter, Halácsy Péter, 
Somlai-Fischer Ádám — Ők hárman 
dolgozták ki az ötletet, hogy az emberek 
emlékezetesebb, izgalmasabb módon 
jeleníthessék meg történeteiket. A millió-
nyi papírlap böngészése sk időt, energi-
át emészt fel. Más prezentációs progra-
mok számtalan korláttal rendelkeznek. A 
Prezi egy nagy, virtuális lap, ahová sza-

badon feltölthetők az előadások szövegei, képei vagy 
bármi, amit meg szeretnének osztani másokkal. Mikor 
az elemek összeállnak a részletekre való közelítéssel 
vagy éppen távolítással, mindig más-más szempontot 
vagy sorrendet felállítva prezentálhatjuk gondolatainkat. 

Internetes felületről 
2008 óta az elő-
adások bármikor 
és bárhonnan 
elérhetők, módo-
síthatók, tovább-
gondolhatók, 
lejátszhatók, 
letölthetők és 
átküldhetők az 
ismerősöknek. 

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

        Itt a Prezi, mi a Prezi? 

 

Leleplezi három okos legény,  

ötletük nem szerény:        

 ezt használd,  

ha prezentálsz az éterben, 

Bízz Ádámban,  

no meg a két Péterben! 

Fényáteresztő beton 

 

Én itt vagyok, s te ott,     

egyváros, két barát,     

köztünk betonfal,    

kétfelől látjuk két oldalát. 

 

Nem enged látnom téged,    

és te sem tudhatod,     

ha ujjaim felmutatom,    

 hányat mutatok. 

 

Én itt vagyok, s te ott,      

én innen, te odaát,    

csak elképzelni tudjuk    

a fal túloldalát. 

 

Áttörni, ó bárcsak,    

 e szürke, rút falon! 

Tán lesz egyszer oly csoda:   

átlátszó beton. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/LiTraCon
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9ny%C3%A1tereszt%C5%91_beton&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9ny%C3%A1tereszt%C5%91_beton&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_D%C3%A9nes-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g_d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g_d%C3%ADj
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Adventi készülődés 

 

  Hangulatos mécsestartót vagy 
kekszes dobozt készíthetsz egy 
kiürült befőttes üvegből és deko-
ratív papírszalvétából. Ha nincs 
megfelelő szalvéta, amit dequpa-
ge ragasztóval vagy tapétara-
gasztóval az üvegre kenhetsz, 
akkor vékony papírból vagy filc 
anyagból készíts mintás aplikáci-
ót. Ehhez erős ragasztóra lesz 
szükséged, mert az anyagot meg 
kell, hogy tartsa. Érdemes körbe-
szegni a filcet, hogy szebb tartá-
sa legyen. 
Íróasztali ceruzatartó vagy kony-
hai fakanáltartó is lehet belőle, 
akár már a karácsonyi ajándékok 
közé is teheted, anya, apa, nagyi 
biztosan örülnek neki. 

   Karácsonyra készülődni minden évben nagyon izgalmas. A saját kezűleg készített 
ajándékok, meglepetések mindig a legszívhezszólóbbak. A szobát, lakást kidekorálni is 
remek elfoglaltság, amivel az egész családot az ünnepre hangolhatjuk. 
  A lenti képeslapok, ajándékkísérők jó, ha időben elkészülnek. De ha nagyobb lapra 
készítjük őket, ajtóra, ablakra, szekrényre, polcra téve csodás dekorációként szolgál-
nak. Színespapírból, csomagolópapírból, általad készített mintás lapból azonos formá-
kat vágj ki: hegyesszögű háromszögeket a fenyőfához, köröket (egy pohár alját körbe 
rajzolva) a karácsonyfadíszhez. Szalag, flitter, csillámpor  segítségével díszítsd a képe-
ket. Havazást is festhetsz a fenyők köré, hátha végre fehér karácsony lesz! 
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Olvastad már? 

Szabó Borbála: Kisvasút a pincében 

A három testvér, Miklós, Kamilla és kis Tomcsi egy kiadós 
veszekedés után a dédijükhöz, Mamóhoz mennek egy kis vi-
gasztalódásra, kuckózásra. Mamó a régi időkről mesél nekik, 
egyebek mellett arról a karácsonyról, amikor a főváros ostro-
ma során odaveszett a kisöccse, Bandi kedvenc terepasztala. 
A gyerekeket annyira érdekli a történet, hogy az átszívó por-
szívóval a helyszínre varázsolják magukat, pont arra a külön-
leges napra: 1944 karácsonyára. Mamóék és a ház lakói a 
pincébe húzódnak az ostrom elől. De ugye a terepasztal is 
meg fog menekülni? Lehet, hogy ehhez igazi karácsonyi cso-
da kell! 
 

A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya teljesült: egy szisztema-
tikusan felépített, peda-
gógusi szakértelemmel 
megtámogatott kortárs, 
magyar -"olvasni tanu-
lok"-sorozatot építenek. 
A Pagony legkiválóbb 
szerzői öt-öt könyvet 
írnak, öt különböző ne-
hézségi szinten, melyek 
közül az első nagybetűs 
kötet. A történetek lazán 
összefüggnek egymás-
sal, de természetesen 
önállóan is olvashatók.  

 

„- Amúgy hetven év múlva már teljesen új vonatok lesznek forgalomban — menőskö-
dött Miklós.                                                                                                                                 
- Tudtátok, hogy lesz már olyan Kínában, hogy mágnesvasút, ami 420-szal hasít?           
Édesapa és Bandika hangos nevetésben tört ki.                                                                 
- Ej, te kópé! - harsogta Édesapa. — 420-szal csak a repülők képesek menni.—Tomsi, 
a nagy ellenkező, ellenkezett egyet.                                                                                            
-  Nem! A vonat is tud!”                                                                             -      
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- Azt 
mondják 
ikrek 

lesznek. De 
mennyi? Há-
nyas ikrek? 
Lehet. Hogy 
nem is szülni 
fogok, csak 
lenyeltem egy 
villanykörtét. 

 

  Novemberi tréfák  

- Talán valaha kígyó ősein 
voltak... 

- Nehogy itt maradjak. Mindenképpen 
veled megyek! 

- Pistike, ha hat almád lenne és én elkér-
nék tőled hármat, mennyi maradna ne-
ked? - kérdezi a tanító néni.                                                           
- Egy se!                                                       
- Számoljál, hiszen csak hármat kértem 
el!                                                                
- De én mindet odaadom a tanító néni-
nek, mert nem szeretem az almát. 

- Mi az összefüggés a tér, idő és 
a tömeg között?                       - 
Ha jó az idő, a tömeg lemegy a 
térre. 

                 * * *  

A világhírű filmszínészt 
körüldongják a hódolói.                                     
- Mondja, kedves művész úr, igaz, 
amit mondanak önről, hogy rik-
kancsként kezdte?                                         
- Ugyan, asszonyom, hova gon-
dol?!  Én is éppen úgy kezdtem, 
mint maguk: kis csecsemőként a 
világra jöttem…...                         

- Hányféle csigát ismerünk? - kérdezi a fizi-
ka tanár a vizsgán.     
- Kétfélét. 
- Jól van. S melyek azok? 
- Az első az egyszerű csiga. 
- Nagyszerű! És a másik? 
- A másik az összetett, vagyis ….. 
- Nos, vagyis? 
- Az összetett, vagyis …..  A csigabiga! 

-Gyerekek, Mennyi tíznek a fele? 

- Fél tíz! 

- Hogyan keletkeztek a fekete lyukak?    
- Isten nullával osztott. 
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Az októberi rejtvények megfejtései                     

 
 
 

 
Ez mi lehet? 
………………………….. 
 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből az októberi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

„táncoltat hajókat.” 

 
 
 

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? 
 

 Babszem Jankó 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, 

 Rejtvények novemberre 

1. nyár utáni  
   

2.  szellő, fuvallat 
 

3.  nyitó ellentéte 
 
 

4.  nagyon pici 

 
 

5.  kicsi Pál 

 
 

6.  időmérők javítója 
. 

Tudod-e, hogy ki ő? > Egy kismadár, a feje 
búbján fehér folttal. 

 

Ki kicsoda? - Öt barát 
az első béből - Panni 
és Pali a szélén ül-
nek, Peti gömbölyű 

fülei Pannit és Piros-
kát  hallják közelről. Pali agancsa Pötyit böki 

meg véletlenül. 

Ő S Z I 

S Z É L 

Z Á R Ó 

A P R Ó 

P A L I 

Ó R Á S 

  Panni           Peti         Piroska       Pötyi             Pali 

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

hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Késő ősz, remélem,    
szép lesza november,  

földre hullt levélen 
 

………………..…………….. 

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Én  vagyok az ……………………… 

Mit számít, hogy lányom  
vagy fiam van három,     

akár így, akár úgy,  
mindenképp megbánom. 

Ha lányaim vannak,                                      
hamar kérők jönnek,  
sok próba kell nekik,  

nehezebb vagy könnyebb,   
s hiába rohannak,     
vetélkednek vadul,  
végül ott a valóság:    

 háromfelé nem osztható  
két fele királyság. 
Ha fiaim vannak,  

úgy sem  járok jobban,     
mert csak a legkisebb  

segíthet bajomban. 
Akkor is, ha pimasz,  

léha, falu rossza,   
a két bátyját a pályáról  

ő leradírozza. 
Elsőszülött, másodszülött  

nem rúg itt labdába,     
tán jobb, ha a fürdővízzel  

kiönti a bába. 

    

    

    

    

    

    

L É K Á R O L Y 

G Y Ő Z Ő P E G 

A L B E R T E T 

R E Z S Ő A Z E 

C E C Í L I A M 

B E R J Ó N Á S 

M A R I A N N A 

A L Í Z R É K A 

1. Tibor kiskorában 
 

2. dal, nóta 
 

 

3.keze-…. rezsket, fázik  
 
 

4.  fás terület 

 
 

5. van jövő idejű alakja 

 
 

6. ilyen az idő most 

Gondol-
kozz, mi-
lyen mű-
veleti je-
lekre cse-
rélnéd a 
vesszőket 
a számok 
között! >> 


