
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Szeptember 
 

Szeptember  

legelső iskolai hónap, 

munka a diáknak,  

meg a tanítónak. 

Vissza-vissza tér még 

 egy-egy kedves emlék, 

s távolinak látszik,  

noha most volt nemrég. 

Simon Emil:              

Hónapok 
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     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Kányádi Sándor 
 

Kilenc pipe... 

Kilenc pipe                   
meg a lúd 

a kapun kiszabadult. 
Azt se mondták,                     

gi-gá-gá, 
elindultak világgá. 

Sarkantyúztak                             
nyakuk-nyújtva, 

pillogtak a poros útra. 
Alig mentek három utcát, 

a világot máris unták. 
Hű de hosszú, hű de meleg, 
tovább menni nem éri meg. 
S ahogy voltak, libasorba, 
letottyantak mind a porba. 

Kérdezzük meg                                 
a kis csacsit, 

hátha ő útbaigazít. 

 
 
 
 

Mosolygott a csacsi                       
bölcsen; 

ki tudhatná, ha még ő sem. 
„Fussatok a patakig, 
mert a világ ott lakik. 

Alig három libanyak-hossz 
út viszen el a patakhoz.” 
Máris talpon, s futva fut 
kilenc pipe meg a lúd. 

És napestig szakadatlan 
fürödtek a kis patakban. 

És azóta három utca, 
sőt az egész falu tudja, 

hogy a világ itt, csak itt, 
a kis patakban lakik. 

 

 

 

Gazdag Erzsi 

 

Hol lakik a halacska? 

Hol lakik a halacska? 
A lakása tavacska. 

Tenger, folyó, kék patak, 
lent lakik a víz alatt. 

Vízben alszik, vízben kel, 
vízi nótát énekel. 

Vízből van a párnája, 
Buborék a labdája. 

 

 

 

Ki seper? 
 

Hallod-e Kati, 
Ki seper ma ki? 

– Seper a macska, 
Ő a soros ma. 

Seperj csak, macska, 
Tiéd a laska, 

Dió a béle, 
Túró a széle. 

Seper a macska, 
Poros a mancsa. 

Tüsszentett egyet, 
S mosdani kezdett. 

Weöres Sándor 

Tópart 

Paskol Magda,                       
Zsuzska, Juca, 

úszik, bukik,                    
mint a ruca, 

kék, piros, zöld                          
fürdőruha, 
a víz habja                      

fátyolpuha. 
Merül Juca, 

kapd el, buta!                                             

Ül a horgász                          
hosszú bottal, 

mint egy szobor,                           
oly nyugodtan. 

Majd a karján mutatja: 
ekkora volt a potyka! 

Potyka, harcsa 
főzi Marcsa, 
segít neki                                      

Akadék Adorján. 
A Nap nézi, 
gőzét érzi, 

mintha szúnyog 
csipkedné az orrán. 
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Gryllus Vilmos 
 

Macska jár a kert alatt, 
 

Macska jár a kert alatt, 
meg-megáll a fák alatt. 
Hopp, egy ágon hirtelen 
fészket nézni fennterem. 

 
Macska jár a ház körül, 

hogyha jössz, már ott csücsül, 
dörgölőzik, hemperül, 
simogasd és elterül. 

 
Hogyha néki megfelel, 

semmi szóra nem megy el, 
ám ha még jobb helyre lel, 

egykettőre elszelel. . 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

A nyergébe                  
felpattanva                      
eltekerhetsz                     
bárhova  -                     

egyensúlyozz,                     
mert különben   

lepottyansz                              
a kátyúba. 

 

Kormányába                       
kapaszkodva     

irányítsad ügyesen! 

Két keréken                           
elgurulhatsz   

akárhová                       
sebesen. 

Termése zöld labda-forma   
belül piros, ha érett.                       

Mivel lent, a földön terem,    
akár te is eléred.   

Belsejében sok-sok mag van—
sötétbarna, fekete…                                           

ha ügyesen kipiszkálod,                      
biztos nem is nyeled le. 

 

Íze édes, hűtve finom….          
Vágod—fröccsen a leve.     

Hogyha gyorsan, mohón eszed,  
könyöködön csepeg le. 

Lábuk földbe gyökerezett,                
úgy kémlelik a Napot,                    

kerek arcuk arra fordul,       
amerre épp az ragyog. 

 

Napfürdőznek egész nyáron,  
tőlük sárga a határ,                          

szép orcájuk megcsodálja    
mindenki, ha arra jár. 

 

Szirmaikban gyönyörködhetsz,  
s ha magjaik megérnek,       
örül a sok tollas jószág               

minden egyes személynek. 

 

Csipegeti, ütögeti,                         
addig-addig téblábol,                      

amíg mindet kipiszkálja                          
grafitszürke héjából. 
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 Balla Margit 

A legkisebb malac 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy aprócska kismalac. Olyan 
kicsike volt, hogy egy óvodás kislány tenyerében is elfért volna, ha 
éppen fölveszi. De a szegény kismalacot senki sem vette föl a te-
nyerébe. Csak állt ott, a baromfiudvar közepén, és barátokat kere-
sett. 

− Uíuíuí! Akar valaki játszani? Mert én szívesen megkergetem! – 
kiáltott oda a kapirgáló tyúkoknak. A tyúkok a hangra felkapták a 
fejüket, és körülnéztek. Ugyan ki kiabál itt? Hiszen nincs is itt senki! 
Akárhogy meresztgették a szemüket, bizony nem vették észre a 
kismalacot. A malacka odébb kocogott. Elment egészen a keríté-
sig, és egy résen átbújt a kertbe. A kertben a körtefa alatt egy cir-
mos macska szundikált. 

− Uíuíuí! Odafekhetek melléd, nagy cicus? – visította a malacka 
örömében, ahogy meglátta a macskát. 

De a macska meg sem mozdult. Csak szép lassan kinyitotta a sze-
mét, körülnézett, majd mint aki semmi érdekeset nem lát, be is 
csukta újra. A malacka szomorúan továbbállt. Kisétált a kertből 
egyenesen az árokpartra. S kit látott meg az árokparton, na kit? 
Hát Julit, amint virágot szed a babája koszorújához. 

− Uí! – visított a kismalac, de több hang nem jött ki a torkán, úgy 
meglepődött, amikor Juli egyenesen ránézett. 

− Hát te? – kérdezte a kislány. – Olyan kicsike vagy, hogy éppen 
elférsz a tenyeremben! 

A malacka boldogan szaladt oda Julihoz, aki azonnal föl is vette a 
tenyerébe, és meg-simogatta. A malacka majd kiugrott a bőréből, 
olyan boldog volt. Akárcsak Juli. 

Hazamentek, szépen meguzsonnáztak, és boldogan éltek, míg 
meg nem haltak. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A legnagyobb magasságban élők                                                                                                
 

A világ legmagasabb hegysége a Himalája Ázsiában. Az éghajlat, a levegő és a terep-
viszonyok itt teljesen eltérnek a világ más tájain tapasztalhatóktól. Nem csoda, hogy a 
magashegység állatvilága is egészen egyedülálló. 

 

A jak a nagy fennsík lakója. Ez a hatalmas testű állat 
akár 5000 méter tengerszint feletti magasságban is 
megél. Tejéért, húsáért és igavonó képessége mi-
att ősidők óta tenyésztik a hegyvidéki népek. Vad 
csordái régen nagy számban legelésztek a ritkás füvű 
pusztákon. Az utóbbi időben azonban 
az állománya jelentősen megcsappant. A zord körülményekhez ugyanis nagyon jól 
alkalmazkodik a jak, de az ember környezetrombolá-
sára különösen érzékeny. 

Az örvös medve leginkább a Himalája erdős terüle-
teit kedveli, de a magas hegyvidéken is jól érzi ma-
gát. Nevét a mellkasán található jellegzetes, V alakú 
fehér sávról kapta. Ha két lábra áll, erről mindig fel 
lehet ismerni. Ám jobb nem találkozni vele, mert igen 
falánk és egyáltalán nem válogatós ragadozó. Ha 
nagyon éhes, még a szarvasra is rátámad.  

A hópárduc a legmagasabban élő macskaféle. Nyáron 6000 méter 
tengerszint feletti magasságba is felköltözik. Magányos vadász. 
Mindent megeszik, amit csak el tud ejteni. Zsákmányszerzés köz-
ben akár 16 méteres távolságot is képes átugrani, majd egyetlen 
csapással teszi ártalmatlanná a kiszemelt prédát. A veszélyeztetett 
fajok közé tartozik. Néhány évtizede alig ezer példány élt belőle. Az 
állatkerti szaporítási programoknak is köszönhetően azonban az 
állományát sikerült megnövelni. Így a száma manapság megközelíti 
a tízezret.  

A pocoknyúl a magashegyi élet-
mód győztese. Ő a sziklás területek lakója. Igen jól 
tűri a hideget. Még −15 ºC fokos fagyban is van ked-
ve a napon sütkérezni a Himalája lejtőin, ha bizton-
ságban érzi magát. 6500 méter tengerszint feletti 
magasságig is felmerészkedik. Ez az apró állat igazi 
építőmester. Föld alatti járatait nagy gonddal építi és 
karban is tartja. Nagyon óvatos. Mielőtt elhagyná az 
üregét, hosszasan, szó szerint órákon át figyel, hogy nem leselkedik-e rá ve-
szély, sas, ölyv a levegőből.  
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Természetkalendárium 

                             Maradnak vagy költöznek a madarak? 

Régi szokását azonban megtar-
totta: akárcsak egykor az afrikai 
vagy arab füves pusztákon, 
homokos területeken, fészkét 
most is sivár, kopár helyekre, 
akár toronyházak tetejére építi.  

Akiknek költözniük kéne 

A lundáknak viszont minden-
képpen a költözés mellett kelle-
ne dönteniük. Élőhelyeiken, az 
Atlanti-óceán északi szigetein 
ugyanis egyre kevesebb az ap-
ró hal a tengerben. Olyannyira, 
hogy ezt a kedves madarat már 
a veszélyeztetettek közé sorol-
ják a tudósok. Tömeges pusztu-
lásukat, egész kolóniáik eltűné-
sét figyelték meg helyenként. S 
hogy miért nincs elég hal a ten-
gerben? Egyrészt a túlhalászás 
és a vízszennyezés miatt, más-
részt mert a klímaváltozás miatt 
melegedő tengerből a halak a 
hidegebb északi vizekre húz-
nak. 

 

Ősz végén lassan lehet készül-
ni a madarak téli etetésére. Fő-
leg akkor kell elkezdeni az etető 
feltöltését, amikor már fagyos a 
föld, lehull az első hó, és a kert 
kis vendégei másutt már alig 
találnak ennivalót. 

Tudtad? 

Az emberek Angliában költenek 
legtöbb pénzt telente kerti ked-
venceik, a madarak etetésére. 

Vonulásuk során ősszel a dar-
vak akár egy hónapon át pihen-
nek és erőt gyűjtenek az alföldi 
legelőkön. 

A Föld melegedésével − a klímaváltozással − a ma-
darak költözési szokásai is megváltoznak. Nem egy 
jelét ennek már ma is megfigyelhetjük.  

Inkább maradnak 

A fehér gólyák, darvak, gémek, kócsagok közt a 
megerőltető költözés helyett egyre többen választják 
a maradást. A Dél-Afrikában telelő gólyáknak pl. 
5000 km-t kell repülniük a Szahara sivatagja fölött 
étlen-szomjan. Ezt a hatalmas távot a madarak csak 
úgy tudják megtenni, ha előtte jól táplálkoznak, elég 
zsírt halmoznak fel a szervezetükben. De mi történik, 
ha indulás előtt vagy a vonulás pihenőhelyein, a 
Földközi-tenger partvidékén szárazság pusztít, és 
nincs elég ennivaló? Az itthon telelés mellett dönte-
nek. Hiszen egyre enyhébb nálunk a tél, nem fagy 
be a tó és a nádas, így ennivaló itthon télen is egyre 
inkább akadhat..  

A városban telelők 

A fekete rigók és a széncinkék már 
rég végiggondolták azt, amin a fehér 
gólyák mostanában töprengenek. Ők 
rovarevők. A rovarok pedig télen, jól tudjuk, elbújnak 
a hideg elől. Hát akkor mivel táplálkoznak a fagyos 
hónapokban? Azzal, amit az ember körül találnak. A 
fekete rigó régóta városi madár, a cinkék pedig télire 
költöznek be az erdőből az ember közelébe. A hóval 
borított kertekben és városi parkokban a rigók télen 
bogyókat és magvakat eszegetnek, a széncinkék 
örülnek, ha itt-ott mogyorót is találnak, és vígan rájá-
rogatnak az etetőkbe készített eledelre. 

A sikeresen alkalmazkodók                                                        
A pacsirta már nagyon régen felfedezte, hogy hasz-
na van abból, ha az ember közelében marad. Elődei 
még az ókori, római időkben jutottak el Afrikából és a 
Közel-Keletről Európába, ahogy az útépítések és az 
erdőirtások nyomán az embert s főleg a lovas kocsi-
kat követték. A lovak pottyantásaiban ugyanis bősé-
gesen találtak magokat, és csipegethettek zord idő-
ben is. Így lett a búbospacsirtából városlakó, s nincs 
szüksége arra, hogy telente elköltözzön tőlünk.  

 

http://kabocalap.com/images/201910/kab19.jpg
http://kabocalap.com/images/201910/kab18.jpg
http://kabocalap.com/images/201910/kab23.jpg
http://kabocalap.com/images/201910/kab21.jpg
http://kabocalap.com/images/201910/kab22.jpg
http://kabocalap.com/images/201910/kab20.jpg
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Hogyan lett? 

           A fagylalt 

Az első fagylaltszerű édességet valószínűleg az ókori Kínában készítették 
több ezer évvel ezelőtt, alapanyagként pedig jeget, tejet, különböző gyümölcsleveket 
és fűszereket használtak és mindezt mézzel édesítették. A hűsítő csemege aztán 
a perzsák, majd az egyiptomiak közvetítésével jutott el a Földközi-tenger térségébe. 
Ismerték az ókori görögök és rómaiak is. A görög Hippokratész, az orvostudomány aty-
ja gyógyszerként ajánlotta, Nagy Sándor pedig a csaták előtt élénkítő hatása miatt kí-
nálta tisztjeinek. Rómában a finoman szólva nem túl népszerű Néró császár állítólag 
több száz kilométerről hozatta a jeget, hogy elkészítsék számára a mézzel, rózsavíz-
zel, fahéjjal és gyümölcsökkel kevert hideg édességet. 

A fagylalt készítésének technikájában az igazi áttörést az 
jelentette, amikor a készítők rájöttek, hogy nem a jeget kell 
belekeverni a különböző gyümölcsökből, fűszerekből, tejből 
és mézből álló masszába, hanem érdemes magát a masszát 
tartalmazó edényt hűteni, és az edényben lévő finomságokat 
pedig folyamatosan forgatni, kevergetni. Ezt úgy kell elkép-
zelni, hogy egy nagyobb edénybe került egy kisebb edény, 
ez tartalmazta a masszát, a két edény közötti részt pedig jéggel töltötték ki. Így a jég 
nem hígította, hanem tényleg csak hűtötte a készülő fagyit.  

A világ első igazi fagylaltozóját egy olasz mester, bizonyos Francesco Procopio dei 
Coltelli nyitotta Párizsban 1686-ban. Eleinte csak nyáron, és csak citrom ízesítéssel 
kínálta az általa készített finomságot, a hely azonban igen hamar népszerűvé vált és 
néhány évtized múlva már harmincféle fagyi közül választhatott a francia főváros előke-
lő közönsége. A Café Procope egyébként a mai napig létezik és most is Párizs egyik 
legelegánsabb és legfelkapottabb cukrászdájának és éttermének számít. 

A fagylalt sztorijához még két érdekes újítást érdemes hozzáfűzni. Az egyik az ipari 
forradalomnak köszönhető. A hűtés technikájának fejlődésével, a hűtőgépek elterjedé-
sével nagy tömegben is megoldhatóvá vált a fagylalt előállítása és hűtése, így az addig 
csak az előkelő és gazdag emberek csemegéjének számító édesség jóval olcsóbbá, 
így mindenki számára elérhetővé vált. A másik óriási újdonság a 20. század elején 
megjelenő tölcsér volt, ami hordozhatóvá és így még népszerűbbé tette a fagylaltot. 

Magyarországon a 19. század elején jelentek meg főként Pesten és néhány vidéki 
nagyvárosban a fagylaltot is árusító cukrászdák, de igazából már egy 18. századi erdé-
lyi és egy hasonlóan régi felvidéki, egész pontosan körmöcbányai szakácskönyvben is 
találhatunk fagylaltrecepteket. Magyar nyelvterületen egyébként kezdet-
ben a fagyit igen vicces nevekkel illeték, hiszen hívták jegeczedett tej-
habnak és hideg nyalatnak is. De nem is a név a lényeg, hanem hogy 
szeretjük és megkönnyíti számunkra a nyári kánikula elviselését. 

Feladat 

Bár Bagaméri csak kitalált személy, mégis talán ő a leghíresebb magyar 

fagyiárus. Nézz utána, hogy melyik filmben szerepelt és mi volt a mottója! 
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Megáll az ész!           

                               

 

Egyensúlyi helyzetek 1. 

  Sorozatunknak ebben a részében elsőre hihetetlennek tűnő, mégis működő kísérle-
teket mutatunk be. A kulcsszó ezúttal az egyensúly. Szokás szerint nem kellenek bo-
nyolult eszközök és előzetes ismeretek, elég lesz egy kicsit kutakodni a konyhaszek-
rényben otthon, és már kezdhetjük is! 

A kísérletek ezúttal sem veszélyesek, ennek ellenére a végzésük közben lehetőleg 
legyen veled felnőtt, így minden bizonnyal sikerülni is fognak a dolgok, másrészt pedig 
teljes lesz a biztonság. 

1. Mit ki nem bír egy fogpiszkáló?! 

Hozzávalók: egy kanál és egy villa, egy fogpiszkáló és egy jó nagy pohár víz 

A képen látható módon szorítsd a villa fogai közé a kanalat. Ezután a fogpiszkáló kö-
vetkezik, amit szintén a villa fogai közé kell behelyezni, lehetőleg úgy, hogy kb. a villa 
„fogas” részének közepére kerüljön. Ha mindezzel megvagy, az egész szerkezetet a 
fogpiszkálós részénél próbáld óvatosan a pohár szélére illeszteni, amint a képen lát-
ható. Ha megtalálod a pontos egyensúlyi helyzetet (egy filctollal meg is jelölheted a 

fogpiszkálón), 
akkor az egészet 
már könnyedén 
vissza tudod majd 
rakni, ha esetleg 
leesik a helyéről. 

És hogy mi a ma-
gyarázat? Hogyan 
tud egy könnyű, 

törékenynek tűnő fogpiszkáló 
megtartani nála sokkal nehe-
zebb tárgyakat? Nos, a helyzet 
az, hogy a kanál-villa-
fogpiszkáló rendszer súlypont-
ja az alátámasztás, tehát a 
fogpiszkáló alatt van. Így a fog-
piszkálóra nem is nehezedik 
olyan nagy tömeg, viszont a 
jelenléte stabil egyensúlyi hely-
zetet eredményez. 

Jó kísérletezést! 
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Vad volt-e a Vadnyugat? 

Hogy vad volt-e a Vadnyugat? A válasz egyértelműen igen. Azonban nem 
úgy, ahogyan azt a filmeken be szokták mutatni. Voltak ennek a legendás 
kornak legendává vált alakjai, tényleg létezett, sőt létezik a mai napig egy sor legen-

dássá vált helyszín, fennmaradtak a Vadnyu-
gat hírességeihez kapcsolódó tárgyak, emlé-
kek, ugyanakkor az is igaz, hogy sok olyan 
félreértés is van a Vadnyugattal kapcsolatban, 
amelyet ideje eloszlatni. 

Kevés olyan fogalom létezik, amiről az egész 
világon fiatalok és öregek számára is ugyanaz 
jut az eszébe, de a Vadnyugat mindenesetre 
ilyen. Szinte minden héten megy a tévében a 
mai napig olyan film, amely erről a korról szól. 
Telepesek és cowboyok kalandjairól, arany-
ásók és vasútépítők életéről, gonosz banditák-

ról és az ellenük harcoló marcona sheriffről, esetleg indiánokról, akik hősies, de re-
ménytelen küzdelmet folytatnak az Észak-Amerika középső és nyugati részét elözönlő 
fehér betelepülőkkel. 

Tévhitek: a westernfilmek cowboyai szinte kivétel 
nélkül jól megtermett fehér bőrű férfiak, akik bőr-
nadrágban, jellegzetes kalapjukban, szivarvéget 
rágcsálva, nyakukban kendővel lovagolnak a vé-
geláthatatlan prérin. Mindenkinek az oldalán leg-
alább két pisztolytáska, és mindenki villámgyorsan 
tudja előkapni a fegyverét, ha a helyzet úgy kíván-
ja. Márpedig a helyzet sokszor így kívánta, hiszen a filmek ábrázolása alapján a Vad-
nyugaton tombolt az erőszak, egymást érték a bank- és postarablások, lövöldözések, 
kocsmai verekedések. A mozivásznon vonatokra lovaikról felugráló banditák fosztják ki 
a békés utazókat vagy a pénzszállító kocsi páncélszekrényét, és rendszeresek az indi-
ánok ellen elkövetett kegyetlenkedések is.  

Nos, a Vadnyugat igazi arca azért erősen eltért a filmeken láthatótól. A helyzet az, 
hogy a cowboyok között rengeteg volt a mexikói és az olyan fekete bőrű, aki a rabszol-

gaságból felszabadulva adta 
marhahajcsárkodásra a fejét, 
de nem ismeretlen még a kínai
(!) cowboy sem. A jellegzetes 
széles karimájú cowboykalap 
helyett a marhapásztorok leg-
inkább hagyományos kemény-
kalapot viseltek, és a Vadnyu-
gaton bizony nagyon komoly 
szabályai voltak a fegyvertar-
tásnak is.  

(Folytatása következik) 
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A 21. század csodái 

A levegő óriásai I. 

A legújabb kor csodái közül néhány a fejünk felett repked. Sorozatunkban most ezeket 
mutatjuk be. A 21. század két meghatározó utasszállító repülőgéptípusa ugyanis nem-
csak méretei, hanem lélegzetelállító technikai újításai és fantasztikus kényelme miatt is 
joggal vívja ki magának az elismerést. 

Az Airbus A380 

Ennek a repülőgépnek a tervezői igen nagy 
fába vágták a fejszéjüket. Olyan gépet akartak 
kifejleszteni, amelyik a legendás ameri-
kai Boeing 747-es, a Jumbo sikereit is felülmúl-
ja. A Jumbo akkor már évtizedek óta állt szol-
gálatban, 1970 óta szállította az utasokat a 
kontinensek között. Az euró-
pai Airbus repülőgépgyártó óriáscég mérnökei ennek a méreteit is meghaladva több 
utast, gyorsabban és kényelmesebben szállítani képes gépet képzeltek el. A feladat 
finoman szólva nem ígérkezett egyszerűnek. A tervezés majdnem két évtizedig tartott. 

Az utasokat is szállító első A380-as így csak 2007 októbe-
rében emelkedhetett a levegőbe. Meg is kapta rögtön 
a Superjumbo becenevet. 

A Superjumbo kétszintes. Tör-
zsének teljes hossza 73 méter, 
magassága 24 méter, a szár-
nyak fesztávolsága közel 80 

méter. A rengeteg könnyű anyag felhasználása ellenére a 
gép tömege üresen is 360 tonna, azaz 360 ezer kilogramm! A menetkész repülőgépnél 
ehhez még hozzájön a több száz utas, a poggyászok és a személyzet súlya, no meg a 
rengeteg üzemanyag, és máris 560 tonnánál járunk. Az A380-asban egyszerre 
akár több mint 800 ember is utazhat. Persze némelyik légitár-
saság inkább a luxuskörülményeket tartja fontosnak. A sok 
utas utaztatása helyett ők inkább kevesek számára biztosíta-
nak luxuskörülményeket a gépen. Például minden igényt ki-
elégítő hálószobákat, tárgyalótermeket, klubszobákat vagy 
éppen játszótereket.  

A monstrum levegőbe emelkedését a szárnyakon elhelye-
zett négy óriási hajtómű biztosítja, az irányításról pedig a mindössze kétfős személy-
zet és a legmodernebb műszerekkel felszerelt számítógépes rendszer gondoskodik. 
Ezekhez a nem mindennapi méretekhez a Superjumbókat fogadó repülőtereket is át 
kellett alakítani, hiszen a fel- és leszálláshoz meg kellett a kifutópályákat hosszabbíta-
ni, és lehetővé kellett tenni, hogy az óriás megközelíthesse a reptéri terminálokat. A 
gép hatótávolsága egyébként 10 és 16 ezer kilométer között van, azaz leszállás nélkül 
képes simán körberepülni a fél világot, és megtenni az utat mondjuk Párizstól Los An-
gelesig.  
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  Őszapó házikója 

Mielőtt elkezdenéd a házikó 
készítését, gyűjts színes fale-
veleket! 

• Nyírd ki a formákat! 

• Ragaszd össze a házikót a 

kijelölt pontokon! 

 

• A tetőre ragaszd fel a kéményt! 

• Tedd rá a faleveleket! 

Ősz apót tedd az ajtóhoz, mintha éppen be akarna  menni. 
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Olvastad már? 

Nyulász Péter: Az időgladiátorok 

Itt a nyár, de a strandolás elmarad. Maxi és Trixi a balatoni brin-
gatúra után a közeli római romvárosba viteti magát. A program 
fergeteges, és a forgatagban a pumiikreknek nyoma vész! Pongi 
a keresésükre indul, ám egy titokzatos, egyiptomi jelmezes alak 

nyomára akad. Ki lehet 
ő? Álruhás gyerekrab-
ló, esetleg időutazó 
kalandor? A Berger 
Szimat gépezete moz-
gásba lendül, Pongi és 
Fürge a sztrádán ered 
egy gyanús furgon 
nyomába. Száguldj 
velük te is a Balatontól 
Budapestig, letűnt ko-
rokon át, a két eltűnt 
pumigyerek nyomá-
ban!  
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Vidám iskolakezdést! 

Fizika órán megkérdezi a tanárnő a 
gyerekeket: 
- Gyerekek! Ki tudja nekem megmon-
dani, hogy honnan jön az áram? 
- A dzsungelből - felel Pistike. 
- Ezt honnan veszed? - kérdi a tanár-
nő. 
- Onnan, hogy amikor elmegy otthon 
az áram, apukám mindig azt mondja, 
hogy "ezek a majmok, már megint ki-
kapcsolták az áramot". 
 

- Na gyerekek, ki tudja nekem meg-
mondani, hogy csinálunk a lágy víz-
ből keményet? 
Danika vadul jelentkezik: 
- Megfagyasztjuk! 
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             A júliusi rejtvények megfejtései                     

 

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből az augusztusi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„hóvége: iskolás.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha szeren-
cséd van, kisorsoljuk a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Ha minden bolondra  

csörgősipkát raknál,      

hamar kiürülne a nagy sipkaraktár. 

Csakhogy aki bolond,  

az még nem udvari,      

az igazi csörgősipkát  

ésszel kell hordani! 

Nem is bármennyivel,  

hanem tenger ésszel! 

Ezért velem bolondozni,    

senki sem merészel! 

 

Én az udvari bolond vagyok. 

1.  vízisportot űző 

2. dobog folyton míg 

élünk 
 

3. muzsika, melódia 
 
 

4. esőn áll  

 
 

5. látunk vele  

 Keresd meg, hogy hová  való! 
 
 
 
 
 
A               B                 C            D 
 
 
 
 
 
 
1                2                3              4 
    

 
SZ
Á 
M 
O 
L 
D  
 
KI! 

Keresd meg, melyik nem illik a sorba vagyis, ki a kakukktojás? Miért? 
 
1. zebra, pingvin, róka, dalmata, panda        2. tigris, zsiráf, víziló, leopárd, borz 

Ú S Z Ó 

S Z Í V 

Z E N E 

Á Z I K 

S Z E M 

 Melyik hal  
mennyit ér? 

14+12+14=40 
29=14+14+1 

12=4+4+4 

  14+4-12=6 

 Rejtvények szeptemberre 

3+3+3=9 
3+10=13  
               10-6=4 
        4+3+10=  17   

A—2        C—1 
 B—4       D—3 

3+3=6 
6+3=9 
1+6=7 
  3+1= 4 
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Ha a betűhálóból kihúzod a szeptemberi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Szeptember szavatol, 
Iskola: zakatol,  

Sok szakkör, zongora, 
 

..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Szegény anyám  bizony  

nem szánt tengerésznek, 

De én kamasz fővel  

gondoltam merészet, 

S mégis matróz lettem,  

később kalózfajta, 

Csatából csatába  -  

Így vesztettem rajta: 

Fél szemem, fél lábam….. 

Ám van így is öröm: 

Bal lábbal a diót 

Mezítláb feltöröm! 
 

Én vagyok a ……………………... 

1. palackba vizet tesz 
   

2.  apa párja 
 

3.  nem kicsi 
 
 

4. dal, nóta 

 
 

5. vásárol 

 

Kezdetét veszi az új  
 
……………………… (ide írd a megfejtést.) 

    

    

    

    

    

H I L D A T U D 

V I K T O R O M 

Á N Y M Á R I A 

Z A K A R I Á S 

C I P R I Á N D 

D I Á N A O K T 

O V I L M A R A 

N I K O L E T T 

A meghatározások alapján töltsd ki a 
rejtvényt, s ha ügyes voltál, a színes osz-
lopban olvashatod a megfejtést. 

 

Hová igyekeznek 
az állatok? 

Segíts a felfede-
zőnek eljutni a 
pirams csúcsára! 


