
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Október 
 

Október                                           

száradó leveleket 
csörget,                                     

rideg esők          
vernek gyökeret                       

és törzset.                                         
Fák odvába bújtak             
mókusok, madarak,               

orkán, s fagy                              
versenyez:                                

melyik ér hamarabb. 

Simon Emil:              

Hónapok 
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Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

 
Nem sikerült! 

 
Az ősz ugyan      

elúzte a szé nyarat,     
de  anyárnak  

üde zöldje itt maradt:                         
körös-körül  

zöldült a kert meg a rét,     
az erdő sem  

vetette le zöld mezét. 
Fönn az ég is       

felhőtlenül ragyogott,    
 kék bársonyán      

 csillogtatta a napot…. 
Pörölt az ősz: 

- Nem tűröm a színeket!   
Rőtre festem      

a tájat, a kék eget!.... 
Kapta magát       

s nekilátott íziben:     
fecsegett        

erdőn, kertben, réteken… 
Amerre ment—     minden 

sárgult körötte,    
 végül már csak        

az ég kéklett fölötte. 
Megpróbálta,  

hogy még azt is befesse -       
csakhogy nem ért  
odáig az ecsetje. 

 
Mondóka 

 
Spenótot főz     
a szakács,     
buktát süt  
a kukta -      

ha megeszed  
a spenótot,      

tiéd lesz  
a bukta.                                                                                                                     

 

 

 

Szalay Borbála versei 

 

Szarka-csatara 

 

Tarkabarka Szarka Pál 
szarkahangon csatarál. 

Tarka farka égnek áll, úgy 
csatarál, kiabál… 

Egyre fújja,    

csak azt hajtja     

ez a csacska     

 tarka szarka:       

mégiscsak a  

legeslegszebb  

az ő harsány  

szarkahangja. 

Hazug vers 
 

Lovat patkol  

a szakács,     

gombócot főz  

a kovács. 

Minden törpe  

égig ér,    

az óriás  

zsebbe fér. 

Me-me—mondja  

a medve,     

dirmeg-dörmög  

a kecske. 

Bajsza van  

a madárnak, 

   szárnya meg  

a cicának. 

Tavi béka  

turbékol, 

A vadgalamb  

kuruttyol. 

Szobát fest  

a kéményseprő,    

 kürtöt kotor  

szobafestő. 

Az egész vers  

hazugság,    

nincsen benne i 

gazság. 

Ezt csinálta hát a manó,     

az a huncut  

gonoszkodó. 

Mi legyen most?  

Nem is tudom.  

A megoldást rátok bízom! 
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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!  

Zelk Zoltán 

Október 
 
 

Kisöccsétől, Szeptembertől 
búcsút vesz és útra kél, 

paripája sűrű felhő, 
a hintója őszi szél. 

 
Sárga levél hull eléje, 
amerre vágtatva jár, 
félve nézi erdő, liget, 

de o vágtat, meg se áll. 
 

Hová, hová oly sietve, 
felhőlovas szélszekér? 
Azt hiszed tán, aki siet, 
aki vágtat, messze ér? 

 
Dehogy hiszi, dehogy hiszi 

hiszen nem megyen ő messze, 
csak addig fut, míg rátalál, 
a bátyjára, Novemberre.  

Varró Dániel 
 

sms 
 

itt állok én e kerge hős 
kabátom vízlepergetős 

a szmájli számra ráfagyott 
ha nem szeretsz hát ne szeress 

ez itt csak egy teszt sms 
hogy nyomkodom tehát vagyok  
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

A versek Mentovics Éva—

Füzesi Zsuzsa: Verses 

találós kérdések és Szalai 

Borbála: Őrködő csillagok         

című könyvéből származnak 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

Ágacskák ülnek sorban  
különböző formákban,    

mindenféle szép színekben:    
zöldesekben, sárgákban… 

 

Kis rügyekben fejlődnek ki    
minden egyes tavaszon,    
ősszel a szél lerángatja,                
s szél fújja az avaron. 

Nem vagyok én tűzokádó,   
nincsen nekem hét fejem,     

levegőben száguldozva                         
a felhőket kémlelem. 

Akkor tudok felreppenni,   
hogyha száguld, fúj a szél, 

ilyenkor a sok kis lurkó                     
viháncolva útra kél.   

Fejem papír, testem tarka,   
piros, sárga, kék szalag,                          
suhanok a bárányfelhős,                   

szellő járta ég alatt. 

Seprűm nyergén felreppenve    
száguldom a rengetegbe’. 

Kétszáz évet már megértem,   
bátor vagyok, sose féltem. 

 

Fejemen a varázskendő,              
gonosz vagyok, kárörvendő. 

Köpönyegem toldott-foldott,   
kondéromban méreg fortyog. 

 

Öntök hozzá békanyálat,       
félcsupornyi varjúhájat,   

három pihe kányatollat,  

s elkészült a varázsoldat. 

 

Padlásomon denevérek…. 

Szívességre sose kérj meg! 

Hogyha mégis erre tévedsz, 
békatestben tovább élhetsz. 

A napnál én sokkal  

erősebb vagyok!                                       

Eltüntetem könnyen,                                         

bárhogy is ragyog! 

 

S bár az erőm ily nagy,   

mit sem tehetek -      

erősebbek nálam  

a fúvó szelek. 
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 Balla Margit 

 

A nagy verseny 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisautó. Nem volt benne sem-
mi különleges, talán még az sem látszott rajta, hogy milyen gyárt-
mány, egyszerű sárga kisautó volt, közönséges műanyagból. A pol-
con lakott a többi játékkal együtt a gyerekszobában. 

Nagyon szeretett volna versenyezni. Odagurult a közelben ácsorgó 
kecskéhez, és azt mondta neki: 

− Te kecske, olyan fürge állat vagy. Állj ki velem egy versenyre! 

A kecske ráemelte álmos tekintetét, és azt válaszolta: 

− Ó, dehogy versenyzek én veled! Hisz neked kereked van! 

A kisautó elgurult, hogy  kerekes versenytársat keressen. Hamar rá 
is talált a rózsaszín babakocsira. 

− Te babakocsi, nagyon gyorsan gurulnak a te kerekeid. Kiállsz ve-
lem egy versenyre? 

− Jaj, hogy is kérdezhetsz ilyet! – mondta sértődötten a babakocsi. – 
A verseny nagyon veszélyes, még baja esne a kisbabámnak! 

A kisautó szomorúan továbbgurult. Talán útjába akad valaki, akinek 
kedve lesz versenyezni! 

A szekrény sarkánál utolérte őt a kisvonat. 

− Hé, kolléga, jössz egy körre? − kiáltott rá a kisautóra. 

A kisautó nagyon megörült. 

− Aki előbb ér a radiátorig, az nyer! – mondta 
máris a szabályt a vonat. 

− Juhuhú! Egy-két-há – kiáltotta a kisautó –, rajt! 

És elrobogtak. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A leghosszabb életűek                                                                                                        
 

Meddig élnek az állatok? A vadon élők korát sokáig nehezen tudta meghatározni az 
ember. Manapság a modern eszközökkel ez már nem gond. Ennek ellenére gyakran 
még ma is meglepő dolgok derülnek ki némelyik állat 
életkoráról. 

A madarak között az egyik leghosszabb életű egy pa-
pagájféle, az ara. Dél-Amerikában őshonos. Gyönyö-
rű tollazata miatt szívesen tartják díszmadárként. Leg-

inkább magvakkal és gyümölcsökkel táplál-
kozik. A közönséges ara egyes állítások 
szerint a 106 éves kort is elérheti. 

A pulykakeselyű (két jobb felső kép) szinte 
kizárólag döghúst fogyaszt, vagyis nagyon egészségtelenül táp-
lálkozik. Ennek ellenére még az arapapagájnál is tovább él. Lak-
helyén, Amerikában már 118 éves példányt is feljegyeztek.  

A teknősök lassúak, megfontoltak 
és nagyon sokáig élnek. Egy Ma-

dagaszkáron élő sugaras teknősről például tudjuk, 
hogy legalább 188 éves volt, amikor elpusztult. Bőven 
száz év feletti kort ért meg Magányos Geor-
ge is. Óriásteknős volt a Galápagos-szigeteken. Fajtá-

ját Vágvölgyi Jó-
zsef magyar kuta-
tó fedezte fel. Nevét onnan kapta, hogy évtizede-
kig azt gondolták róla, ő fajának utolsó példánya. 
Néhány hete azonban kiderült, hogy még leg-
alább 12 ilyen óriásteknős él egy apró szige-
ten. Magányos George tehát nem is volt olyan 
magányos.  

A teknősöknél is hosszabb életű állatok a tenge-
rek, óceánok lakói. A grönlandi bálna adatai pél-

dául minden tekintetben lenyűgözőek. Újszülöttként kb. 1000  (!) kilogramm súlyú. Fel-
nőtt korára tömege meghaladja az 50 tonnát, hossza a 18 métert. Átlagos életkora vi-
szont meglepően rövid, mindössze 20−60 év. Ám néhány pél-
dány döbbenetesen hosszú ideje él, a mérések szerint 200 
évesnél is öregebb lehet.  

A sellőkagyló életkora minden eddigi rekordot megdönt, hiszen 
akár 400 évnél is tovább élhet. Az Atlanti-óceán az otthona. A 
tudósok egyelőre nem tudják pontosan, hogyan képes ilyen 
matuzsálemi kort elérni, de az biztos, hogy nála hosszabb éle-
tű állatfaj nincs a Földön.  
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Természetkalendárium 

                             Az erdő hangja ősszel 

A vaddisznó búgása 

A disznószerelemnek is az ősz az 
időszaka. Ilyenkor búgnak, néhol 
úgy mondják, görögnek a kocák. A 
kifejezés a jellegzetes hangjukra 
utal. A szerelemes (vagyis ivar-
érett) nőstények búgó, görgő han-
got adnak ki, így adják a hímek 
tudtára, hogy készek a nászra. A 
kanok csak nász idején keresik fel 
a kondát, de olyankor is csak a 
kocára figyelnek. A csapatban az 
idősebb anyaállattal együtt élő 
fiatalokról, a süldőkről és a mala-
cokról tudomást sem vesznek. 
Azok felnevelése egyedül a kocák 
gondja. Amikor estefelé a koca a 
malacaival vacsorázni indulnak, 
hihetetlenül halkan mozognak az 
erdőben. Ha megzavarják őket, és 
menekülnek, akkor viszont nagy 
zajjal csörtetnek át a sűrűségen. 

Figyelem! 

Az őszi erdőben körültekintően 
kiránduljatok! Gombásszatok szép 
csöndben, hiszen a sok eső után 
október végéig tele az avar finom 
gombával. Talán még az erdők 
királyaként emlege-
tett vargányát is találtok. Az erdőt 
járva ne hangoskodjatok, ne zavar-
játok lakóinak az életét semmilyen 
zajkeltéssel, szemeteléssel vagy 
más módon! 

Tudtad? 

A szarvasbikák néha 
megsérülnek a viadalok során, de 
legtöbbször nem a hegyes agan-
csaik miatt. Az agancsok éppen 
arra valók, hogy megakadályozzák 
a szúrásokat, mert még időben 
egymásba akadnak. 

Októberben igazán tarka az 
erdő. A fák lombkoronája ezer 
színben pompázik. A sárga, a 
barna, a vörös, a lila mindenfé-
le árnyalatában ragyogó leve-
lek aztán lassan leperegnek az 

ágakról. A hulló levelek zizegése és a lombok közt 
járó szél neszezése különös hangulatot varázsol 
az őszi erdőbe. 

De nemcsak halk neszekre figyelhet a természetjá-
ró ilyenkor. Néha egészen különös hangok, vad 
csattogások, bődülé-
sek, búgások, huhogá-
sok verik fel az erdő 
csendjét. 

A szarvasbőgés 

A természet egyik leg-
csodálatosabb előadá-
sának tartják a gímszarvasok őszi udvarlási szo-
kását. Főleg hűvös, párás hajnalokon, alkonyatkor 
vagy éjszaka hallani a bikák erős, bőgő hangját az 
erdő mélyéből. Hogy miért bőgnek? A legerősebb 
hímek jeleznek így a teheneknek és a többi biká-
nak, hogy övék a terület, jobb ha más hímek távol 
tarják magukat. S ha azok mégsem hallgatnak a 
hangos figyelmeztetésre? Akkor következik a pár-
baj. Összecsapnak az agancsok, és nagy csatto-
gások közt kezdődik a birkózás. A vesztes aztán 
szép csöndben elvo-
nul.                         

A barcogó dámbikák 

A gímszarvasok szep-
temberi bőgését októ-
berben a dámszarva-
sok barcogása követi. Az ősz közepén övék az 
erdő színpada. A dámbikák gurgulázó torokhan-
gon bókolnak a teheneknek. Azok először fanya-
logva fogadják az udvarlást, jól megnézik a szépte-
vőket, csak aztán választják ki, melyik legyen kö-
zülük a nagy szerelmük.  

 

http://kabocalap.com/images/202010/kab34.jpg
http://kabocalap.com/images/202010/kab35.jpg
http://kabocalap.com/images/202010/kab38.jpg
http://kabocalap.com/images/202010/kab37.jpg
http://kabocalap.com/images/202010/kab33.jpg
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Hogyan lett? 

           Pokémon univerzum 

Ki hinné! Már húsz éve annak, hogy megje-
lent a világ talán legnépszerűbb számítógé-
pes szerepjátéka, a Pokémon. Kezdetben 
egyedül a Game Boy nevű játékkonzolon volt 
elérhető, de aztán olyan sikerre tett szert a 
történet, hogy készítettek belőle rajzfilmsoro-
zatot és mozifilmet is, természetesen lehet 
kapni a szereplőket ábrázoló plüssfigurákat, 
gyűjthető kártyasorozatot és még egy csomó 
más kiegészítőt. 

A Pokémon univerzumban több mint 700 féle 
különleges, kitalált lény létezik. A játék ötlet-
gazdája, a japán Tadzsiri Szatosi gyerekkorá-
ban állítólag rovarokat gyűjtött. Ebből a gyerekkori hobbiból merítette az ötletet a Poké-
mon univerzumhoz. A játék célja az, hogy a játékos a létező legtöbb pokémonfajtát 
összegyűjtse, és edzőként kiképezze a legjobb és legerősebb pokémoncsapatot, hogy 
szembe tudjon szállni más edzőkkel, s a legjobb edző, azaz pokémonmester legyen. A 
játék fejlesztése során a figurák száma egyre csak nőtt, és a rendszer technikailag is 
sokat változott. Az online játékot már többen játsszák, ez a mód a negyedik kiadásban 

jelent meg először, a 3D megjelenés pedig 
az ötödik generáció különlegessége volt. 

Az újabb nagy durranás a Pokémon Go lett. 
A korábbi részekkel ellentétben ebben már 
nem a virtuális valóságban kell sétálgatni, 
hogy összefussunk a zsebszörnyekkel, ha-
nem ki kell menni az utcára. A játék leg-
újabb verzióját ugyanis okostelefonra lehet 
telepíteni, és GPS segítségével rávetít min-

ket a térképre. S ahogy sétálgatunk az utcán, bárhol véletlenszerűen előbukkanó poké-
monokat kaphatunk el, és rendkívül 
jól szórakozhatunk a szabad leve-
gőn.  

A játéknak azonban veszélyei is van-
nak. Pokémonvadászat közben, a 
telefont bámulva könnyen elterelőd-
het a figyelmünk az utcai forgalomról. 
Szóval azért csak óvatosan, nehogy 
kéz- vagy lábtörés legyen a vadászat 
vége! 

Tudtad? 

A Pokémon elnevezés az angol pocket (zseb) és a monsters (szörnyek) szavak össze-
gyúrásából keletkezett. 
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Megáll az ész!           

                               

 

Egyensúlyi helyzetek 2. 

 

Fogpiszkáló a fogpiszkálón? 

Hozzávalók: egy kanál és egy villa, két fogpiszkáló, egy alma 

Ez a kísérlet tulajdonképpen az előző továbbfejlesztése, már-már igazi varázslat. Fogd 
az egyik fogpiszkálót és szúrd bele az almába. (Az almát helyettesítheted bármivel, 
amibe egy fogpiszkálót stabilan bele lehet 
szúrni.)Az előbbi kísérlet módszerével il-
leszd össze a kanalat, villát és a másik fog-
piszkálót. Most jön a trükkös rész, ugyan-
is a szerkeze- tet rá kell helyezned az almába 
szúrt fogpisz-
kálóra. Kell 
hozzá némi 
türelem, de 
ha sikerül, 
tényleg va-
rázslatos és 
eléggé valószerűtlen lesz a látvány. A működés elve 
pedig ugyanaz, mint az előző kísérletnél. 

          

 

3. Kések egyensúlya 

Hozzávalók: három egyforma va-
jazókés, három egyforma pohár 
és egy bögre                                                                       

Helyezz el három poharat háromszög alak-
ban úgy, hogy a poharak között kb. egy kés-
nyi távolság legyen! Egy szabályos három-
szöget fogsz kapni. Most a képen látható 
módon helyezd el a késeket is! Itt a kések 
egymásba fonódása a lényeg, nevezetesen 
az, hogy mindegyik kés alatta legyen egy 
másiknak és fölötte egy harmadiknak. Így 
biztosított ugyanis, hogy mindegyik késre 
ugyanakkora felfelé- és lefelé ható erő is 
hat. 

Jó kísérletezést! 
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Vad volt-e a Vadnyugat? I 

 

       (folytatás) 

A legtöbb tűzharcra pont amiatt került sor, mert a hatóság emberei nem ismertek par-
dont azokkal szemben, akik e szabályt megszegték. A bankrablásokról pedig annyit, 
hogy a történészek szerint a Vadnyugat története során tíznél alig több ilyen történt!  

Azok a banditák, akik mégis 
vállalkoztak ilyesmire, igen 
vakmerőek voltak, hiszen a 
korabeli bankfiókok úgy épül-
tek, hogy kizárólag egy bejá-
ratuk volt, tehát nem volt me-
nekülési útvonal, így minden 
esetben tarthatott tőle a bank-
rabló, hogy kifelé menet a 
sheriff fogja várni csőre töltött 
fegyverrel. A vonatrablások 
sem úgy történtek, ahogy az 
a filmekben látható. A vonat-
rablók ahelyett, hogy menet közben felugráltak volna lovaikról a vonatra, inkább rendes 

utasnak kiadva magukat szálltak fel a szerelvényre, majd a préri 
egy elhagyatott részén állították meg a vonatot és kezdték meg az 
utasok vagy a páncélszekrény kifosztását. Az általánosan elterjedt 
tévhittel szemben az sem 
igaz, hogy a fehérek rend-
szeresen kegyetlenkedtek 
az indiánokkal. Volt ugyan 
néhány elfajult ütközet, de 
az indiánokat az európaiak 
által Amerikába behurcolt 
betegségek tizedelték meg 
leginkább. 

A Vadnyugat legendás alakjai azonban tényleg 
léteztek. Billy, a kölyök (a jobb alsó képen) való-
ban marhatolvaj és az egyik leghírhedtebb pisz-
tolyhős volt, Jesse James tényleg vonatokat ra-
bolt ki és a rajzfilmekből ismert Dalton-fivérek is 
jó pár gaztettet elkövettek. A törvény őreként 
Wyatt Earp (a bal oldali képen keménykalapban) 
tényleg az egyik legismertebb békebíró volt, aki 
hűséges társával Doc Holliday-jel az oldalán a 
Vadnyugat leghíresebb pisztolypárbaját vívta 
Tombstone városában a Clanton-McLaury ban-
dával szemben. 
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A 21. század csodái 

A levegő óriásai II. 

A Boeing 787 

A nagy távolságok megtételére képes leg-
újabb amerikai utasszállító repülőgépet 2011
-ben állították szolgálatba. A Superjumbóval 
szemben a 787-es azonban nem a méretei-
vel, hanem sokkal inkább ultramo-
dern felszereltségével és takarékos üzemel-
tetésével próbálja a légitársaságokat és uta-
saikat meghódítani. 

<— A pilótafülke 

A Boeing 787 testét nagy rész-
ben könnyű, úgynevezett kompozit 
anyagokból építették. A gép így lé-
nyegesebb könnyebb lett. Ezál-
tal kevesebb üzemanya-
got fogyaszt, olcsóbb az üzemelte-
tése és nem mellékesen 
a károsanyag-kibocsátása is kisebb. 
Maximum 333 fő befogadására, 
de óriási távolságok megtételére 
képes. Akárcsak a Su-

perjumbo, interkontinentális, az-
az földrészek közötti utazásokra alkalmas.  

 

 

 

 

Az utastér első osztályon (fent) és turistaosz-
tályon (jobbra) 

Tudtad? 

Ahogy a Föld felszínéről haladunk felfelé, egyre ritkább a levegő. 50 kilométer maga-
san már alig van belőle. A repülőgépek ezért legfeljebb csak 20 kilométer magasságig 
emelkedhetnek! 
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  Boszorkányok mindenhol 

 

• Nyírd ki a 
formákat! 

• Ollóval 
vágd be 
az égen a 
szaggatott 
vonalat! 

Hajtogasd 
össze a hátte-
ret, alul a  
piros pon-     
ton ragaszd 
össze! 

A boszor-
kányt ra-
gaszd ösz-
sze, he-
lyezd a nyí-
lásba, és 
máris repül-
het! 

http://www.kabocalap.com/images/201211/kab36.jpg
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Olvastad már? 

 
Békés Pál: Viola violával 

Viola modern lány. Körtefejű és jókedvű. Nem 
tehet róla, ilyennek alkotta őt meg a mester. 
De megunta a múzeumot, a szomszédjában 
lógó szarvast a téli erdővel meg a hálót foltoz-
gató halászokat.  

Útnak indul hát, hogy új keretet találjon a mo-
dernségéhez. Keret az van sok, ám a mi Vio-
lánk válogatós. Kóborol erre, kóborol arra, ide 
is bebújik, oda is. Mit gondoltok, végül is meg-
találja a keretét?  

„– Cik – mondta, mert 
igen modern lány lé-
vén, nem kedvelte az 
olyan hosszadalmas, 
körülményeskedő és 
ódivatú kifejezéseket, 
mint „ciki”, igyekezett 
hát rövidíteni, ahol 
csak tudott.” 

 Hayley Chewins: Aranyfakasztók 

Egy titokzatos város különös, viharok által tépázott 
szigetén a tizenkét éves Delphernia egész eddigi 
életét az aranyfakasztó lányok kolostorában töltötte, 
a tengertől és az égtől elzárva. A lányok dolga, hogy 
amíg odakint a gazdák muzsikálnak, ők bent némán 
arannyá változtassák a zenét. Delphernia azonban 
nem képes erre. Amit ő tud, drágább az aranynál. A 
hangokból új életet teremt. Ám ezt a képességét a 
kolostorban el kell titkolnia. Delphernia minden vá-
gya, hogy maga mögött hagyja az otthonnak neve-

zett börtönt, és végre szabad legyen. Egy nap esélyt kap, hogy kijus-
son, de az ismeretlen veszélyeket tartogat számára. De miközben 
próbálja megtalálni a helyét, a sziget vészjósló gondnoka meg a titok-
zatos Királynőgyermek fenyegetésével találja szemben magát. De 
segítségére lesz egy titokzatos királyfi és egy lázadó lány. Segítsé-
gükkel nemcsak megízlelheti a szabadságot és kibontakoztathatja 
tehetségét, de olyan dolgokat is megtud a múltjáról, amelyek mindent 
megváltoztatnak. De vajon megtalálja azt, amire igazán vágyik?  

„– Képkeretező – kérdezte Viola kétségbe-
esetten, és már a violája is kókadozni lát-
szott –, lehetséges lenne, hogy nekem egy-
általán nincs is szükségem keretre? 
– Nem lehetséges – felelte a képkeretező, 
és tovább szöszmötölt a festékek, ragacsok, 
forgácsok között. – Mindenkinek szüksége 
van rá. És mindenkinek van egy igazi kere-
te. A tied is megvan valahol. Csak nem biz-
tos, hogy jó helyen keresed..”  
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Vicces október 

- Hány órát alszol egy nap Mó-
ricka?- kérdezi az iskolaorvos. 

- Két, három órát. 

- Jajj, de hát ez nagyon kevés! 

- Mind az öt órán nem merek 
aludni. 

 

  - Apu az ott egy halászhajó? 

  - Nem kisfiam, az egy jacht. 

  - És, hogy kell írni j-vel vagy y-
nal? És h-val vagy ch-val? 

  - Jobban megnézve...mégis 
csak halászhajó. 

A tanár Mórickához: 

  - Ha jól felelsz egy kérdésemre, 
átengedlek a vizsgán. Hány csil-
lag van az égen? 

  - 5628913 - feleli Móricka. 

  - Ezt, hogy számoltad meg? 

  - Bocsánat, ez már egy máso-
dik kérdés! 

Egy borongós őszi napon az öreg indi-
án elmegy a varázslóhoz és megkér-
dezi: 

  - Milyen lesz a tél? 

  - Kemény, hideg tél lesz. 

  - Biztos? 

  - Biztos. 

  - Gyűjtsek fát? 

  - Még kérded? Gyűjts! 

  - A családom is gyűjtsön? 

  - Az egész törzs..persze. 

Az öreg elballag, a varázslónak pedig 
kezd rossz lelkiismerete lenni. Mi van, 
ha felesleges munkát adott az öreg-
nek?  

Így bemegy a városba, a meteorológia 
intézetbe és megkérdezi: 

  - Milyen lesz a tél? 

  - Kemény, hideg tél lesz. 

  - Biztos? 

  - Biztos....a szatellit felvételen reme-
kül látszik, hogy az indiánok már min-
denfelé gyűjtik a fát. 

  Pistike hazajön 
a vándortáborból 
és lelkendezve 
meséli a mamá-
jának, hogy 
láttak egy nagy 
kígyót. 

  - Tudod anyu, 
teljesen úgy 
mozgott, mint a 
Buksi farka, csak 
nem volt rajta 

Kérdezi a sólyo-
ma asastól: 
-Hogy ment a 
mai vadászat? 
- Elejtettem egy 
nyulat. 
- Megetted 
mindet? 
- Mondom, 
hogy elejtettem! 

- Akarsz látni 
3D-s medvét? 
-  MEDDDVE. 
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             A szeptemberi rejtvények megfejtései                    

 

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a szeptemberi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„Tudomány: doktora.” 

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? 

 
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 a kalóz vagyok. 

1. palackba vizet tesz 
   

2.  apa párja 

3.  nem kicsi 
 
 

4. dal, nóta 

 
 

5. vásárol 

 

Kezdetét veszi az új  

Keresd meg, melyik nem illik a sorba 
vagyis, ki a kakukktojás? Miért? 
 
1. zebra, pingvin, róka, dalmata, panda      
       A róka vörös színű, a többi állat                       
                    fekete-fehér. 
     
2. tigris, zsiráf, víziló, leopárd, borz 
      A víziló egyszínű, nem pedig csíkos,   
                 mint a felsorolt állatok. 

 Rejtvények októberre 

T Ö L T 

A N Y A 

N A G Y 

É N E K 

V E S Z 

______
—————-——

 
 

Pntösszekötő 
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Ha a betűhálóból kihúzod az októberi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 

Szüretkor szaladunk,                                
október: kacagunk,                 
falevél: sárgállik, 

 
……………….…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Az én sipkám csörög,  
az én cipőm, klaffog, 

Ha tótágast állok,  
olyan furcsák vagytok! 

Fejeteken álltok, lábatok az égnek,     
és a mennyezetről lógnak le a székek. 

Na de talpra ugrom,                                             
s rendbe jön a világ. 

Meghajlok háromszor -  
Tapsoljatok tehát! 

 

Én vagyok a ……………………... 

1. ruhát kapcsol össze  

2. becézett Orsolya  
 

3. tölgyfa termése 
 
 

4. fehérkenyér lesz 
belőle  

 

5. piros, őszi gyümölcs 

 

    

    

    

    

    

K E R H E L G A 

M A L V I N T I 

R E N Á T A T Ó 

B R I G I T T A 

P Á R P E T R A 

T E R É Z Á L L 

I K O P P Á N Y 

K O R S O L Y A 

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

 
Hová repül a mé-
hecske?  
Színezd ki a képet! 


