
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

November 
 

November                                 

ködöket varázsol  

a hegyre, 

hogy csupa jég arcát  

mielőlünk fedje. 

Deres hajnalokon  

didereg a csillag, 

kútba esett a nap,  

soha meg nem virrad. 

 

Simon Emil:              

Hónapok 
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Szepesi Attila 

 

Garabonciás 

 

Zirr-zurr szélzúgás,  

száll a garabonciás.  

 

Meg ne lássa senki se,  

csupa rongy a köntöse. 

 

Kiröppen a fák alól,    

 száraz kórón lovagol. 

 

Károgó nagy csapat,   

 követi a varjúhad. 

 

Ordas orkán mit neki    

kóró-lovát nergeli. 

 

Kópé-nótát fütyörész,    

nyirkos ködbe belevész. 
 

Kántor Péter 

Körúti szél 
 

A Nagykörúton  

szalad a szél,    

bárki beszél, ő     

belebeszél, 

 

Belesípolgat,  

belemorog,   

belenevetgél,    

belezokog. 

 

Belehuhog vagy      

beletütül,     

ha fütyörészel,   

belefütyül. 

 

Bárcsak akadna  

jó úti cél! 

Sóhajt a kócos       

körúti szél, 

 

Karodba karol,    

tovacibál,     

kalapot lop  

a Nyugatinál,  

 

Levelet pörget,    

ugrik, oson,      

körbekering    

 az Oktogonon. 

 

Trombitázik,    

 hegedüdül,   

meglát egy padot,   
csüccs, lecsücsül. 

Szalay Borbála  
 

Elefánt 
 

Megfázott az elefánt 
rossz dolog a nátha, 

bánja már, hogy                        
nem maradt 

messzi Indiába'. 

Rács előtt egy kisgyerek 
tanakodva nézi, 

mibe fújja ormányát 
az elefántbébi? 

Nem fújhatja, nem bizony 
csöppnyi zsebkendőbe, 

legfeljebb egy jókora 
lipi-lepedőbe. 

 

László Noémi 

Lépcső-mese 

Merre visz a lépcső?    
Lefele.                                          

Arra küld a lépcső                         
teteje. 

Merre visz a lépcső?     
Egyre fel.                                    

Utamat az alján                            
kezdem el. 

Középen a léépcső                        
mit csinál?                                        

Fentjéről lentjére                      
álldogál. 

Középen a léépcső                        
mit csinál?                                         

Fütyül a világra,                            
fel-le jár. 
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Zelk Zoltán: Őzek, nyulak, szarvasok 

Őzek, nyulak, szarvasok, 
hideg már az erdő, 

szelet hoz még az éjszaka, 
havat hoz a felhő. 

Őzek, nyulak, szarvasok, 
mi lesz ma ebédre? 

Havon pirult fűszál, jégen 
fűtött falevélke. 

 

            Devecsery László: Az egerek szekere 

Szalmatető, szalmaház, 
benne vajon ki tanyáz? 
ott laknak az egerek, 
készítenek szekeret. 

 

 

Őzek, nyulak, szarvasok, 
mit isztok utána? 

Három patak jön mihozzánk 
ma ebéd utánra. 

Őzek, nyulak, szarvasok, 
hol alusztok éjjel? 

Betakar minket az erdő 
köddel, falevéllel. 

Szalmából font a szekér, 
tíz búzaszem belefér. 
Csipegetik verebek! 
Éhesek az egerek... 

Sajtból vannak a lovak, 
s ha búzaszem nem marad: 

felfalják a lovakat. 
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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! 

Szemeteket dörgölgetve,   

hunyorogva, pislogva –
keszekusza sorok között  

nem leltek a sorokra. 

 

Nózitokra támaszkodom,    

kegyes leszek hozzátok. 

Lencséimen átpislogva  

ugye, milyen jól láttok? 

 

Nem lesznek már összevisz-
sza   csalinkázó számsorok,    

ezentúl az I betű is     

nyújtott lábbal ácsorog. 

 

Ne csüggedj hát, drága ko-
mám,   hogyha te is akarod,    

 velem együtt meglátod      

a hangyán is a ma-

Savanyú, s ha megnyalom,    

fintor fut át arcomon. 

Héja sárga, s néhány mag    

ott lapul a héj alatt. 

 

Teába is tehetem,     

cukorral is ehetem.    

C-vita,im van benne,  

nátha ellen nyeld csak le! Fején veres koronája,      

ő a szemétdomb királya. 

Szárnyán, farkán tarka tolla,    
sarkantyúját büszkén hordja. 

 

Tartásában nincs alázat,  

   ő ébreszti fel a házat. 

Kora reggel már rikácsol –
pattanj gyorsan ki az ágyból! 

Jó kezekben táncot ropok,   

szánkázom a  papíron,    

 hogyha netán leckéd volna,    

 azt is vígan leírom. 

 

Neked csupán az a dolgod,   

öleld át a derekam. 

Ott vagyok a legvidámabb,    

ahol sok-sok gyerek van. 

 

Rajzlapodra firkanthatok     

macskákat vagy egeret. 

Szeretnéd, hogy jól rajzoljak? 

Faragd ki a hegyemet! 

A versek Mentovics Éva—Füzesi Zsuzsa: 

Verses találós kérdések és                    

című könyvéből származnak 
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A Mikulás ajándéka 

Mikulás Lappföldön lakik, ezt mindenki tudja. December 6-án, a névnapján minden évben innen 
járja be a világot, és ajándékot visz a gyerekeknek. Szánját rénszarvasok repítik a nagy úton. 

Komoly munka ez! Egész évben készülni kell rá. Először is listát kell készíteni a világ összes jó 
gyerekéről névvel, címmel és indoklással együtt, hogy kinek és miért jár az ajándék. Utána 
listát kell készíteni a világ összes rossz gyerekéről, mert nekik meg virgács jár Mikulás napján. 
Mindez nagyon sok utánajárást és kutatómunkát igényel. 

Amint a listák elkészültek, következik a munka oroszlánrésze: a csomagok összeállítása. Ez 
akkora feladat, hogy háromnegyed évig is eltart. Hiszen a Mikulásnak nincs segítsége, csak a 
manók, jó meg rossz gyerek pedig rengeteg van a világban. 

A munka legrövidebb, de egyben a legnehezebb része a csomagok széthordása a címzettek-
nek. Erre mindössze egyetlen napja van a Mikulásnak, pontosabban egyetlen estéje, a Mikulás
-nap előtt. Ekkor a Mikulás a manók segítségével felpakolja szánjára az irdatlan mennyiségű 
mikuláscsomagot, a szán elé befogja a rénszarvasait, s már repülnek is. Egyetlen éjszaka kör-
berepülik a világot, és minden kikészített kis csizmába és kis cipőbe beleteszik a megfelelő 
csomagot. 

Mire végeznek, a Mikulás jól elfárad. Hazaérve reggel alig lát a kimerültségtől, a rénszarvasai 
pedig úgy lihegnek, hogy a nyelvük is lóg bele. 

Most már igazán megérdemelnek egy kis pihenést! Sőt ajándékot is ennyi fáradozásért. De 
vajon ki készít ajándékot a Mikulásnak? 

Szerinted?                                                                                                      Balla Margit meséje 
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Ez állati! 

Állati legek 

A leglustábbak                                                                                                        
 

Legyen szó most a leglustábbakról! Vagyis hát azokról az állatokról, amelyeket mi, em-
berek az életmódjuk vagy akár csak a megjelenésük miatt is a legkényelmesebbeknek 
tartunk. Pedig igazából nem lusták ők, csak sze-
rencsések, hogy szépen, gondtalanul és kényelme-
sen élhetnek. 

A lajhár élete nagy részét szó szerint lógással tölti. 
Sajátos karjaival és lábaival ugyanis nagyon jól, 
biztonságosan tud kapaszkodni a fák ágain. A Dél-
Amerikában vadon élő lajhároknak pihenésre való-
jában „csak” 10-12 órájuk marad naponta. A fenn-
maradó időben nagy bánatukra nekik is ennivaló 

után kell nézni-

ük. Gyümölcsöt, gumót, falevelet gyűjtenek, hogy éhen ne 
maradjanak. Az állatkertekben élő példányoknak persze 
nem kell ilyen „keményen” megküzdeniük a táplálékért. Ők 
akár 16-18 órát is a pihenésnek szentelhetnek egy-egy 
„dolgos” hétköznapon. 

A koala a kényelmes és fényűző 
életet a lajhárnál is magasabb 
szinten műveli. Ez 
az Ausztráliában őshonos erszé-
nyes (nem medve!) kizárólag 

az eukaliptuszfa leveleivel hajlandó táplálkozni. Élete nagy 
részében ezért ő is a fákon tartózkodik. De nem vacakol fé-
szek vagy akármilyen búvóhely építésével, hiszen akkor nem 
jutna ideje naponta 20-22 órát pihenni. A fennmaradó időt 
evéssel töltik. Naponta akár fél kilogramm eukaliptuszleve-
let is elrágcsál. A levélben található illóolajok miatt a koalák-
nak állandóan torokcukorka illatuk van, ami azért hasznos a 
számukra, mert távol tartja bundájuktól az élősködőket. Szó-
val még nagyon mosakodniuk sem kell! És a finom illathoz is, 
mondhatni, külön fáradság nélkül, ingyen jutnak.  

A macska a semmittevést életformaként műveli, főleg ha lakásban élhet. Az ilyen cicák 
képesek naponta 16-20 órát aludni és a fennmaradó időben is nagyrészt 
csak heverésznek, esznek, mosakszanak vagy azon töprengenek, hogy mit lehetne 
még tönkretenni a lakásban. Esetleg a kanapé kartámláját kellene jobban szétkaparni, 
vagy a szekrény tetejéről lehetne valamit leverni egy ügyes mozdulattal? Nem véletlen, 
hogy a világ egyik legismertebb rajzfilmfigurája is egy lusta, kövér, neveletlen, de még-
is kedves macska, Garfield.  
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Természetkalendárium 

                             Madáretetés a kertben I. 

Kik a látogatók? 

Akár 50 féle madár is a vendé-
günk lehet. Némelyek, mint a ve-
rebek, gerlék, fekete rigók, fako-
páncsok házi barátaink, velük 
egész évben gyakran találkozunk 
a kertekben, parkokban. Gyakori 
vendégei a téli etetőknek a cine-
gék, meggyvágók, zöldikék. Ők 
az erdőből húzódnak be a lakott 
területre a zord idő beálltával. 

Mivel etes-
sünk? 

A legfontosabb 
eledel az etetőt 
látogató mada-
rak számára az 
olajos magvak, a 
köles-, naprafor-
gó-, muharmag. 
Tört diót, mogyo-
ró is keverhetsz közé. Mindegyik 
madár kiválogatja majd a neki 
tetszőt. A vaskos csőrű meggyvá-
gó a napraforgómagot is feltöri, a 
vörösbegy, ökörszem beéri az 
abból kihulló törmelékkel. Fontos 
az állati zsiradék, szalonnabőr, 
kacsa-, libaháj vagy vajdarabka. 
A gyümölcsöt, almát, körtét pedig 
egyszerűen felszúrhatsz a szá-
mukra egy ágra. 

A nyáron szorgos munkásaink télen vendégeink 
a kertben. Ahogy hidegszik az idő, leesik az első 
hó, egyre több madár keres védett helyet, mene-
déket a házak körül, kertekben, parkokban. 
Gyakran nagy csapatokba verődnek és ellepik a 
bogyókkal, magokkal teli fákat, bokrokat és az 
etetők környékét. Cinegék, zöldikék, tengelicék 
most jól megférnek egymás mellett, holott nyáron 
mindegyikük egyedül védte a saját fészkét és 
környékét. 

A téli csapatok 

Télen kevesebb az 
ennivaló, pedig az 
apró madaraknak 
éppen ilyenkor 
kéne jól táplálkoz-
niuk, hogy túléljék 
a kemény téli hónapokat. Ha többen vannak 
együtt, könnyebben felkutatják az élelemforráso-
kat, és a ragadozókkal szemben is jobban tudnak 
védekezni. Ezért verődnek csapatokba, és ezért 
maradnak együtt a télre kialakult rajok egészen 
tavaszig. 

Mikor etessünk? 

Az első fagyok 
érkeztével el le-
het kezdeni az 
etetést, vagyis 
novemberben. 
Semmiképp sem 
kell tovább várni, ha lehull az első hó, hiszen a 
hótakaró alatt még nehezebben találnak enniva-
lót a madarak. De csak akkor vágj bele, ha aztán 
egész télen át folyamatosan gondoskodni tudsz 
az etető feltöltéséről, míg csak véget nem érnek 
a fagyos napok (gyakran áprilisig). A kis szárnya-
sok ugyanis könnyen megszokják az etetőt, és 
nehéz helyzetbe kerülnek, ha a kemény hideg-
ben üresen találják. Az apró cinege számára pl. 
már egy napi koplalás is végzetes lehet. 

  

 

http://kabocalap.com/images/202012/kab46.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab47.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab47.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab47.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab47.jpg
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Hogyan lett? 

           Karácsonyi képeslap és szaloncukor 

Közeleg a karácsony és ilyenkor az emberek képeslapokat küldenek szerette-
iknek, ismerőseiknek, barátaiknak. De vajon kinek jutott eszébe az ötlet? 

Bizonyos Sir Henry Cole-nak. Történt ugyanis, hogy az említett de-
rék angol nemes úrnak 1843 karácsonya előtt, rengeteg elfoglaltsá-
ga mellett nem maradt ideje személyes üdvözleteket írni. Ezért úgy 
döntött, hogy üdvözlő kártyákat fog nyomtatni. Így született meg az 
első karácsonyi képeslap. A képeslap feltalálójának mégsem őt tart-
juk, hanem egy August Schwartz nevű német kereskedőt. Ő 1870-
ben készítette el első képeslapját. 1878-tól már nagyüzemben ké-
szültek a lapok. A 
méreteket is egysé-
gesítették, így a 
karácso-
nyi képeslap 14 cm 
hosszú és 9 cm 
széles lett. Manap-
ság már inkább 
sms-ben és e-
mailen küldjük a 
virtuá-
lis képeslapokat, de 
azért az igazi to-
vábbra is az, ami 
papírból van, és a 
postás hozza. 

A szaloncukor igazi 
hungarikum, csak 
magyarok lakta vidékeken használják a karácsonyfa díszítésére. A szaloncukor ősét 
francia cukrászmesterek alkot-
ták meg ugyan az 1300-as 
években, azonban karácsonyi 
édességgé és a karácsonyfák 
csillogó díszévé csak Magyaror-
szágon vált a 19. század végé-
től.  
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Megáll az ész!           

                               

 

Gyertyás kísérletek 1. 

Közeledik a karácsony, az adventi koszorún már meggyújtottuk az első gyertyákat. 
Talán lesz olyan család, ahol a karácsonyfára is ezt a hangulatos és meghitt világító-
eszközt teszik majd fel a modern LED-es égők helyett. Ha már úgyis égnek otthon a 
gyertyák, hát kísérletezzünk velük! 

Ezúttal külön felhívjuk a figyelmet az óvatosságra és a szülői 
vagy felnőtt felügyelet fontosságára, hiszen szó szerint a tűzzel 
játszunk! A kísérleteket mindig valamilyen nem éghető alátéten 
végezzük, és a biztonság kedvéért mindig legyen a közelben, 
hátha szükség lesz rá! 

A gyertyalánggal számos érdekes hő- és fénytani kísérlet végezhető, és tényleg sem-
mi olyan eszköz nem kell hozzá, amit ne lehetne otthon, bármelyik háztartás-
ban megtalálni. Nézzünk először egy nagyon egyszerű fénytani kísérletet! 

1. A tűznek nincs árnyéka 

Hozzávalók: egy szál égő gyufa és egy elem-
lámpa 

Az égő gyufaszálat tartsd 15-20 cm-re a faltól, és 
világítsd meg egy elemlámpával! Azt fogod látni, 
hogy a falon csak a kezed és a gyufaszál árnyéka 
látszik, a láng árnyéka nem! Hogy mi erre a ma-
gyarázat? Egyszerű és mégis furcsa: a tűznek 
nincs árnyéka, ugyanis átereszti a 
fényt. 

 2. Tűzálló labda 

Hozzávalók: 2 lufi és egy gyertya 
vagy teamécses 

Fújd fel az egyik lufit, és tartsd a gyer-
tyaláng fölé! Azt tapasztalod majd, 
hogy a lufi nem bírja sokáig, és kidur-
ran. Ez világos, hiszen a láng kiégeti a 
lufi felszínét, a durranás pedig jelzi, 
hogy kiszabadult a benne lévő levegő. 
De mi történik akkor, ha nem levegő-
vel fújod fel a lufit, hanem vízzel töltöd 
meg? Ebben az esetben a lufi jó soká-
ig nem fog kidurranni. Ugyanis a víz 
nem engedi átmelegedni a lufit, így az ellenáll a gyertya lángjának. 

Jó kísérletezést! 
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                                 Világhírű magyar találmányok I. 

 

Sokszor olvashatjuk a tankönyvekben, hogy mennyi hasznos találmányt 
adtak a magyar feltalálók a világnak. Ez nagyon sok esetben igaz is, hi-
szen a C-vitamin, a golyóstoll, a Rubik-kocka, az elektronikus számítógép ötlete és a 
hologram is magyar találmány. Van azonban néhány olyan eszköz, amiről igazából 
csak a mi történelemkönyveink emlékeznek meg úgy, mintha mi, magyarok adtuk volna 
a világnak. 

De miért is van ez a furcsa ellentmondás? Egész egyszerűen 
azért, mert a világon egy sor találmánynak egy időben akár 
több feltalálója is lehetett. Az ipari forradalmak korában ren-
geteg vállalkozó kedvű mérnök kísérletezett a tudomány és a 
technikai fejlődés legújabb eredményeivel, így nem csoda, 
hogy egy csomó dolgot több országban, akár egymástól teljesen füg-

getlenül is feltaláltak. Az is előfordult, hogy 
valakinek volt egy jó ötlete, de csak más-
valaki tudta megépíteni a találmányt, aztán 
egy harmadik továbbfejlesztette, a negye-
dik meg elterjesztette a világban. És nyil-
ván mindig azé lett a dicsőség, aki egy 
működő, sok példányszámban gyártható, 
új és hasznos eszközt fejlesztett ki. 

Tévhitek: Irinyi János hosszú kísérletezés után, 1836-ban 
felfedezte a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Jedlik 

Ányos a dinamót szabadalmaztatva forradal-
masította az áramtermelés elméletét, nem 
mellesleg pedig feltalálta a szódavizet. Pus-
kás Tivadar a telefonközpont ötletét adta a 
világnak, Asbóth Oszkár pedig a helikoptert 
fejlesztette ki.  

Nos, a helyzet az, hogy habár mindannyian 
kiváló tudósok és szakemberek voltak, a fenti 
állításokat mégsem szabad ténynek tekinte-
nünk. 

A gyufát már Irinyi János születése előtt felta-
lálta egy bajor kémikus. Az ő találmánya azonban nem volt tökéletes, mert az összete-
vői miatt a gyufája óriási robajjal és túl könnyen meggyulladt, így eléggé veszélyes volt. 
Irinyi vegyészhallgatóként ezt a gyufát fejlesztette tovább, és sikerült is neki egy halkan 
működő fajtát megalkotnia. Azonban ezzel is volt probléma, mert ez is túl könnyen 
gyulladt (akár zsebben is, ami elég kellemetlen) és egy nagyon mérgező anyagot is 
tartalmazott. Végül 1844-ben egy svéd feltaláló a mérgező anyagot kivonva és az ön-
gyulladást is kizárva szabadalmaztatta a ma is használatos gyufát. A fentiek azonban 
egyáltalán nem csökkentik Irinyi érdemeit, aki korának tényleg kiemelkedő tehetségű 
vegyésze volt. 
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A 21. század csodái 

Mesterséges szigetek I. 

A Perzsa-öböl környékén, egész pontosan Dubajban épülnek a földkerekség legna-
gyobb, legfényűzőbb és legdrágább mesterséges szigetei. Akkora luxussal kényeztetik 
itt a vaskos pénztárcájú turistákat, hogy az tényleg minden képzeletet felülmúl. De 
hogy is merül fel egy ilyen eszementnek tűnő ötlet, hogy a tengerbe szigeteket kellene 
építeni? 

Nos, a válasz meglehetősen egyszerű. A Perzsa-öböl országai felismerték, hogy né-
hány évtized múlva valószínűleg befejeződik az olajkitermelés, amiből az utóbbi időben 
oly csodás módon meggazdagodtak. De azután is meg kell élni majd valamiből. Miből? 
Legyen az a luxusturizmus! Nagy részben hát már most erre próbálják építeni a jövőt. 
Ebbe az elképzelésbe pedig egy ilyen valóságtól elrugaszkodottnak tűnő ötlet is pont 
belefér. 

A Pálma-sziget 

Rengeteg előkészítő 
munka és tervezés 
után 2001-ben neki-

fogtak, hogy megalkossák a világ legnagyobb mes-
terséges szigetét. Több millió köbmé-
ter homokot és követ használtak fel a megépítésé-
hez. 40 ezer (!) munkás megfeszített munkájával 
végül elkészült a 17 levelű, pálmafa ala-
kú mesterséges sziget és a hozzá tartozó, 12 kilo-
méter hosszú, félköríves védőgát. 

A gát hivatott a szél által korbá-
csolt hullámoktól megvédeni a gigantikus 
építményt. A pálma „levelein” jelenleg 
vagy 2000 luxusvilla és egy sor szin-
tén méregdrága lakás található.  

A törzsön ésa hullámtörő védőgáton nagy s
zállodák, vidámparkok és egyéb, a luxus-
nyaralást szolgáló létesítmények kaptak 
helyet. A sziget részeit a szárazfölddel egy 
300 méter hosszú híd, a Monorail nevű egy-
sínű vasútvonal és egy alagútrendszer köti 
össz 

A pálma ágain végigsétálva úgy érezheti az ember, hogy valami hatalmas játékváros-
ba tévedt. Minden ház új, minden udvar gyönyörű, és minden olyan makettszerűen 
egyforma  
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  Télapó szánkója 

 

Nyírd ki a formákat, 
majd a vonalak                             
mentén hajtogasd 
meg őket!                                    
A pontozott részeknél 
ragasztózd be a                                     
papírt, s végül illeszd 
össze a részeket. 
A szarvasos dobozt 
tedd a szánkóba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Itt csak fehérben l                   
átszik, de ífy fog                 
kinézni a szánkó.  
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Olvastad már? 

 
Claudio Comini: Bűntény a Tyúkhúsleves 
utcában 

Gordon városának lakóit titokzatos tolvaj tartja 
rettegésben. A helyi rendcsőröknek szokás 
szerint most is szükségük van Sherlock Dog, a 
híres magándetektív és hű 
társa, John Matchson se-
gítségére.                                 
Csupán némi liszt és egy 
eltűnt festmény a nyom, 
amin elindulhatnak. 

 

Itt az idő, hogy Sherlock kiderítse, ki áll a rejtélyes esetek hátterében! 

"Sherlock elmosolyodott. 

- Semmit. Nem lát semmit. Mert ami már nincs, azt nem 
lehet látni. 

- Mit jelentsen ez? - értetlenkedett John Matchson. 

- Azt jelenti, hogy a Városi Rendcsőrség nyomozói tév-
úton járnak. Mi fogjuk megtalálni a valódi tettest." 

Kaland, rejtély, izgalom - és két kitűnő szimattal rendelkező nyomozó! 

                                                 

Jó nyomozást,  
kellemes  

szórakozást! 



14 

Vidám november 

  - Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

  - Anya, ma én voltam az egyetlen, 
aki jelentkezett, amikor a tanító néni 
kérdést tett fel. 

  - Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi 
volt a kérdés? 

  - Ki törte be az ablakot? 

- Gyerekek, ki 
tudna nekem 
mondani egy pél-
dát a harmonikus 
házaséletre? - 
kérdezi a tanár-
nő. 
Gáborka jelent-
kezik: 
- A nagypapa 
horkol, a nagy-
mama pedig sü-
ket. 

Most pedig megírom a           
Jézuskának, hogy nem 
szeretsz. Nem fog hozni 

neked semmit. 

- Ne aggódj, Télapó,                  
igaz, hogy gyorsan 
megyünk, de körbe 

kell kerüljük a Földet 
még ma éjjel, ha már   
          a rénszarvasok  

               kidőltek, 
                 nem igaz? 
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             Az októberi rejtvények megfejtései                    

 

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a szeptemberi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„kerti tó párállik.” 

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? 
 

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 BOHÓC. 

1. ruhát kapcsol össze  

2. becézett Orsolya  
 

3. tölgyfa termése 
 
 

4. fehérkenyér lesz be-
lőle  

 

5. piros, őszi gyümölcs 

 

 
   

 Rejtvények novemberre 

G O M B 

O R S I 

M A K K 

B Ú Z A 

A L M A 

                 C                 
 

         D     A 
 
                       C 
 

     B           C  
 

 
Számolgatós 
Mi kerül a 
kérdőjelek 
helyére? 
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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!  

 
November: temető,    
senkit sem feledő,     
 töklámpás: ijesztő 

 
……………….…………….. 

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
 

Patkót kovácsolok  
gyors lábú lovaknak,   
 vérfakasztó kardot       
 vitéznek, lovagnak. 

Pórnak ekét s kaszát,  
mert hisz éhen marad    

 király is, lovag is,  
ha ő nem vet, arat. 

Munkám végeztével,  
csak magam kedvére   
szélkakast formázok   

torony tetejére. 
 

Én a …………….. vagyok. 

1. csodás történet 
   

2.  illatos fűszer 

3.  ravaszdi 
 
 
 

4. őszit követi 

 
 

5. vas…. ába– mesehős 
 
6. meleg évszak 
. 
A megfejtés egy név, 
melyik állatot társítjuk hozzá? 

    

   ZS 

    

    

    

    

M A R I A N N A 

H O Z H I M R E 

K Á R O L Y A T 

M Á R T O N Ó V 

J Ó N Á S I H E 

E R Z S É B E T 

Z S O M B O R T 

Ő C E C Í L I A 

A meghatározások alapján töltsd ki a rejt-
vényt, s ha ügyes voltál, a színes oszlopban 
olvashatod a megfejtést. 

 

Hogyan jut a 
nádasba a liba? 

Pntösszekötő 


