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Szeptember 

 

 

Szeptember: a latin 

septem (hét) számnévből 

ered az elnevezése. Az év 

kilencedik hónapja,                                 

30 napos.                                        

Régi magyar elnevezése: 

Szent Mihály hava.                      

Székelynaptár szerint: 

Földanya hava 

Szeptemberben  

berregnek,                                             
iskolába  

csengetnek. 
 

Márkus Katalin:              

Hónapsoroló 
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Dénes György 

 
Ébresztő 

  
Jó reggelt! Jó napot! 

Szóló szegfűk, szóljatok! 
Ébredjetek, violák! 
Nyuszi keltse a fiát! 

Gyönge harmat cseperész, 
erdő-mező csupa méz. 
Rigó rikkant fényeset, 
szőlő sóhajt édeset. 

Lomb cicázik, szellő száll, 
álmos szúnyog sírdogál… 

 

Gryllus Vilmos 
 

 Félperces mondókák V. 
 

Vipera 
 

Mérges vipera surran aawbwawn, 
sütteti bőrét forró köveken.                     

Rá sose lépj, meg sose fogd!    
Nem harap ő, ha nem zavarod. 

 

Füstifecskék 
 

Megjöttek a fecskék,                               
javítják a fészket,                                          
amikorra kellett,                                                           

minden fészek kész lett. 

 

Tátogatva néznek                                       
bentről a fejecskék,                                       
megszülettek végre                                          
a kis füstifecskék! 

 

Lepke és virág 
 

Reggeli harmat kelti a lepkét,     
virág a réten tárja a kelyhét.                            

Látja a lepke, billen a szárnya,   
virágkehelyben reggeli várja. 

Mondóka 
  

Tó tükrében 
pici nap, 

felhő rajta 
a kalap, 

ha leveszi 
kalapját, 

a kis tavon 
szaladj át! 
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Gárdonyi Géza                                                                                               
Szeptember verse                                               

Elnémult a rigó.                                                        
Az estéli csöndben 

az őszi bogár szomorú                                               
pri-pri dala szól már. 
A távoli szőlőkben                                                              

panaszolja szüntelen: 
elmúlt, odavan a nyár,                                                    

a meleg nyár. 

Így változik búsra az én hegedűm is: 
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll. 

Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is, 
de pri-pri: odavan a nyár, – a nyár… 
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Orgoványi Anikó 

Dodó a bogáróvodában 

 

Dodó, a kis bodobács 
ősztől immár óvodás! 

 

Anyukája kíséri, 
biztatgatja, dicséri. 

 

Ügyes vagy már, nagyfiú, 
félre sírás, félre bú! 

 

Az óvó néni vár már rád, 
s egy szép, színes, új világ! 

 

Sok-sok játék, nézz oda, 
kisautó és trombita! 

 

Izgalmas az óvoda! 
Sok kis bogár jár oda! 

A hétpettyes katica, 
a hőscincér kisfia, 

 

a tücsök kislánya, 
a hegedűt cincálja! 

 

Az énekes kabóca, 
skálázik hat óta. 

 

A színpompás nünüke, 
ő még kis ügyetlenke! 

 

Játszanak és zenélnek, 
kacagnak és mesélnek. 

 

Nem sír már a kis Dodó, 
óvodásnak lenni jó! 

Tandori Dezső 

Ami                                   
kinyomozhatatlan 

Sokféle kismackó van itt: 
Az egyikük hazája trafik, 
Kettőé üvegfúvóműhely, 

És mindé csupa nagyszerű hely! 
Kül- s belföld, nyomda, játékbolt… 
És egy sincs, aki már másé volt. 

Habár ezt is ki tudja? 
Melyik játékmedvéje 
Emlékezik egy fiúra, 

Aki annyit, annyit nézte 
Még akkor, a boltkirakatban – 

Ez kinyomozhatatlan. 

Donászy Magda 

Jó napot, tanterem! 

Jó napot, tanterem! 
Kedves fiúk, lányok. 
Szeptemberben én is 

iskolába járok. 

A betűről, számtól 
egy csöppet se félek. 
Vidáman néznek rám 
a szép, színes képek. 

Fényes tolltartómban 
ceruzákat látok. 
Régi ismerősök, 

mind.mind jó barátok. 

Szeptemberben én is 
iskolába járok. 

A viszontlátásra 
kedves fiúk, lányok. 
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 Balla Margit 

A legkisebb kismalac 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy aprócska 
kismalac. Olyan kicsike volt, hogy egy óvodás kis-
lány 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 keresett. 

− Uíuíuí! Akar valaki játszani? Mert én szívesen 
megkergetem! – kiáltott oda a kapirgáló tyúkoknak. 
A tyúkok a hangra felkapták a fejüket, és körülnéz-
tek. Ugyan ki kiabál itt? Hiszen nincs is itt senki! 
Akárhogy meresztgették a szemüket, bizony nem 
vették észre a kismalacot. A malacka odébb koco-
gott. Elment egészen a kerítésig, és egy résen át-

bújt a kertbe. A kertben a körtefa alatt egy cirmos 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 szemét, körülnézett, 
majd mint aki semmi érdekeset nem lát, be is csukta újra. A malacka szomorúan to-
vábbállt. 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. Akár-
csak Juli. 

Hazamentek, szépen 
meguzsonnáztak, és 
boldogan éltek, míg meg 
nem haltak.                                   
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Folyók, tengerek, óceánok 

          A tenger kincse II. 

A folyékony arany 

A folyékony arany a kőolaj. Üzemanyag készül belőle az 
autónkba és fűtőanyag a lakásunkba. Jelentős részét az 
óceánokban levő óriási olajmezőkről termelik ki. A hatal-
mas olajfúrótornyok azonban nagy veszélyt jelentenek az 
óceánok élővilágára. 
A környezetvédők ezért szeretnék elérni, hogy a legérzé-
kenyebb helyeken – pl. a Sarkvidéken – teljesen betilt-
sák az olajfúrásokat, másutt pedig csökkentsék a kiterme-
lést. Néhány évvel ezelőtt egy fúrótorony a Mexikói-

öbölben felrobbant. Szörnyű katasztrófa volt. Sok száz millió liter olaj ömlött a tenger-
be, s nagy pusztítást végzett az öböl élővilágában. A tengeráramlások a világóceánok 
távoli részeire is elsodorták az olajfoltokat, a szennyezéssel máig felbecsülhetetlen 
károkat okozva. 
 

A piros arany 

 

A fehér arany 

A tengerek és óceánok vize jelentős mennyiségben tartalmaz sót. Erre az ásványi 
anyagra nagy szüksége van a szervezetünknek.  A mai fagyasztási eljárások elterje-
dése előtt konzerváló anyagként is használták, a húst és a halat sóval tartósították. 
Négy tonna hering konzerválásához például egy tonna sóra volt szükség. A mainál is 
értékesebb árucikknek számított hát régen, amerre a kereskedők sóútjai vezettek, 
meggazdagodtak a városok. Ezt az ásványi anyagot a tengerből lepárlással nyerik 
ki már sok száz év óta a partvidéken élő emberek. 

 

Tudtad? 

A kőolaj elhalt tengeri növények és állatok felbomlásával keletkezett. Más vélemé-
nyek szerint azonban a kőolaj jelentős része még a Föld keletkezése idején képző-

dött, és a Föld mélyéből szivárog a felszín felé. 

Hatalmas fúótornyok ter-
melik ki a kőolajat az óceá-

nok olajmezőiről 

A nemes korallt nevezik így értékessége 
miatt. Ez a korall a meleg vizű tengerek-
ben él és növekszik. 

Nemeskorall 

 
Ékszere-
ket, gyűrűt, láncot csiszolnak, ruhadíszeket, gombokat kés
zítenek belőle. Piros színe miatt régen talizmánként, de 
még fizetőeszközként is használták.  

Korall-lánc 
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Természetkalendárium 

                             Szeptemberi napsütésben 

Még tart a nyár, némelyik nap még kánikulai forrósság van, ám szeptemberben már az 
ősz is megérkezik. A fák elkezdik hullatni a lombjukat. Ugyan még csak egyesével 
peregnek a sárgára, barnára, vörösre színesedett levelek, de hamarosan tömegével 
hullnak majd alá, és betemetik az erdő talaját. Lassan pihenőre készül a természet.  

Az erdőben beérik a fák és bokrok termése. Terítve a talaj a lehul-
lott gyümölccsel, mogyoróval, makkal. Az erdei állatok apraja-nagyja rájárogat a finom 
csemegékre. Nem egy közülük hamarosan a raktárak, téli készletek feltöltését is el-
kezdi belőlük. A tölgyfa termése sokakat csábít. Némelyik szorgalmas szajkó már kora 
reggel megkezdi a fuvarozást, és akár késő estig szakadatlanul hordja rejtekhelyére a 
tölgyfamakkot. Ha távolabbra kell repülnie, egyszerre akár öt-hét makkot is begyömö-
szöl a torokzacskójába, s egyet még a csőrében is szállít. Úgy látszik, a madárvilág-
ban is drágul az üzemanyag, ésszerű dolog hát náluk is takarékoskodni az energiával.  

A friss avarban bükkmakk után kutatnak az erdei ege-
rek. Ha jó lesz az idei termés, az egerek nyomban el 
is szaporodnak. 

Legyekből ősszel sincs hiány. Ezeknek 
a szemtelennek is mondott rovaroknak rendkívül jó a 
szaglásuk. Azonnal felderítik a táplálékot, és máris 
megjelennek a kertben vagy a verandán a reggelihez 
terített asztalon, ellepik a fákról lehullott, túlérett gyü-
mölcsöt. Bár igazából a nyarat szeretik. Minél mele-
gebb van, annál mozgékonyabbak. Leginkább a 30-40 
°C-fokos hőmérsékleten érzik jól magukat. 

A zöld levelibékák ősszel újra brekegni kezdenek. Más 
hangon persze, mint tavasszal, az udvarlás idején. A 
hangok gazdáit azonban brekegés nélkül is könnyű 
észrevenni. Szívesen sütkéreznek a bágyadt szept-
ember végi, októberi napsütésben. Néha egészen el-
lepik a tavak, nádasok szegélyeit, és akár hosszú 
órákon át ülnek mozdulatlanul a fűzbokrok levele-
in és a nádszálakon. Ha egyikük hanghólyagját felfújva brekegni kezd, máris csatlako-
zik hozzá néhány társa. Valamikor egészen messziről, a tó másik oldaláról. De hang-
jukból ilyenkor ősszel már hiányzik a tavaszi tűz, s alig kezdik el, máris abbahagyják a 
koncertezést. 

A szelídgesztenye termése finom őszi csemege, nemcsak az erdő állatai számára. Mi 
is szívesen eszegetjük a parázson frissen sült, forró gumókat a hűvösebbre forduló 
őszi napokon. Püréjével pedig nagyi karácsonyra finom sütit készít. A szelídgesztenye 
nagyon hosszú ideig, akár 600-700 évig is elélő fa. A mi vidékeinken nem őshonos ez 
a fafajta, hanem gondos gazdák telepítették meg évszázadokkal ezelőtt. A meleget 
kedveli, ezért a Nyitra környékén található ültetvényektől északabbra már nincsenek is 
szelídgesztenyések. 

A leveli béka ősszel újra brekegni kezd 

Ennivaló után kutat az erdei egér 
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Meglepő tények 

           Csodás termések II. 

Mennyire mérgező az alma magja? 

Az alma a legnépszerűbb gyümölcsök egyike, de a magjával azért nem árt vigyázni. Az 
ugyanis tartalmaz egy amigdalin nevű vegyületet, amiből a lenyelése után mérgező 
anyag szabadul fel. Túlságosan persze nem kell aggódni, mert majdnem 150 almama-
got kellene lenyelni ahhoz, hogy a méregnek komoly hatása legyen, ami kb. 20 almát 

jelent. Ennyit kellene 
egyszerre csutkájával 
együtt megenni, hogy 
a mérgezés bekövet-
kezzen. 

A maghéj olyan ke-
mény, hogy az 
emésztőrendszer 
nedvei sem tudják 
kikezdeni. Ha azon-
ban lenyelés előtt 
szétrágod, akkor a 
mag egyik alkotóré-
sze, az amigladin, a 

vele érintkező emésztő enzimek hatására hidrogén-cianiddá alakul.  

A növény épp a keserű ízzel védi a magot az elrágás ellen. Ugyanis csak akkor tudja 
továbbvinni az életet, ha egészben kerül a földbe. Az állatok csak lenyelik, majd a mag, 
áthaladva az emésztőcsatornájukon, onnan sértetlenül jut ki.  

A tanulság tehát annyi, hogy fogyasszatok bátran jó sok almát, de a magját és a csut-
kát ne egyétek meg. Az amúgy sem finom. 

 

 A gyümölcs, amit nem lehet 
repülőre vinni 

Hát ilyen is van. A Délkelet-
Ázsiából származó durián nevű 
gyümölcs ugyanis olyan orrfacsa-
róan büdös, hogy a legtöbb tömeg-
közlekedési eszközről kitiltották. 
Viszont állítólag nagyon finom 
mártások, sőt jégkrém is készíthe-
tő belőle. A szagát hagyma, rom-
lott sajt és büdös zokni keveréke-
ként szokták leírni. 

A durián külsőre sem a legszebb gyümölcs a világon 

http://kabocalap.com/images/202009/kab8.jpg
http://kabocalap.com/images/202009/kab6.jpg
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Régi mesterségek  

         A pásztor 2. 

Sokféle tudásra volt szüksége a pásztornak. Még az állatok gyógyításához is értenie 
kellett. Állatorvos híján ők maguk voltak az állataik gyógyítói. 
Ha eltört a juh lába, megharapta a farkas, felfújódott a friss fűtől, a pásztor maga meg-
gyógyította. Bábáskodott az ellésnél, a kisállat születésénél, beteg fogakat gyógyí-
tott, operált. Némelyik pásztor még koponyalékelést is vállalt, ha 
kergekór gyötörte a birkáját.  

Míg csöndben legelésztek az állatok, a pásztorok akkor sem tét-
lenkedtek. Ostort készítettek, botot, furulyát faragtak, az elhullott 
állatok csontjából, szarujából, bőréből, szőréből sokféle hasznos 
dolgot készítettek: sótartót, borotvatartót, tükröst, takarót, subát. 
Némelyikük egészen művészi fokra fejlesztette a tudá-
sát. Remekműveiket, dí-
szes pásztorfaragásaikat ma múzeumokban őrzik. Főzni ugyancsak kiválóan tudtak 
a pásztorok, legalábbis néhány étel elkészítésében remekeltek, hiszen ritkán jutottak 
be a faluba, élelmezésükről maguknak kellett gondoskodniuk. Ki ne ismerné 
a gulyást vagy a birkapörköltet? Bográcsban, szabad tűzön ma is mindenfelé főzik 
kirándulók, piknikezők, éppen, mint a régi pásztorok. 

Tudtad? 

A csikósok ügyesen ülik meg a lovat. Lovasbemutató-
ikkal a Hortobágyon elbűvölik a turistákat. Saját készí-
tésű ostoraikat cifra sallangok díszítik. A szíjak végén 
az ólom eredetileg a vadállatok és nyájat rabolni akaró 
betyárok ellen, védekezésül szolgált. 

A juhászok legfontosabb munkaeszköze a kampós 
végű juhászbot. Ezzel húzták ki a nyájból lábánál fog-
va a beteg juhot. 

A pásztorok munkáját a terelőkutyák segítik. A puli, a 
pumi, a komondor és a kuvasz a legkitűnőbb terelő és 
nyájőrző kutyafaj-

ták. 

A sokféle pásztort 
már messziről meg-
ismerni a viseletéről, 
a csikóst pörge ka-
lapjáról, lobogós 
szárú gatyájáról, a 
gulyást cifra szűré-
ről, a juhászt kam-
pós botjáról. 

http://www.kabocalap.com/images/201403/kab31.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab32.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab33.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab34.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab35.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab28.jpg
http://www.kabocalap.com/images/201403/kab30.jpg
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Univerzum 
                              

 A z Uránusz és a Neptunusz 1. 
 

Az Uránusz és a Neptunusz a Naprendsze két külső gázóriása. Ez a két bolygó már 
olyan távol van a Földtől, hogy az ókor csillagászai még nem is ismerhették őket, csak 

a modern csillagászat eszközeivel váltak észrevehetővé és meg-
figyelhetővé. Eddig egyetlen, ember által épített űreszköz, a Vo-
yager-2 űrszonda jutott a közelükbe. A légkör összetételét, a 
gyűrűrendszereiket és a holdjaikat vizsgálta. 

Az Uránusz igazi óriásbolygó. Méretét tekintve a Jupiter és 
a Szaturnusz után a harmadik legnagyobb 
a Naprendszerben. Kétszáz évvel ezelőtt 
több csillagász is megfigyelte már, de mind-
annyian csillagként azonosították. Majd egy 
német születésű, de Angliában élő csillag-
ász, Sir William Herschel is megvizsgálta 18 
cm átmérőjű távcsövével. Először ő sem 

gondolta, hogy a Naprendszer egy újabb bolygójával van dolga, 
inkább üstökösnek vélte a halványkék színben feltűnő képződ-
ményt. Mérései azonban bebizonyították, hogy bizony mégis egy új 
bolygóról van szó. Hamar nevet is talált az égitestnek. Legfőbb tá-
mogatójáról, III. György angol uralkodóról György csillagá-
nak kívánta elnevezni. 

A névválasztás azonban Anglián kívül nem talált túl lelkes fogadta-
tásra, így a tudósok végül ismét a római mitológiát választották vezérfonal-
nak. Jupiter apja a rómaiaknál Szaturnusz volt, Szaturnuszé pedig Uránusz. Egyértel-

művé vált tehát, hogy melyik 
név illik leginkább a bolygó-
hoz. Az Uránuszról egyébként 
nem rendelkezünk annyi infor-
mációval, mint a belsőbb boly-
gókról. Ennek az óriási távol-
ság a legfőbb oka. Annyit 
azonban tudunk, hogy a boly-
gó keringési ideje 84 földi év-
nek felel meg, 27 holdja van, 
felszíni hőmérséklete  ̶ 200 
ºC körüli és furcsa módon 
(valószínűleg egy nagy ütkö-
zés miatt) a boly-

gó forgástengelye a Földhöz képest 
majdnem függőleges. Tehát 

az Uránusz ebből a szempontból az „oldalán” fekszik. 
A Szaturnuszhoz hasonló gyűrűrendszere van, ami legalább 11 különálló részből áll.  

A Voyager-2 képe az 
Uránuszról 

Fantáziakép az Uránuszról, melyen látszik, mennyi-
re meg van dőlve a forgástengelye 

Az Uránusz egyik 
holdja, a Miranda. 
Felszíne erősen 
barázdált 
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Miska 

Volt egyszer egy fiú, Miska volt a neve. Egy napon a gyermekek elindultak az iskolába. 
Miska is fogta a sapkáját és velük akart menni. De az édesanyja azt kérdezte tőle:  

— Hová készülsz, Miska? 

—Megyek az iskolába. 

—Kicsi vagy még, ne menj! — és az édesanyja otthon marasztotta. 

A gyermekek elmentek az iskolába. Az apja még jókor reggel elment az erdőre, az anyja 
napszámos-munkára. Csak Miska maradt otthon a kunyhóban, meg a nagyanyja a ke-
mencén. 

Miska unni kezdte magát egyedül. Nagyanyja elaludt, ő pedig keresni kezdte hát a sapká-
ját. A magáét nem találta, fogta az apja régi, nagy sapkáját, s elindult az iskolába. 

Az iskola ott volt a templom mellett, a falu mögött. Amíg Miska a maga falurészében ha-
ladt, nem bántották a kutyák — jól ismerték. De amikor idegen telkekhez ért, csak kiszö-
kött Bodri, megugatta, Bodri után Jeromos, a nagy kutya. Miska elkezdett rohanni, a ku-
tyák utána. Miska kiáltozott, megbotlott s elesett. Jött egy paraszt, elkergette a kutyákat s 
megkérdezte: 

— Hová futsz így egyedül, te kis csirkefogó? 

Miska nem felelt, csak fogta a kabátszárnyát s futott inaszakadtából. Az iskoláig futott. A 
feljárónál egy lelket sem lát, de az iskolából gyermekhangok moraja hallatszik. Miskába 
egyszerre beleéli a félelem. — Mi lesz, ha most elkerget a tanító innen? — S gondolkozni 
kezdett, hogy mit csináljon. Visszamenjen? — széttépik a kutyák. Bemenjen az iskolába? 
— fél a tanítótól. Parasztasszony haladt el az iskola mellett, veder a kezében.  

— Minden gyerek tanul, te mit állsz itt? 

Miska bement az iskolába. A pitvarban levette a sapkáját, s benyitott. Odabent csak úgy 
nyüzsögtek a gyerekek. Mindegyik kiabált, a tanító meg ott állt a terem közepén, vörös 
sál a nyakán. 

— Mit akarsz itt? — kiáltott rá Miskára.  

Miska csak a sapkáját szorongatta, s egy szót sem felelt. 

— De hát ki vagy? - Miska hallgatott. 

— Néma vagy tán? - A gyerek úgy meg volt szeppenve, hogy elveszett a szava.  

— Hát ha nem akarsz beszélni, eredj haza.— Pedig Miska úgy szeretett volna mondani 
valamit, de a torka kiszáradt a rémülettől. Csak nézett a tanítóra s megeredt a könnye. A 
tanító megsajnálta. Megsimogatta a fejét s megkérdezte a gyerekektől, hogy ki ez a fiú. 

— Miska Karcsi öccse. Régóta kéredzkedik az iskolába, de az anyja nem engedi. Most 
aztán lopva jött ide. 

— No, ülj be a padba, a bátyád mellé, megkérem anyádat, engedjen iskolába. 

A tanító mutogatni kezdte Miskának a betűket, de Miska már 
ismerte őket s egy kicsit olvasni is tudott. 

— Lássuk, betűzd ki a nevedet.— Miska elkezdte: 

— Em-i, s-s-s, ká-a, Miska! -  Mind elnevették magukat. 

— Ügyes kisfiú vagy! — mondta a tanító. — Ki tanított meg ol-
vasni? 

Mihály felbátorodott és így felelt: 

— A bátyám! Én szemfüles vagyok s egyszerre mindent megértettem. Én nagyon, de 
nagyon ügyes vagyok! 

A tanító elnevette magát s így szólt: 

— Várj egy kicsit azzal a hencegéssel, előbb tanulj! 

Attól fogva Mihály is együtt járt a gyerekekkel az iskolába.                

                                                                                                           Lev Tolsztoj meséje 
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Vidám iskolakezdés 
 

Órarend és könyvjelző 

     HÉTFŐ         KEDD        SZERDA    CSÜTÖRTÖK  PÉNTEK 
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Olvastad már? 

 Troben Kuhlmann: Lindbergh 

Merészség egy kisegértől – nagy lépés a repülés 
történetében. 
 
A kalandokkal teli, gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt szóló mesét Ifjabb Charles Augustus 
Lindbergh, amerikai pilóta hőstette ihlette, aki 25 
évesen a Spirit of St. Louis nevet viselő, egymo-
toros repülőgépével közbenső leszállás nélkül, 
egyedül repülte át az Atlanti-óceánt. 

 
A könyv 2014-ben 
megnyerte a legszebb 
gyermekkönyv díját 
Németországban.  

Troben Kuhlmann: 
Armstrong 

Vajon a gömbölyű és lyukakkal teli Hold egy óriási 
sajt, vagy csupán egy hatalmas kőgolyó? A gyö-
nyörűen illusztrált, izgalmas történet főhőse, a ka-
landvágyó kisegér erre a kérdésre keresi a vá-
laszt. 
 
A repülő kisegér kalandjait elmesélő Lindberghet a 

megjelenése óta több mint húsz nyelvre lefordították, világszerte gyer-
mekek és felnőttek kedvenc képeskönyve lett. Legújabb könyvében 
Torben Kuhlman, a mese szerzője és illuszt-
rátora a bátor kisegér űrutazásával Neil 
Armstrong és az Apollo11 legénysége előtt 

tiszte-
leg, akik 
elsőként 
jutottak 
el a 
Holdra.  

„Sok évvel ezelőtt az egyik hatalmas város-
ban élt egy kíváncsi egér. Gyakran hosszú 
hónapokat töltött könyvtárak homályos terme-
iben megbújva, hogy titokban az emberek 
könyveit olvassa. „ 
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Vicces szeptember 

 

Atengerparton kérdezi a kisfiú az 
apukájától: 

- Apa, az ott egy halászhajó? 

- Nem, kisfiam, az egy yacht. 

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

-Mmmm, jobban megnézve, mégis-
csak halászhajó lesz az…. 

Az egerek elmennek a agolyhoz: 
- Bajban vagyunk—panaszkodnak a is rág-
csálók—, mindenki bánt minket, védekezni 
pedig nem tudunk. Tele már a hócipőnk 
ezzel a helyzettel. Mit tehetnénk? 
- Nos, a legjobb az lenne, ha sündisznóvá 
változnátok. Azokat senki se bántja. 
- Öööööö……. Nagyszerű ötlet! De hogyan 
csináljuk? Hogyan lehet sündisznóvá vál-
tozni? 
- Az már nem az én feladatom, én csak a 
stratégiai kérdésekkel foglalkozom. 

A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az 
erdő szélén. Egyszer csak megszólal a medve: 
- Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki 
csalni próbál, beverem azt a sunyi, vörös képét! 

Kismalac üldögél a fenyőfán. Arra sétál a med-
ve, csodálkozva kérdezi: 
- Mit csinálsz a fán, kismalac? 
- Cseresznyét eszem. 
- De hiszen ez egy fenyőfa!  
- Na és? Hoztam!  

Nyuszika sírva megy haza az erdőből. Az apja 
megáll előtte, feltűri karján az inget, és így szól:  
- Ki bántott, fiam? 
- A medve—szipogja a kisnyuszi.—Erre az apja 
lehúzza karján az inget, majd azt mondja: 
- Te bajod, minek kötekedtél vele? 
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     Az augusztusi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények szeptemberre 

Uzonyi Pál: Tizenketten című                   
versének az augusztusi                      

 versszaka:  
 

Augusztusban: Fürdőbál, 

Zene meg tánc, Ezzel jár. 

A rejtvények megfejté-
seit leadhatod a gye-
rekkönyvtárban és ha               
szerencséd van, kisor-

soljuk a nevedet                                                
és ajándékcsomagot nyersz.   

 Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. nem fiú 
 

2.  nagyobb gallyak 

 

3. meleg évszak 
 
 

4. költöző kelepelő 

 
 

5. eszes, jófejű 
 

6. látószerv 

 

Ke-
resd 

a 
pár-
ját! 

10 + 10 + 10 = 30 
10 + 4 + 4 = 18 
4 - 2 = 2 
1 + 10 x 2 = 21 

20 + 20 +20 = 60 
20 +  3 +  3  = 26 
 3  +  6 +  6  = 15      
20 +  2 x  6  =  32  

L Á N Y 

Á G A  K 

N Y Á R 

G Ó LY A 

O K O S 

S Z E M 
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Ha a betűhálóból kihúzod a júniusi névnapokat, 
majd, ha a megmaradt betűket összeolvasod                     
Uzonyi Pál: Tizenketten című versének           

hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

Ember, ember, Szeptember, 

………………………………….. 

H I L D A H Í V 

A T R E B E K A 

A N K E N I K Ő 

Z A K A R I Á S 

M Ó R I C Ö N Y 

V M E N Á D Á M 

N I D O R I N A 

E D I T K E L L 

 

A meghatá-
rozások 
alapján töltsd 
ki a rejtvényt, 
s ha ügyes 
voltál, a szí-
nes oszlop-
ban olvasha-
tod a megfej-
tést. 

1. kicsi macska 
   

2. Gárdonyi városa  

 
 
 

3.  nyúlcsemege 

 
 

4. vonaton, buszon 
utazó 

 

5. muzsika, melódia 
 

6. épületbe be– és kilé-
pünk rajta 

     

    

    

    

    

    

Keresd meg a két kép 
közötti különbségeket! 

Karikázd be, 
akinek kettő 

lába van! 


