
Jelentkezési lap

……………………........………..
Név

Lakcím: …………………………………………………........................

Iskola: …………………………………………………..........................

Osztály: ………………………………………………….......................

Email cím: …………………………………………………...................

Telefonszám: ………………………………………...…..............



2.Feladat
Életrajz

Lázár Ervin 
Egérrágta

(Egészítsd ki a szöveget!)

Lázár Ervin (Budapest, 1936. ……….5. – Budapest, ……... december 22.) 
………….. magyar író, elbeszélő, meseíró, a …………………………. alapító tagja.

A Tolna megyei ………………… nevelkedett, a családja ………….. élt itt.  
Apja, Lázár István, ……………… volt, édesanyja …………... Felsőrácegresre 
járt át iskolába,  majd …………………..  Tízéves korában a székesfehérvári 

ciszter gimnáziumba íratták, de amikor  …………-ban államosították az iskolát,
hazahívták és ……………….. magántanítványa lett Sárszentlőrincen.

1950 októberétől ………………… járt középiskolába, a …………… Gimnáziumba. 

……………-ben érettségizett. Ezután a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem ………………. járt.  1961-ben megszerzi a ……………. 

diplomát. ……………-ben Budapestre költözik, itt az ………………… helyezkedik 
el tördelőszerkesztőként 

A ………………………… Országos Szövetségének tagja volt (1991-1994). 
A Magyar ……………………….. tagja (1969-től).

Jellegzetes hangvételű meséi mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek körében 
népszerűségnek örvendett, örvend. Az ……………-ben megjelent A kisfiú meg 

az oroszlánok című kötetét ……………… illusztrálta, aki ekkortól kezdve az íróval 
rendszeresen együttműködik. 

Meseregényéért, az …………..-es Berzsián és Didekiért ……….-ben 
nemzetközi …………….-diplomával tüntették ki. 

http://www.gyermekirodalom.hu/?p=5244



2. Feladat
Orroló 

(Írd a megfejtést a pontozott vonalra!)

Mit jelent az orra Bab Bercinek? Írd a képek mellé  

a megfejtést! 

 

…………………….  

 

 

…………………… 

 

 

…………………………. 

 

 

………………………… 

 

 

…………………….. 

 

Mit jelent Bab Berci orra a náthának? Írd a képek mellé 
a megfejtést! 

 

 

 

 

………………… 

 

 

……………………. 

 

 

………………… 



3. Feladat

Igaz – Hamis
(A hamis állításokat indokold is meg!)

Igaz - Hamis 

Igaz - Hamis

Igaz - Hamis

.

Igaz - Hamis 

Igaz - Hamis 

Igaz - Hamis

Igaz - Hamis

Igaz - Hamis 

Igaz - Hamis

Igaz - Hamis 

1. Bab Berci szerette a füvek, fák, madarak némaságát.

2. Bab Berci tüsszögése az erdő csendjéhez tartozott. 

3. Bab Berci a tündértől kapott szelencét beledobta a tóba.

4. Rimapénteki Rimai Péntekh patikája a test patikája

5. Bab Berci köve vízcsepp akart lenni.

6. Berci címének irányítószáma: Hetvenhárom és fél.

7. Bab Berci és Nuuszi Kuuszi együtt sírtak, hüppögtek, zokogtak.

8. Bab Berci elindult Atubiába. Hajnali 5 órakor meg is érkezett. 

9. Lapázi Lopez egy cetlit miszlikbe tépve üzent Bab Bercinek, 

hogy szabadítsa ki.

10. Amikor a pallos éle megérintett Bedebunk Sária nyakát 

hattyútollá változott.



4. Feladat
TOTÓ

1. Hol látta meg Bab Berci először a tündért?

2. Mi történt mikor a tündér eltűnt?

3. Bab Berci a szelencét egyből…….

4. Mitől fogyott el a kő olyan nagyon?

5. Mi történt Pálinkós Gyurkával, mikor egyszer puszta véletlenségből 
rím került az egyik versébe?

6. Mivel foglalkozott hivatalosan Pálinkós Gyurka?

7. Hol lakott az öreg Lembozó Lengubozó?

(Húzd alá a helyes választ!)

   a patak felől fénylett fel és megvillant a bokrok között
a tisztás felől fénylett fel és megvillant a virágok között
a tó tükre felől fénylett fel és megvillant a bokrok között

lassan hullani kezdett az eső
egy árnyalattal fakóbb lett minden
hatalmas világosság kerekedett

megdörzsölte és kifényesítette
keresett egy éles követ és kinyitotta

körültáncolta, lehasalt mellé és rászorította a fülét

fagyok pattogtatták, vizek repesztgették, szelek koptatgatták
viharok repesztették, esők pattogtatták

fagyok pattogtatták, fagyok repesztgették, fagyok koptatgatták

annyira örült, hogy madarat lehetett vele fogatni
belebetegedett ( 2 hétig lebegett élet és halál között)

belebetegedett (1 hónapig lebegett élet és halál között)

kéményseprő volt
kamionsofőr volt

repülőgépeket épített

egy a munkások által a tér sarkán hagyott rozzant lakókocsiban
cirkuszi lakókocsiban

a cirkuszi sátor egyik eldugott sarkában



8. Mit lopott legelőször szegény Lembozó Lengubozó?

kenyeret egy pékségből

tejet egy ABC-ből

cigarettát egy trafikból

9. Mi történt Rév Zoli pálinkájával, mikor Bab Berci ránézett?

köddé vált

megsavanyodott (ecet lett belőle)

olyan cukros lett, mint a méz

10. Hogy hívják a világ legjobb ecetét?

BERZOLI

LIBER

RÉVBER

11. Mekkora az icurka-picurka ember szakálla?

mint a Balaton hossza

mint a Lillafüredi vízesés

mint a Gellérthegy

12. Hány órakor lesz szerencséje annak, aki Bab Bercivel találkozik 

– Tupakka szerint?

reggel 8 és este 6 között

déli 12 és este 6 között

este 6 és reggel 8 óra között

13. Mi volt az utolsó kívánság, amit Lopez teljesített?

kacsalábon forgó palota

távirányítós autó

a világ legnagyobb gyémántja

13+1. Kik ültek a padon földöntúli fénybe burkolózva?

a Fiú és egy lány (Bedebunk Sária)

Bab Berci és a Fiú

a Fiú és az apja



5. Feladat
Ki mondta? Kinek mondta?

(Írd a felhőkbe a megfelelő választ!)

„Te jó Egek Ura! Miért vagyok én mindig savanyú?”

„Akkor meg mit ordítozik, ha aszpirint kérek?”

„Megszerettelek téged, fogadd el ezt tőlem. Nyisd ki, segít rajtad!”

„Mit fintorogsz, reszketsz, rázkódgatsz: 
Ahelyett, hogy boldog lennél amiért megszólítottalak.”



„Gondolhattam volna, hogy amit te ajánlasz az nem lehet jó! 
Még hogy mácsonya!”

„Ecet! Ilyen gyalázattal még nem találkoztam!”

„És azt tudtad, hogy Bedebunk Sária is a világon van?”

„Gúnyt űzöl belőlem te gazember! Mindjárt leüttetem a te fejedet is!”



6. Feladat   
Keresztrejtvény 

(Írd a helyes választ a kockákba!)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

1. Milyennek látta Rimapénteki Rimai Péntekh a csodanektárját?
2. Miből élt Lembozó Lengubózó?
3. Mekkora volt a kő egymillió évvel ezelőtt?
4. Ki volt a csodapatika tulajdonosa?
5. Kinek hozott szerencsét reggel 8 és ete 6 között Bab Berci?
6. Ilyen volt Berci zsebkendője … kockás. 
7. Mi lett Bab Berci címe  ………., Széljárta Fát tere 1.
8. Mit nyomott  Bab Berci kezébe a tündér?
9. 5000 évvel ezelőtt még faraghatott volna Berci a kövéből egy óriási …………. 
10.Berci azt gondolta, hogy a szelencében egy ……. van, mint Aladdin lámpájában.
11. Miből készült Bab Berci háza?
12. Ki lopta el Berci zsákjából a vadgesztenyét? Egy ……. .
13. Mi volt valamikor régen Lembozó Lengubozó "foglalkozása"?

Megfejtés:   ………………………………………

Mi az?   ……………………………………..........



7. Feladat
Kis növényhatározó

 1. Milyen növények voltak a csodanektár alapanyagai?
Írd bele az üstbe!

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Valamennyi név ugyanazt a növényt jelenti. 

Mi az a növény? …………….……...............

Hogy létezik, hogy ennyi fajta neve van?

 …………………………….…….……….......



 2. Írd bele az üstbe 
a MÁCSONYA alapú 

csodanektár alapanyagait.

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................



8. Feladat 

Mindent, amit tudni kell Lapázi Lopezról! 

 

a) Hol élnek Lopez rokonai? Írd a földgömbök alá! 

                                                                 

             

                                                                         

    

 

 

b) Amikor Lopeznek nem volt pénze fogorvosra, pénzt küldtek neki a rokonai. Ki 
mennyit küldött? Írd be a kis ablakba! 

a tevehajcsár                                                            rúpiát 

a tanár                                                                  mallért 

a mosodatulajdonos                                           cantaburát 

a cucutai nagybácsi                                            szoliduszt 

 

c) Milyen pénz fajtákat kapott még? Írd a képek alá! 

                                                              

                    

 


