
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Ó, Betlehem kis városa,       
nálad nincs kedvesebb,     

amiért a csillag megjelent,   
a házad felett.                              

Fénylik szegény utcáidon     
az örök égi fény,                                   

mert akkor ott találkozott                    
a gond és a remény. 
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Tornóczi Köles Ildikó  
 

Nyári dal 
 

Fű, fű,  
zsenge fű, 

szól a  
tücsökhegedű! 

 
Selymes pázsit,  

puha rét, 
dolgos, szorgos  

hangyanép, 
 

pillangó  
és pacsirta 
csalogat  

a határba. 
 

Hívogató  
napsugár: 

Ó, de szép is  
ez a nyár! 

 
Fű, fű,  

zsenge fű, 
szól a  

tücsökhegedű! 
 

 

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

Karácsony hava 
Mentovics Éva 

 

Ég a gyertya 

 

Ünnepivé varázsolja                 
tortádat, s az asztalod... 

Ott csillog a fenyőfádon, 
hogyha te is akarod. 

 

Délcegen áll, s koronája    
lobban, csillog tetején,    

úgy tündököl,  

s táncol egyre    

a vöröslő, sárga fény. 

 

Szellő lebben,  

lángja lobban,    

s elhamvad a korona….  
Karcsú teste csúcsa felől    
füstcsík imbolyog tova…. 

 

 

Donászy Magda 

 

Télapó 

 

Télapóka                     
öreg bácsi,   
hóhegyeken 

éldegél. 

Hóból van                         
a palotája,                                        

kilenc tornya 
égig ér. 

Miklós-napkor                          
minden évben                          

teletömi puttonyát,        
mézes-mázos                            

ajándékkal                              
szánkázik az úton át. 

Fenn dalolnak az angyalok 
 

Fenn dalolnak az angyalok,  

- Dicsérjétek királyotok! 

Békét kapott tőle a föld,                     

bajt és bűnöket eltörölt. 

Örömünnepet ül a nép,    

és győzelmi dalt zeng az ég,    

mert angyal jelentette be:    

ez megváltásunk ideje. 

Fent dalolnak az angyalok: 

- Dicsérjétek királyotok! 

 

A jó Vendel király 

Szétnézett jó Vendelkirály               
István ünnepén;                                  

havas volt körül a táj:                      
puha, csendes és fehér. 

Sütött fenn a holdvilág,                               
s kegyetlen volt a hideg,                       

s lám, valaki tűzifát,                              
az erdőn rőzsét szedett 

Gazdagok, uralkodók,                  
pártoljátok a szegényt!     
Mert ki jó szívvel adott,    
áldott, s nem hiába élt. 

 

Johász Gyula 

Karácsonyi köszöntő 

Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 

Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek 

 

Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 

Békességet, bol-
dogságot 

Földi vándoroknak.  



3 

Karácsonyest 

Utca végén pici ablak     
világít a téli éjben,                    

kerek képű Hold kíváncsin     
közelít, hogy bekémleljen. 

Mi az, ami így világít?                  
Mi az, ami bent szikrázik?   
Fenyőfa áll a szobában,   
csillogó tarka ruhában. 

 

Tóth Krisztina 

Jézuska 
 

apukám egy kicsit öreg,        
elmúlt harmincéves,                             

szépen meg is nőtt a hasa,      
és szerinte rémes. 

Anyukám is kicsit öreg,                      
és nagy a pocakja,                                        

de az más, mert az övét egy   
pici baba nyomja. 

Azt mondják, hogy a Jézuska  
hozzánk kistesót hoz.                        

Remélem, ha megszületik,    
nem nyúl a Legómhoz. 

Színes gyertyák fénye libben, 
csillagszóró serceg, zizzen.   

Körülveszi  gyereksereg,       
boldog arcú kis emberek. 

Vidám kedvvel énekelve,        
jaj, de régen vártak erre.         
Eljött végre a karácsony,       

hogy szívünkbe békét hozzon. 
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A téli zord időben 

 

A téli zord időben  

fagyos szél jajgatott.                

 Vassá dermedt a föld,                    

 a víz kővé fagyott. 

 

És hullt, és hullt a hó,     

és hullt az éjben,           

a téli zord időben,                   

réges-régen. 

 

Urunk akkor az égen nem lelt helyet, 

Se földön,    

holott elmúlik ég s föld,     

ha uralkodni eljön;                                            
a téli zord időben     

egy jászol szűk zuga      

elég volt Jézusunknak,   

ki és föd Ura. 
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Igaz vagy hamis?  
Képtelen valóság, valóságos képtelenség 

 
  Tudtad, hogy időnként békák potyognak az égből? De biztosan így van? Bámulatos 
és sokszor hihetetlen dolgokról olvashatsz ebben a rovatban, A te dolgod eldönteni, 
hogy az állítás igaz-e vagy sem. Ha megtippelted, lapozz egyet és meglátod, hogy jól 
gondoltad-e, megismered a meglepő tényeket és kiderül, mennyire megbízható a szi-
matod a hazugságok felismerésében. 
  Ne habozz, ragadj ceruzát és figyelj, hol sántít a dolog! Tedd próbára a családodat és 
a barátaidat is! Érdekes és új információkkal lepheted meg őket! 

Kőkemény sziklák 
 
  A Földön rengeteg lélegzetelállító kőzet és ásvány van, de tudod-e, mi valós az alábbi 
gyöngyszemekből? 

 
 
 
< borostyánkő 
 
 
 
     megkövesedett fa > 
 
               

 
 
 

Állítás Igaz Ha-
mis 

1. Bizonyos kőzetek átalakulhatnak egy másfajta kőzetté.   

2. A Föld legnagyobb meteorkrátere 100 méter széles.   

3. A legtöbb fémet az érceknek nevezett kőzetekből nyerik ki.  
 

 

4. Vannak olyan ásványok, melyek néhány óra alatt keletkeznek.   

5. A borostyán a vulkánból kitörő láva hirtelen lehűlésekor alakul ki.    

6. A homok és az iszap valójában parányi sziklák tömege.   

7. A fák kővé válhatnak.   
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Kőkemény sziklák 
 
1. Bizonyos kőzetek átalakulhatnak egy másfajta kőzetté.  - Igaz 
    A Föld kérgében lévő bizonyos kőzetek nagy hő vagy nyomás hatására évezredek alatt 
átalakulhatnak másféle kőzetté. Metamorf vagy átalakult kőzeteknek hívjuk ezeket. A már-
vány kemény metamorf kőzet, amely a mészkőből alakul át. Sokfelé láthatunk fényes már-
ványból faragott szobrokat, épületelemeket. 
 
2. A Föld legnagyobb meteorkrátere 100 méter széles.  - Hamis 
    Dél-Afrikában a Vredefort-kráter őrzi a legnagyobb mete-
orit becsapódás nyomát. Hihetetlenül nagy (az átmérője 
300 km), és több mint kétmilliárd éves. 
  
3. A legtöbb fémet az érceknek nevezett kőzetekből 
nyerik ki.  - Igaz 
    Az ásványtartalmú kőzeteket kibányásszák, és feldolgo-
zásuk során fémet nyernek ki belőlük. Ilyen például a he-
matit, amely a vas érce. Kis mennyiségű fém előállításához is rengeteg ércet kell előállítani, 
így a bányák óriásiak, akár 1,5 km mélyek is lehetnek. 
 
4. Vannak olyan ásványok, melyek néhány óra alatt keletkeznek.   - Igaz 
    Ha egy folyadék lehűl, és megszilárdul, kristályok alakulnak ki. A természetben ez a fo-
lyamat többnyire nagyon lassan játszódik le, ám mi előidézhetünk gyors folyamatot is. Ke-
verj össze egyenlő mennyiségű magnéziumszulfátot (keserűsót) és forró, de nem lobogó 
vizet egy lapos tálban. Alaposan keverd össze, és adj még hozzá annyi sót, amennyi csak 
feloldódik a vízben. Tedd a hűtőbe három órára. Meglátod, a tálad tele lesz kristályokkal. 
 
5. A borostyán a vulkánból kitörő láva hirtelen lehűlésekor alakul ki.  - Hamis 
    A borostyán évezredek óta kedvelt ékszer. Néha félgrágakőnek mondják, pedig nem is 
kőzet. Évmilliók alatt alakul ki a fák gyantájának megkövesedésével. Gyakran őruz épség-
ben megmaradt rovarokat, amelyek beleragadtak a fa törzsén csorgó ragadós gyantába. 
Legközelebb, ha valakin borostyán ékszert látsz, vedd alaposabban szemügyre, hátha 
megpillantasz benne valamilyen apró bogarat! A levegőbuborékokkal kevert, hirtelen meg-
szilárdult láva neve habkő. 
 
6. A homok és az iszap valójában parányi sziklák tömege.   - Igaz 
    A sziklák az időjárás hatására hosszú idő alatt felaprózódnak. A sziklatörmeléket a szél 
és a víz elszállíthatja, így kerülnek a folyókés tengerek fenekére, iszap és homok formájá-
ban. Ezt üledéknek nevezzük. Az idő múlásával egyre több réteg rakódik egymásra, ame-
lyek fokozatosan üledékes kőzetekké épülnek. Egyes kőzetek nyomás és hő hatására át-
alakulnak, míg mások a vulkánkitörésekkel keletkeznek. Ezeket enuptív kőzeteknek nevez-
zük. Az évmilliók során a kőzetek lassan emelkednek a felszín irányába, ahol újra apró da-
rabokra töredeznék szét. Ez a folyamat a kőzetek körforgása. 
 
7. A fák kővé válhatnak.   - Igaz 
    A fák több ezer év alatt kőzetté alakulhatnak. A megkövesedés során a fa szerves anya-
ga kőzetté alakul. Képzeld el, hogy egy fa egy elöntött síkságra dől, és az iszap és az üle-
dék betemeti, mielőtt még elkorhadna. Az idő múlásával az üledéken átszivárgó víz ásványi 
anyagokat szállít a fa belsejébe, ezek beépülnek a szerves anyag helyére és kikristályosod-
nak. Néha a fa minden részét megőrzik e kristályok, így épen maradnak az ágak és az év-
gyűrűk is, és bár teljes egészében kővé alakul, fának néz ki. 
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Simítását mégis érzed,     
pillantását mégis őrzöd,    

hordozod szívedben. 

Miklya Zsolt 
 
 

Áhitat 
 
 

Ég alól    
 csönd ha szól,    
hangtalan dalol.   

Áhitat van valahol.  
Lelkem meghajol. 

Miklya Zsolt 
 

 

Ott 
 
 

Isten ott van mindenütt,    
de nncs ott a kezedben,    
Isten ott van mindenütt,    

de nincs ott a szemedben. 
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Gani Zsuzsanna  

December köszöntő 

Köszöntelek, zord december, 
érzem már fagyos érkezésed. 

Egy időre elidőzhetsz, 
hozz le a Földre békességet! 

Szórj a földre puha álmot, 
csillámlót, puhát és fehéret. 

Lábujjhegyen járj-kelj köztünk, 
ne keltsd fel az alvó vidéket! 

Csipkézd fel a kopasz fákat 
tűhegyes, gyémántos fogakkal, 

és növessz jégcsaporgonát, 
hadd szóljon csodaszép sípokkal! 

Aztán siess messze, tova, 
de hagyj még itt egy csöppnyi reményt, 

hitet, egy kedves, szelíd szót, 
hadd melegítse fel a szegényt. 

Pálfalvi Nándor 

 

Télapó 

 

Mikulás a Télapó,       

megérkezik, mint a hó,   

 decemberben, mint a tél,     
jó gyereket megdicsér. 

 

Télapó, én jó vagyok,    

soha nem is hazudok,    

szófogadó gyerek vagyok,                                       
ugye, nem virgácscot kapok? 
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Szepesi Attila 
 
Harangok a szélben 
 

Valaki súg,     
valaki sóhajt,     

trombita harsog,     
károg a varjú,     

 döndül a villám,     
lélekharang szól, 
kánya vonít és    
 szamár iázik,      

kerék nyikordul,     
dobok dübögnek,    
harkály kopácsol,     

Ajtó csapódik,    
visít a fűrész,  

csengő csilingel,      
hegedű cincog,     
peng a gitár és    
 távoli dombon      
zúg a kereplő.  

 
 

Miklya Zsolt 
 

Ó 
 

- Ó, az égbolt hogy ragyog! 
- Ó-aranyban fény-csapok. 

- Ó, egy ajtó nyílik ott! 
- Megmondtam, feltámadott. 

- Ó, a távol jött közel! 
- Lehajl és ünnepel. 
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Gazdag Erzsi  

Karácsonyi kívánság 

 
 

Karácsonynak ünnepére                             
azt kívánom:                                               

jégtükrében nézze                                                                  
magát a karácsony. 

 Hóruhában hófehéren                                
álljon ottan,                                                 

szépségében gyönyörködve,                      
meghatottan. 

 Ha megunta nézni magát                          
jégtükrében,                                             

engedjen rajt korcsolyázni                            
egész télen. 

 Hócsipkével díszítse fel                              
mind a fákat!                                                  

Hóembernek adjon havat                       
hóruhának! 

Harang szól valahol 

Messzi, távol innen          
Betlehemi éjben                            

kis Jézus született           
barlang rejtekében 

  Mikulás, Mikulás 

Mikulás, Mikulás, 
kedves Mikulás, 

Gyere már,                                   
gyere már,                     

minden gyerek vár! 

Krumplicukor,                    
csokoládé jaj de jó, 

De a virgács                          
jó gyereknek                    

nem való. 
Mikulás, Mikulás, 
kedves Mikulás, 

Gyere már,                      
gyere már,                        

minden gyerek vár!  

 

Miklós-napkor                     
minden évben 

teletömi puttonyát, 
mézes-mázos                     

ajándékkal 
szánkázik                            
az úton át. 

Donászy Magda 

Télapó 

Télapóka öreg bácsi, 
hóhegyeken éldegél. 
Hóból van palotája, 

kilenc tornya égig ér. 
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Linda Jennings 
 

Karácsonyi meglepetés 
 
                 – Félek, hogy nem lesz az idén túl vidám karácsonyunk  
               – mondta anya. A hat gyerek aggódva figyelt. – Nincs karácso- 
          ny! Nincsenek ajándékok, se sütemény, se karácsonyfa! – Végignézett           
          a csalódott arcocskákon, és felsóhajtott. 
        – Én is nagyon sajnálom – mondta. – De apa beteg, kórházban van. Ke- 
      vés a pénzünk. És nem is volna helyes nélküle ünnepelni. Majd ha meg    
       gyógyul, hazajön, tartunk pótkarácsonyt. 
       A kis Zsuzsi duzzogva sírni kezdett. – Az nem ugyanaz! Nem igazság,  
ha nincs akkor karácsony, amikor itt az ideje! 
De anya nem hallgatott rá. Csomagolni kezdett: gyümölcsöt pakolt kosárba, 
hogy elvigye apának a kórházba. A hat gyerek kiment az utcára. Minden olyan 
szomorúnak látszott. A sarkon kicsi ház állt, ahol öreg pártfogójuk, Juci néni 
lakott azelőtt. Most már nem itt élt, a lányához költözött, mert nagyon öreg és 
gyönge lett. A kis ház most üresen állt, ablakai sötétek voltak. Olyan szomorú 
volt az egész, mint ők maguk. 
– Szegény apa – mondta Jancsi – Milyen rossz neki. Szörnyű lehet karácsony-
kor kórházban lenni. 
Ahogy a gyerekek a sarokra értek, különös dolog történt. Kigyulladt a villany a 
kis ház ablakában. Kinyílt az ajtó. A küszöbről Juci néni lánya mosolygott rá-
juk. 
– Kedveskéim, milyen szomorúak vagytok! – mondta. Zsuzsi sírva fakadt. 
– Nálunk az idén nem lesz karácsony – szipogta. 
– Nem úgy van az! – mondta Juci néni lánya. – Tudjátok-e, miért vagyunk itt, 
ebben a házban? – A gyerekek a fejüket rázták. – Édesanyámnak honvágya 
volt. Nagyon szeretett volna a saját házában ünnepelni karácsonykor. Így hát 
visszajöttünk, hogy befűtsünk és itt töltsük az utolsó karácsonyt, mielőtt elad-
nánk a házat. De gyerekek nélkül nincs igazi karácsony. Nem jönnétek el hoz-
zánk, hogy velünk ünnepeljetek? 
– De! Igen! – válaszolták kórusban a gyerekek. 
Így történt, hogy karácsony délutánján, amikor anya elindult a kórházba, hogy 
meglátogassa apát, a gyerekek az utcasarkon álló ócska házhoz rohantak. 
Gyönyörű meglepetés várta őket. A kivilágított ablakban kicsiny karácsonyfa 
állt, csak úgy ragyogtak rajta a gyertyák! A hat testvérnek a lélegzete is elállt a 
csodás látványtól. 
-Gyertek, kedveseim- hívta be őket Juci néni lánya. Maga Juci néni a nagy ka-
rosszékben ült és mosolyogva fogadta köszönésüket. Aztán igazi szép kará-
csonyeste következett. A fa alatt mindegyikükre ajándék várt. De a legszebb 
ajándék mégiscsak az volt, amikor anya hazaért a kórházból és elmondta. apa 
jobban van. Ha minden jól megy, hamarosan hazajön. 
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Skolik Ágnes 
 

Angyalka születik 
 
A hófehér pamutgombolyag társaival együtt a rövidárubolt polcán várakozott. 
Egy didergős téli napon megfogta valaki, nézegette, forgatta, majd a táskájába tette és 
hazavitte. 
Otthon Kisgombolyag egy kosárkába került, sok-sok színes fonal közé. 
Este, amikor a család elcsendesedett, az asszony a kezébe vette a fehér horgolócér-
nát. 
– Te csodaszép cérnácska, mit horgoljak belőled? – kérdezte, miközben megsimogat-
ta a puha gombolyagot. 
Apró horgolótűt vett elő, majd lapozgatni kezdett egy újságot, melyben szebbnél szebb 
horgolások leírása volt. Megállt az egyik oldalon, elolvasta a leírást és munkához lá-
tott. Finom ujjai közé fogta a cérnát és a tűt, majd 
apró láncszemeket készített a duci Kisgombolyagról 
letekeredő hajszálvékony cérnából. 
– Juj, de hideg ez a tű – gondolta a Kisgombolyag –
, és milyen jó meleg az asszony keze…! – ez volt a 
következő gondolata. 
A cérnaszál, a horgolótű és az asszony ujjai tökéle-
tes összhangban dolgoztak. A tű vidáman táncolt, a 
fonal engedelmesen követte, az ujjak magabiztosan 
irányították a tű és a fonal mozgását. 
A hozzáértő kezek munkája nyomán egyre nagyobb 
lett a horgolás és egyre kisebb a gombolyag, de ettől ő nem lett szomorú. Boldogan 
figyelte, ahogy elkészült a fejecske, majd utána szép csipkeruhát és leheletfinom szár-
nyakat kapott az angyalka. 
Amikor az óra éjfélt ütött, már ott állt az asztalon a csupa csipke hófehér cérnaangyal. 
Kisgombolyag apróra fogyatkozva csodálta a bájos, légiesen könnyű kézimunkát. 
Angyalka kinyitotta a szemeit és körülnézett. Mellette az asztalon ott pihent a horgoló-
tű és a Kisgombolyag. Odakinn apró pelyhekben hullani kezdett a hó, amely olyan fe-
hér, csillogó és könnyű volt, mint az angyalka a meleg szoba asztalán. 
Másnap reggel az angyalkát langyos cukormázba mártotta az asszony. Ettől nyerte el 
igazi formáját és szebb lett, mint valaha. Amikor megszáradt, egy dobozba került, ahol 
sok-sok apró horgolt dísz volt már: csillagok, csengőcskék, apró gyönggyel díszített 
karácsonyfák. 
Odakint a hó egyre hullt, fehér bundát terített a fákra és hósipkát rakott a háztetőkre. A 

házban frissen vágott fenyő illatozott, melyre a gyerekek 
apró díszeket akasztottak. Nagy izgalommal készültek a 
Szentestére, amikor a Kisjézus ellátogat minden család 
várakozással és reményekkel feldíszített otthonába. A 
kis angyalka becsomagolva a többi ajándék közé került 
a karácsonyfa alá. 
Mire leszállt az este, a karácsonyfa teljes pompájában 
állt, és az ünneplőbe öltözött család izgatottan várta, 
hogy megszólaljon egy csepp harang… 
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– Mennyből az angyal lejött hozzátok… – csendült fel a ka-
rácsonyi ének, és boldog izgalom töltötte be a szobát. Az 
asszony a kezébe vette az angyalkát és átnyújtotta édes-
anyjának, aki reszkető kézzel bontotta ki a csomagot… 
– Ó, hát ez csodaszép! – suttogta, miközben egy könny-
cseppet morzsolt el a szeme sarkában. Forgatta, nézegette 
a kis angyalt, miközben gondolatai a múltba révedtek. Látta 
az asszonyt, aki akkor még kislány volt és ő tanította kézi-
munkázni. A kislány apró ujjaira sután, bátortalanul tekerte 
fel a fonalat, ügyetlenül forgatta a horgolótűt. Ahogy teltek a 
percek, egyre ügyesebben bánt a tűvel és a fonallal… A 
kislányból nagylány lett és a hosszú évek alatt szebbnél 
szebb munkák kerültek ki a kezei közül. 
– Anyuka, köszönöm neked, hogy megtanítottál! Megtanítot-
tál kézimunkázni, és annyi minden másra, amit csak tőled 
tanulhattam meg – mondta, és boldog mosollyal ölelte át 
édesanyját. 
– Anyu, taníts meg engem, hogy én is tudjak ilyen csoda-
szép angyalkát horgolni! –szólalt meg ekkor a kislánya. 
Vacsora után a család elcsendesedett, a felnőttek beszél-
gettek, a gyerekek az új játékokkal játszottak. A hó szaka-
datlanul hullott odakint. Egy apró hópihe az ablakra szállt és benézett a szobába. A 
kandalló mellett ott ült a nagymama, az anyuka és a kislány. A kislány apró ujjaira su-
tán, bátortalanul tekerte fel a fonalat, ügyetlenül forgatta a horgolótűt. 
Ahogy teltek a percek, egyre ügyesebben bánt a tűvel és a fonallal… 
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   Ügyeskedjünk ünnep előtt! 
 
Ablakdíszítési ötleteket gyűjtöttünk nektek össze, amiket nem 
nehéz elkészíteni, és nagyon látványosak. Csupán fehér pa-
pírra , ollóra és olyan ragasztóra leszszükséged, amivel az 
ablakra  rögzítheted a kivágásokat,  
A kifestőket nagyítsd fel vagy ilyen kicsiben vágd ki, színezd 
és ragaszd fel az ajándékkísérőre! Kellemes időtöltést! 
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Devecsery László: 
 

Cinegekarácsony 
 
A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Odaröppent hozzá a mamája. 
― Miért sírsz, kis cinegelányom? 
— Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg 
jó az embereknek! Készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfá-
juk. 
— Majd odarepülünk az ablakokhoz ― 
és megcsodáljuk. S nézd, itt, az erdő 
szélén mennyi karácsonyfa álldogál. Ez 
mind a miénk: az állatoké! A szép fehér 
hó fel is díszíti nekünk. 
— Én… mégis… igazit szeretnék…! 
Eljutott a híre a cinegelányka szomorú-
ságának a többi madárhoz is. Megsaj-
nálták. Összedugták a fejüket. 
A hangos cserregésre és csörrögésre a 
szundikáló mókusok is felébredtek. Nagy 
mérgesen néztek ki az odúból. Ám ami-
kor a madarak nekik is elmondták, miről 
beszélgetnek, mindjárt megbékéltek. 
Sőt! 
— Mi is segítünk! 
S megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés. 
Cinegepapa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték, hogyan készülőd-
nek az emberek az ünnepre. 
Közben a többiek sem tétlenkedtek! 
A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra és dióra. A verebek apró almács-

kákat hoztak. A búbospacsirta aranyszínűre 
festett mákgubókkal érkezett. Cinegemama 
szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű 
füzért készített belőle. Bagolyapó világító 
festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek 
helyettesítik majd a gyertyákat. 
A madarak és a mókusok a cinegetanya mel-
lett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is 
öröm, amikor a cinegelányka visszatért. A 
csodálkozástól szólni is alig tudott: 
— Ez… ez… ez az… enyém? Az én igazi 
karácsonyfám? Köszönöm, köszönöm, kö-
szönöm! 
— Boldog karácsonyt! ― felelték a madarak 
és a mókusok. 
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Karácsony bűvöletében 

 

Filcanyagból és gyöngyből, flitter-
ből hamar készíthetünk szép ka-
rácsonyfadíszeket, apró ajándé-
kokat.  
A lenti szabásminták alapján  (ha 
gondolod, nagyítsd fel) szabd ki a 
formákat! Ha nincs filc anyag, 
másfajtát is használhatsz, akár 
papírból is készítheted a díszeket. 
Ez esetben ragasztóval tudod a 
díszeket rögzíteni ugyanúgy 
gyöngyöket, flittert vagy más szí-
nes, csillogó papírt. 
Az anyagok kiszabása után il-
leszd össze a darabokat és 
egyenletesen, szép pelenkaölté-
sekkel varrd össze a figuráka4. A 
végén az akasztónak hagyj hosz-
szabb fonalat. Végül díszítsd az 
alakokat mindenféle rátétekkel! 

Üres befőttes üvegeket sokféle-
képpen lehet dekorálni. Az alsó 
képen rénszarvasnak öltöztetett 
üveg látható, nagyon egyszerű 
papírcsíkkal  készült arccal. Az 
üveg tetejére öntapadós szalag 
került, ez tartja a kseníliadrót agan-
csokat is. Szeme lehet mozgó-
szem vagy papírból készült. 

Az orra piros pompom vagy 
papírpötty. Töltsd  meg  
csokis bonbonnal,                                       
hogy szarvas                                             
színe legyen. 
Kellemes                                               
barkácsolást!  

Vidám, örömteli 
karácsonyt! 
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Olvastad már? 

Matt Haig: Az igazmondó Glimpi 

Igazmondó Glimpinek, a Karácsony-trilógia egyik legnépszerűbb 
szereplőjének nehéz az élete, hiszen képtelen hazudni, és emiatt 
folyton bajba kerül. De ebben a könyvben Glimpi végre igazi ott-
honra talál! 
Ez a vicces és szívmelengető mese az igaz barátságról, az őszin-
teségről, a kudarcok feldolgozásáról, de leginkább mégis az élet 
szépségéről szól, amit csakis mi teremthetünk meg a magunk szá-
mára. 
Szabó T. Anna"friss, szemtelen és könnyfakasztó fordításában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Minden csak jobb lesz, ez kétségtelen, 
mert mikor az élet viharos és kemény, 

mint téglát a habarcs, úgy tart meg a remény. 
Építsd hát a házad: a saját életed, 

mert holnap olyan lesz, amivé ma teszed."     

„Majd pirulsz és vidulsz és rossz viccen nevetsz, 
és szaladsz és maradsz és szeretsz és feledsz. 

Te döntesz, hogy telik veled az élet el, 
úgy hajlik, mint hangod, amikor énekel.” 

„Ne feledd, hogy ki vagy! Tudd, hogy tudsz küzdeni. 
Mint csillagok fényét az éj kiemeli: 

lásd meg a sötétben a vezérlő fényed, 
minden küzdelemtől erősebb az éned."   

„Lásd meg a sötétben                                
a vezérlő fényed, 

minden küzdelemtől                              
erősebb az éned.”  

„Ha minden nap minden 
egyformán jól menne, 

semmi meglepetés nem 
maradna benne.”  

„A jó mindig ott van,                    
csak néha nem látod, 
mint nekem az egér,                  
olyan jó barátod .” 

– Az élet – szól Glimpi – még sokat tartogat, 
bejárhatsz egeket, vizeket, partokat. 

Hogy később hova mész, azt már te döntöd el, 
ne félj, a boldogság itt van, egész közel.  
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- Köszönöm az ajándékot, Télapó!  

- Nincs miért  megköszönni, kicsim! 

- Szerintem sem, de 
anya rám parancsolt . 

 

 

- Halló, a Mikulással 
beszélek? 

- Nem, kérem, ez….. 

- Akkor meg minek vette fel?! 

  Viccek a Télapó zsákjából  



19 

A novemberi rejtvények megfejtései                     
 

ÖRÖM                  TÖKFŐZELÉK 

Számold meg, hány fenyőfa van a képen? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Színezd pirosra a rénszarvas ajándékát! 
Számold meg a hópelyheket is! ………… 
Rajzolj díszeket a karácsonyfára! Megtalálod melyik 
az? 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből a novemberi versszakának                             

hiányzó sora:  
 

„.LÉPEGET AZ EMBER” 

 
 
 

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? 

 
Én  vagyok az ÖREG KIRÁLY 

Mit számít, hogy lányom  
vagy fiam van három,     

akár így, akár úgy,  
mindenképp megbánom. 

Ha lányaim vannak,                                      
hamar kérők jönnek,  
sok próba kell nekik,  

nehezebb vagy könnyebb,   
s hiába rohannak,     
vetélkednek vadul,  
végül ott a valóság:    

 háromfelé nem osztható  
két fele királyság. 
Ha fiaim vannak,  

úgy sem  járok jobban,     
mert csak a legkisebb  

segíthet bajomban. 
Akkor is, ha pimasz,  

léha, falu rossza,   
a két bátyját a pályáról  

ő leradírozza. 
Elsőszülött, másodszülött  

nem rúg itt labdába,     
tán jobb, ha a fürdővízzel  

kiönti a bába. 

 Rejtvények decemberre 

 

3 x 2 + 4 =10 
 

4 x 3 + 5=17 
 

5 x 4 + 6=26 
 

6 x 5 + 7” 37 
 

7 x 6  + 8=50 

1. Tibor kiskorában 
 

2. dal, nóta 
 

 

3.keze-…. rezsket, fázik  
 
 

4.  fás terület 

 
 

5. van jövő idejű alakja 

 
 

6. ilyen az idő most 

Gondol-
kozz, mi-
lyen mű-
veleti je-
lekre cse-
rélnéd a 
vesszőket 
a számok 
között! >> 

T I B I 

É N E K 

L Á B A 

E R D Ő 

L E S Z 

Ő S Z I 
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Ha a betűhálóból kihúzod a decemberi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod : 
Nagy Bandó András Naptár című versének 

hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott 

 

December fagyokkal,           
hóval zár óévet,      

 kicsikkel, nagyokkal 
 

………………..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

 Azt hinnétek, hogy                                           
az életem gyöngyélet,                                                

értem vetélkednek daliák, vitézek! 
Herceg úr és juhászlegény                      

száz próbára kiáll:                                         
a győztesnek engem ígért                        

jó atyám, a király. 
Úgy ám, csakhogy egymást  

miért ölik, vágják? 
Én kellek-e nekik, avagy      

a fele királyság? 
Én bagyok a ………………………. 

    

    

    

    

    

    

E L Z A L U C A 

K Ö S D Á V I D 

J Á N O S Z Ö N 

M I K L Ó S T H 

M E L I N D A E 

T Ú J V I L M A 

É V A M B R U S 

O L Í V I A E T 

1. házat fedi 
 

2. nem álmos 
 

 

3. fiú társa 
 
 

4.  forma, figura  

 
 

5. mama párja 

 
 

6. nagyon régi, avitt 

Csodás Karácsonyt                                          
mindenkinek! 


