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Január            
jégpáncélt 
szorít az 
utakra, 

északi                       
szeleknek           
dudáját                           
fuvatja. 

Kéményünk-
ben éjjel 
zúgnak,                   

marakodnak, 
jégcsap-

sárkányfogak 
harapják                     
a holdat. 

 
Simon Emil: 
Hónapok 
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Szilágyi Domokos 

 

Január 

 

Csíp a dér, 

Csupasz ág feketéll, 

pihenő cinegék 

szeme még feketébb, 

s a nyitott kapunál 

didereg a Január. 
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Gazdag Erzsi 

 

Új év 

  

Köszöntelek, új év 

új világa! 

Hozz békességet 

a világra! 

  

Terülj, terülj ki, 

tarka kendő! 

Add elő kincsed, 

új esztendő! 

  

Ha új esztendő 

én lehetnék, 

minden gyermeket 

úgy szeretnék, 

  

mintha tulajdon 

enyém lenne; 

a jövendőmet 

látnám benne. 

  

Minden gyermekszív 

rubinláda, 

s egy-egy új év van 

abba zárva. 

Kányádi Sándor 

Favágók  

Fütyülni a hóra s a 

dermesztő hidegre 

kinn az erdőn ilyenkor 

tanyázni ki merne? 

  

Fűrész harsog, motor zúg, 

csitt-csattog a fejsze, 

valakinek mégiscsak 

volt kimenni mersze. 

  

 

Nem is egy, de seregnyi 

kemény férfiember 

dönti a fát, birkózik 

hóval és hideggel. 

  

De raknak is estetájt, 

olyan tüzet vetnek, 

hogy a fázó őzek is 

annál melegednek. 

Kányádi Sándor 
 

Tél derekán 
 

Összenőtt a föld az éggel, 

csupa fehér, csupa szürke. 

Ég és föld közt oszlopokként 

feszül a kémények füstje. 

  

Farkasordító hideg van. 

Csattog a fagy, mint a fejsze. 

Kibújni a jó melegből 

kinek volna kedve, mersze? 

  

Szégyen volna mégis-mégis 

egész nap bent rostokolni: 

mire való a csizma 

meg az a sok meleg holmi? 

  

Lám a varjú milyen bátor, 

se csizmája, se bundája, 

mégis kiült károgni a 

fehér lombú diófára. 
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Balla Margit 

 A Kopasz-hegyen 

 

A Kopasz-hegyen állt két fenyőfa. Nem volt hát teljesen kopasz a hegy, de mégis ez 
volt a neve. A két fenyőfán lakott egy-egy hóbagoly. Tudod, milyen a hóbagoly? Ó, gyö-
nyörű! Fehér a tolla, mint a hó, és sárga a szeme. 

A két hóbagoly, Tibó és Buborka ismerték 
egymást. Mindennap, amikor estefelé va-
dászni indultak, köszöntötték egymást: 

− Szia, Buborka! – kiáltott át a szomszéd 
fenyőfa felé Tibó. – Milyen csodálatosan 
festesz ma! A tollad ragyog a sötét ágak 
között, mint csillag az égen. 

− Szia, Tibó! – huhogott vissza Buborka. – Köszönöm a kedvességed! A te tollad is 
gyönyörű. Olyan fehér, mint a bárányfelhők az égen. 

Így kedveskedtek egymásnak mindennap. Ám egy éjjel leesett a hó. Minden fehér lett a 
Kopasz-hegyen, a föld, a fűszálak, az avar, de még a két fenyőfa is csillogó fehér pa-
lástot öltött. Káprázott a két bagoly szeme a nagy ragyogásban. Tibó nehezen is vette 
észre Buborka kedves alakját a fenyőfa hóval borított ágai közt, pedig igazán jó szeme 
volt. 

− Buborka, hol vagy? – rikoltozta. – Ragyogó tollaid nem látom a nagy fényességben! 

− Itt vagyok, Tibó! – szólalt meg Buborka a szomszédos fán. – A szemed fényét kere-
sem! Hófehér tollaid elvesznek a nagy fehérségben. 

Huhogtak még egy-egy sort egymásnak, aztán lassú szárnycsapásokkal elindultak a 

A Hold és a Nap  

 

A Hold és a Nap régen azon voltak, hogy mindig egy helyen lakjanak. 
Összehívták az állatokat, gyűlést rendeztek, hogy megvitassák az 
ügyet. Minden állat beleegyezett, hogy egy helyen lakjanak, csak egy 

nem. Ez a denevér volt. 

Megkérdezték az állatok a denevértől: 

– Te miért ellenzed, amikor minden állat beleegyezett? 

 – Oka van annak – felelte a denevér. – Ha a Hold és a Nap egy helyen lakna, a szél 
mindig egy felől fújna, a fák ferdén nőnének, a gabona csak a napsütötte helyeken nő-
ne.  Ahová a Nap nem süt, ott nem. 

– Igaza van! Ahová nem süt a Nap, ott nem nő gabona! – hagyták 
helyben az állatok. Belátták, hogy nem lesz jó a Napnak és a Holdnak 
együtt laknia, együtt keringenie, és megváltoztatták a döntésüket. 

Ekkor a Nap így szólt a denevérhez: 

– Többé téged nem hordozlak a fényemben! 

Ettől kezdve a denevér nem jöhetett ki a napfényre. A holdfényben annál jobban rep-
des. Minden állat és minden nép elfogadta, hogy a Hold és a Nap ne együtt keringjen. 
Ettől kezdve a gabona is jól kezdett teremni. 

Tatár népmese 
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TÉL APÓ 

  Egyszer volt, hol nem volt, egy sűrű erdő szélén volt egyszer egy házikó. Itt élt egy 

öregember meg egy öregasszony. Szegények voltak, de serényen dolgoztak. Megta-

karított kis  pénzecskéjüket egy harisnyaszárban tartották. Jól jön ez a kis pénz, ha 

majd bekopog a tél – mondogatta mindig apóka, ha a harisnyaszárra nézett. 

  Egyszer aztán elment az erdőbe fát vágni, s anyóka egyedül maradt. Kopogtattak a 

házikó ajtaján. Egy vénséges vénember állt az ajtóban. 

- Ki vagy te, és mit akarsz, vénséges vénember? – kér-

dezte anyóka. 

- Én vagyok a Tél apó, és alamizsnát kérnék, tőled öreg-

anyó. 

- Te vagy az, Tél? Akkor hát kerülj beljebb! Régóta gyűjt-

jük a pénzecskénket, hogy legyen, mire eljössz! 

Azzal anyóka az öreg Tél kezébe nyomta a harisnyaszá-

rat, benne a pénzecskével, amit keserves munkával ku-

porgatott az ura. 

Mikor aztán apóka hazatért, anyóka vidáman újságolta: 

- Itt járt a Tél, elvitte a pénzünket! 

- Jaj, … jaj! – siránkozott az apóka. - Csak nem adtad 

oda valakinek az összespórolt pénzecskénket? 

- De bizony odaadtam én! – siránkozott anyóka. – Te 

mondtad, hogy jól jön a pénz, ha majd bekopogtat a Tél. 

- Koldusbotra jutottunk – kesergett apóka. – Nincs más 

hátra, szedjük a sátorfánkat, megyünk a nagyvilágba 

szerencsét próbálni. 

Így is tettek. Nekiindultak a nagyvilágnak, otthagyták a 

házikót, csak az ajtót akasztották ki, azt vitték magukkal, 

hogy ne kelljen a puszta földön hálniuk, ha eljön az éjszaka. 

Egy sűrű erdőben érte őket az éjszaka. Apóka kiválasztott egy dús lombú fát, annak az 

ágai közé felvitte az ajtót, s anyókával együtt szépen lefeküdtek rá. Hamarosan el is 

aludtak, s a hold már magasan járt az égen, amikor arra ébredtek, hogy a fa alatt zsi-

ványok veszekednek a rablott kincseken. Mindegyik magának akarta a tenger sok kin-

cset, a kapitányuk mérgében elkiáltotta magát: 

- Hogy az ég szakadna rátok! 

Apóka kapott az alkalmon: gondolt egyet s a tolvajok közé hajította az ajtót. No, a rab-

lóknak se kellett több! Ahányan voltak, annyifelé szaladtak, a tenger sok kincs meg ott 

maradt a fa alatt. Apóka és anyóka egykettőre lemászott a fáról, anyóka a kötényébe, 

apóka az iszákjába rakott annyi aranyat, drágakövet, amennyi csak belefért. Szépen 

hazaballagtak a házikóba, az ajtót beakasztották a helyére, a azóta is boldogan élnek, 

ha meg nem haltak. 

Cigány mese 
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Nyirkos, havas éj volt, 

ködbe bújt a kert, 

elborult az égbolt, 

zimankót lehelt. 
 

Tiszta lett a reggel, 

föllobbant a nap, 

gyönggyel, ékkövekkel 

szórta a havat 

 

Szikszai Ilka 
 

 

Január 
 

Újévet hozó január,   
december nyomán jár. 

Talpunk alatt hó csikordul,     
arcunkba hideg szél fúj. 

Fényes jégcsapok lógnak,   
 házak fehérben állnak.  

Gyere, gyúrjunk hóembert,      
barátra így teszünk szert! 

Sárgarépából orrát,     
széndarabból szemét,      

ruhájára gombját! 
Söprűt tegyünk kezébe,    

utca havát söpörje. 
Táncoljunk körülötte,    

januárnak örülve! 

Koncsol László: 
 

A zúzmara 
  

 

tele, s mind a fákra 

jégfüzér került, 

gyöngyös téli párta, 

csipke szikrafürt. 
  

Tüskés fény a gallyon. 

Cseng a szilvafa. 

Jég a testem, arcom – 

így a zúzmara. 
  

 

Ezüst fonalakból 

nagy, dermedt pehely, 

csengő ágbogakból 

szőtt kristálykehely. 
  

Csillagdísz paláston, 

ezer ágbogú. 

Kerti fagykarácsony, 

üvegkoszorú. 



8 

 



9 

 
Gazdag Erzsi 

 

Január 
 

Január, január 

mindig hócsizmában jár; 

jégbajusza, jégkabátja, 

zúzmara a jóbarátja. 

Dénes György 

 

 Micsoda idő 

  

Olyan nagy a hó, 

elakad a ló, 

elakad a szán 

meg az autó, 

torlasz, hókupac 

rejti az utat, 

áll a síneken, 

megáll a vonat. 

Micsoda idő, 

micsoda világ, 

a járókelő 

orráig se lát, 

a szemét, fülét 

belepi a hó, 

micsoda idő, 

nincsen arra szó. 

Hát a szél, a szél, 

hogy zúg, hogy üvölt, 

fehér sivatag, 

pusztaság a föld, 

még az eresz is 

zúzmarás, deres, 

aki teheti, 

fedelet keres. 

  

Január, január 

palotája nyitva áll. 

Jégtükörű padlóján 

korcsolyázik fiú. lány. 

  

Áll a tánc, áll a bál. 

Kicsi szánkó csengve száll. 

Meg nem áll tán tavaszig, 

mindaddig, míg havazik. 
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Osváth Erzsébet 

 

Jókedvű köszöntő 

 

Tele a tarisznyám 

tréfával, jókedvvel. 

Csombékot kötök rá, 

hogy el ne szökhessen. 

Az új esztendőre 

tartogatom kincsem. 

Aki búval bélelt, 

annak adok ingyen. 

Gyertek, ti kesergők, 

ez mind a tiétek. 

Jószívvel kínálom, 

itt van hát, vigyétek! 

Marad magamnak is, 

nektek is jut bőven. 

Legyen jó kedvetek 

az új esztendőben! 

Olvadnak a jéghegyek 
 
  Figyeljetek, Emberek,    

olvadnak a jéghegyek! 
Jégtáblánk is alig három,     
hová viszem a családom? 

Figyeljetek, Emberek,    
Kérjük, hogy 
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Fellinger Károly 

 

Seprű 

  

Anya, ha kezembe 

nyomja a seprűt, 

azt mondja, ne seperj 

semmit a szőnyeg alá. 

  

Éjjel azt álmodtam, 

hogy repülő szőnyegen 

utazom anyuval. 

Öreg seprűjén ülve 

a csúf boszorkány is 

elsuhant mellettünk. 

Amikor lenéztem a földre, 

azt láttam, hogy valaki 

az egész világot 

alánk söpörte. 

 

Stokedli 

  

Feri bácsi illedelmes ember. 

Amikor nagyi, aki a nővére, 

meglátogatja őt, azonnal 

segít levenni a nagykabátját. 

De ha jól belegondolok, 

hellyel már nem kínálja. 

A nagykabátot ráteríti a támla 

nélküli egyetlen székére, 

amit stokedlinek mond. 

Aztán mindketten állva veszekednek 

azon, miért nincs Feri bácsinak 

több széke vagy egy fogasa. 

  

  

  

 

Fellinger Károly 

 

A boldogság napja 

  

Ma van a boldogság napja. 

Én attól vagyok boldog, 

hogy Csabival nemcsak télen, 

hanem nyáron is korizhatok 

egy fedett pályás 

stadionban, és bármikor 

elmehetünk együtt lubickolni 

a közeli uszodába. 

De leginkább attól vagyok boldog, 

hogy nálunk négy évszak 

váltogatja egymást, s mindegyik 

évszakban Csabi a kedvencem. 
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Vonatozzunk! 

 

Célszerű egy vasta-

gabb papírra ragasz-

tani ezt az oldalt, 

mielőtt körbevágod a 

járműveket. Ha sze-

retnéd, rajzold be 

magadat is az egyik 

üres ablakba. A füle-

ket beragasztózva 

állítsd össze a vona-

tot, és ha már mind-

kettő készen van, 

akaszd egybe őket.  

Akár egész sze-

relvényt is ösz-

szerakhatsz, ha 

lemásolod a la-

pot. Jó móka 

fényképekből 

kivágott fejecs-

kéket tenni az 

ablakokba. Kivel 

utaztál a nagyi-

hoz? Keresd 

meg a vonaton!  
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Olvastad már? 

Kertész Erzsi: A sárkány nyomában :  A pásztói os-
kolamester háza  

Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy labirintusra 
bukkan… 

Dani 2019-ben nem találja a helyét a barátai között… 

Gáspár egy rejtélyes férfival találkozik, aki nagy felada-
tot bíz rá… 

Dani egy középkori lovag elbeszélését olvasva különös 
dologra lesz figyelmes… 

A két fiú sorsa a több, mint 500 év távolság ellenére 
összefonódik, és olyan képességeket fedeznek fel ön-
magukban, amelyek addig valahol egészen mélyen rej-
tőztek bennük… legalább olyan mélyen, mint a pásztói 
oskolamester háza alatti veremben talált értékes közép-
kori leletek. 

A fantázia és a történelem keveredik Kertész Erzsi lebi-
lincselő regényében, amely Pásztó történetének és egy-
ben a magyar történelemnek egy egészen eddig rejtett, 

mégis fontos részletét mutatja be az olvasónak. A történetből megismerhetjük a törö-
kök elől menekülni kényszerülő Gáspárt és Danit, aki elszántan próbálja kinyomozni, 
vajon a pásztói oskolamester háza tényleg misztikus kincseket rejt-e. 

 

Gill Lewis: Égi vándor 

Egy teremtmény él az erdő mélyén. Olyan teremtmény, 
amilyet már több mint száz éve nem láttak Callumék farm-
ján. Callum és Iona megfogadják, hogy titokban tartják 
csodálatos felfedezésüket, de vajon képesek is megvéde-
ni? Az ígéret, melyet egymásnak tettek, mindkettőjük éle-
tét megváltoztatja.                                                             
Callum igazi kiskamasz a maga agondjaival, amit mindig 
tetéz még valami más, valami várat-

lan. De ezekkel a 
baljós események-
kel együtt és per-
sze a barátok, sze-
rető családja segít-
ségével minden 

nehézséggel megbirkózik, és 
talán még jól is kijöhet, sze-
rencsésre is fordulhatnak a dolgok. Természetkedvelő 
olvasóknak ajánlom  10 éven felülieknek, korhatár nélkül. 
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- Nem láttad a papagájt? 

- Ne haragudj, nem figyeltem. A  
macskával vagyok elfoglalva: 
csoda történt, megtanult be-
szélni! 

 

 *  *  * 
A repülőgépen megkérdezi az 
utaskísérő: 

- Uram, pa-
rancsol va-
csorát? 

- Miből lehet 
választani? 

- Igen vagy nem. 

 

  Jókedvet kívánok! 

- Télen az élőlények közül sokan eltűnnek a 
világ szeme elől, úgynevezett téli álmot al-
szanak—magyarázza a tanító néni a kicsik-
nek.—Tudtok olyan élőlényt mondani, amely-
lyel télen nem találkozhatunk? 
Nusika nagyon jelentkezik: 
- A fagylaltos! 
 

 *  *  * 
- Egy olyan figurát tudok - dicsekszik Jani a 
jégpálán -, amit senki nem tud utánam csinál-
ni! 
- Mi volna az? 
- A nyolcas! 
- Ugyan már, hiszen azt minden 
korcsolyázó megcsinálja!  
- Persze, de nem római számmal! 

- Tudod, mit kaibál a nyúl, amikor megtá-
madja a hóembert? 
- ide a répát, vagy hozom a hősugárzót! 

 
 *  *  * 

- Pistike, hol töltötted a téli szünetet? 
- Két napot a hegyekben, sítáborban. 
- És a többit? 
- Gipszben. 
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A decemberi rejtvények megfejtései                     
 
 

Nagy Bandó András Naptár című               
verséből a novemberi  

versszakának  hiányzó sora:  
 

„.Köszönthet új évet!” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerek-
könyvtárban és ha szerencséd van, kisorsoljuk a 

nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

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 vagyok a KIRÁLYLÁNY.. 

Melyik állat bújt el 
a szóban? Írd a 
vonalra! 
 
FŐZ _________ 
 
SZERGEJ ________________ 
 
HASAS __________________ 
 
SÜRGET ________________ 
 
CSICSÓKA _______________ 
 
APÁVAL _________________ 
 
HALLGAT ________________ 
 
HUSZÁRCSAPAT      
               _________________ 
 
KÖKÖRCSIN _____________ 
 
BORZALOM ______________ 

 Rejtvények januárra 

1. házat fedi 
 

2. nem álmos 
 

 

3. fiú társa 
 
 

4.  forma, figura 

 
 

5. mama párja 

 
 

6. nagyon régi, avitt 

T E T Ő 

É B E R 

L Á N Y 

A L A K 

P A P A 

Ó D O N 
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Ha a betűhálóból kihúzod a januári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 

Ébredés: napsugár, 
Első hó: január, 

Első szó: „nem adom!”, 
 

………………..…………….. 

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Könnyen megismertek,   
ha korona van rajtam,         

s palástban pompázom        
a fényes udvarban.  

De ha kondásfiút leltek a határban,    
tán az is én vagyok,     
csak épp álruhában. 

Néha így küzdök meg  
a szép királylányért:     

magamért szeressen,  
ne a koronámért! 

S ezt már halkan mondom:  
ha csúf békát láttok,  

lehetek az is én gonosz varázs alatt;    
el ne tiporjátok! 

A ……………………..  vagyok  

1. szülésnél segít 
   

2.  vágunk vele 
 

3.  az alpaka rokona 
 
 

4. méhecske hangot ad   

 
 

5. eszes 

 
 

6.  gaz 

    

    

    

    

    

    

S I M O N F U T 

T I T U S Z A Z 

É V A T T I L A 

L E H Á G O T A 

Á G N E S A G Y 

V E R O N I K A 

O M R A M Ó N A 

A N G E L I K A 

7. így meg …... 
   

8.  …-ment 
 

9.   cukor, csoki íze  
 
 

10. vásárló   

 
 

11.  ….-ivás 

 
 

12.  házat fedi 

    

    

    

    

    

    Szóalkotó — Alkoss az alábbi szavak-
ból új szavakat a példák alapján! Állít - 
szállít, alap - kalap, kel - ékel, var - avar 
 
ÜVEG __________   ÜRGE _________ 
 
AJAK ___________  ÉGI ___________ 
 
IKRA ___________  OSZTÓ ________ 
 
ORMÁNY _____________ ÉL _______ 
 
ÉLÉNK _________  IDEG ___________ 
 
EVÉS __________  OLLÓ __________ 


