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Januárban  

nagy a hó, 
készülhet a  

hógolyó.                               
 

Márkus Katalin:              

Hónapsoroló 

Január (korábban Janu-
árius): Janus római isten 

nevéből alakult ki,                      
az év első hónapja,                       

31 napos.                                 
Régi magyar neve:        

Vízöntő, Boldogasszony 
vagy Nagyboldogasz-

szony hava.                    
Székelynaptár szerint: 

Fergeteg hava 
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G. Szabó László 
 

Négy vándor jár 
 

A tél fehér takarója, 
vetéseink fagytól óvja, 

Megbirkózik a hideggel, 
Szánkózik a sok kis ember. 

 
Tavasszal a világ éled, 

Kizöldülnek mezők, rétek. 
Bimbó serken, rügy kipattan, 
Hancúroznak a szabadban. 

 
Nyáron kenyér, gyümölcs érik, 

Ének szárnyal a kék égig. 
Tüzel a nap egyre jobban, 

Lubickolunk hűs habokban. 
 

Ősszel a táj piros, sárga, 
Százféle színt ölt magára. 
Zörgő levél hull a fákról - 
S újra itt az első vándor. 

Szalai Borbála 

Újévi kivánság 
 

Tiktakolva 
jár az óra – 

pergeti a perceket, 
mutatója 

nesztelenül 
éjfél felé lépeget. 

 
Útra készen 
áll az óév: 

vállra vette batyuját, 
szolgálatát 
hamarosan 

új esztendő veszi át... 
 

Tizenkettőt 
üt az óra – 

s a várt vendég beköszön: 
fenyőfákon 

gyertyák gyúlnak - 
minden csupa fényözön... 

 
Hozzon ez az 
új esztendő 

mindenkinek örömet, 
békességben, 
boldogságban 

nőjenek a gyerekek!   
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 Adjon az Isten 

szerencsét, 
szerelmet, forró 

kemencét, 
üres vékámba 

gabonát, 
árva kezembe 

parolát, 
lámpámba lángot, 

ne kelljen 
korán az ágyra 

hevernem, 

Pulyka melle, malac körme 
liba lába, csőre – 

Mit kívánjak mindnyájunknak 
az új esztendőre? 

Tiszta ötös bizonyítványt*, 
tiszta nyakat, mancsot 

nyárra labdát, fürdőruhát, 
télre jó bakancsot. 

Tavaszra sok rigófüttyöt, 
hóvirág harangját, 

őszre fehér új kenyeret, 
diót, szőlőt, almát. 

A fiúknak pléh harisnyát, 
ördögbőr nadrágot, 

Weöres Sándor 
 

      Újévi jókívánságok 

Nagy László 
 

Adjon az Isten 

kérdésre választ 
ő küldjön, 

hogy hitem széjjel 
ne düljön, 

adjon az Isten 
fényeket, 

temetők helyett 
életet - 

nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 

nem kérem.  

Hétköznapra erőt, munkát, 
ünnepre parádét, 

kéményfüstbe disznósonkát, 
zsebbe csokoládét. 

Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 

vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét. 

Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a teknő, 

mint negyvennyolc  kecske lába 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 

 

 

 

Keresd meg a képen, 

kikről szól a versike! 
Karikázd be azonos 

színnel a találóskérdést 

és a kitalált tárgy képét! 

Kereke van, mégsem kocsi, 
rajta ormány, nem is kicsi. 

Nagyon szív, de nem dobog, 
kitisztítja otthonod. 

Mi az? 

 

Mint a pók a plafonon, 
kicsi pont az égbolton. 

Csíkot húzva messze száll, 
úgy is hívják, gépmadár. 

Mi az? 

 

Helyben állva árokásó, 
utcán járva dugógyártó. 

Nincsen keze, mégis markol, 
építkezéseken parkol. 

Mi az? 

 

Kék lámpája villogó, 
szirénája vijjogó. 

Nem ok nélkül szirénáz, 
siet, hogyha ég a ház. 

Mi az? 

Csúszik, mint a csiga bőre, 
tiszta lesz a kezed tőle. 

Hogyha vizes, nagyon habos, 
minden holmit tisztára mos. 

Mi az? 

 

Vízen úszik, 
mégsem kacsa, 

kalózoknak                         
ez a haza. 

Rajta zászló 
lengedez, 

ha jó, ha nem, 
így van ez. 

Mi az? 

 

Nyerge van,                 
de nem paci, 
pedállal kell 

hajtani. 
Mi az? 
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Linda Jennings 
 

A róka és a jégmadár 
 

A róka az erdőben sétált a folyónál. Egyszer csak egy hatalmas, kidőlt fa torlaszolta el 
az útját. A róka fontolgatni kezdte, fel tudna-e rá ugrani, mert megkerülni igen bajos lett 
volna. 

− Nincs esélyed azokkal a rövid lábakkal! – szólalt meg ekkor egy hang a feje fölött. A 
jégmadár volt az. – Egyébként is, ez a fa az 
enyém. Szóval még ha tudnál, akkor sem 
ugorhatnál föl rá az engedélyem nélkül. 

A róka elcsodálkozott: 

− Hogyhogy tiéd a fa? 

− Látod? Itt állok rajta! Talán ide is költö-
zöm! 

− Á, már értem! Ideköltözhetsz, de a fa attól 
még nem a tiéd! Hiszen akkor az egész er-
dő és 

a folyó is a tiéd lehetne: a fa az erdőben fekszik, az erdő a folyó partján … 

− Tényleg! Jó, hogy mondod! Az erdő is az enyém! – A jégmadár büszkén felborzolta a 
tollát. 

− De van egy kis bibi – folytatta rövid gondolkodás után a róka. – Az enyém is. 

− Hogyhogy a tiéd is? 

− Az én vackom, tudod, ott van egy hasa-
dékban az erdő szélén, a domboldalban. 
Így 

a domb meg az erdő az enyém is. 

− Ó! Erre nem gondoltam! Kiegyezünk kö-
zösben? – kérte a jégmadár most már ked-
vesen 

a rókát. 

− Üsse part, legyen! De most megkerülöm a 
fánkat, mert haza szeretnék jutni. 

− Erre, erre gyere! Tudok egy rövidebb utat – mutatott a jégmadár segítőkészen egy jól 

kivájt járatra a kidőlt fa alatt. – Jó utat! 

− Neked is! – köszönt el a róka, és folytatta útját. 
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Folyók, tengerek, óceánok 

                                                            A víz 

 

Tudtad? A Föld felületének majdnem háromnegyed részét víz borítja: óceánok, tenge-
rek, folyók. Óriási mennyiségű víz ez! Mégsem félelmetes, hiszen a földi élet alapja a 
víz. Fennmaradásához minden élőlénynek szüksége van vízre. 

 

Az emberek életét a vizek jelenléte – a hajózható folyók, a tengerek, a földből előtö-
rő források, patakok, az öntözésre alkalmas folyók – mindenkor lényegesen befolyásol-
ta. A hatalmas, ismeretlen vízfelületek pedig képzeletét megragadták, és merész vállal-
kozásokra, kalandra csábították. 

  

A víz az emberi testben 

Az emberi test legnagyobb részét víz alkotja, akárcsak más élőlényekét. Víz van a sejt-
jeinkben és a sejtnedvekben, a vérben. A felnőtt embernek naponta legalább 1,5-2 liter 
vizet kell elfogyasztania, hogy szervezetének vízháztartását egyensúlyban tartsa. Két-
három napnál tovább az ember nem élhet víz nélkül. 

  

Az ivóvíz 

Az ivóvíz túlnyomó részét a felszín alatti vizek 
adják. A mezőgazdaságban felhasznált vegy-
szerek és a termőföldek öntözése azonban 
ezt a vízkészletet nagyban veszélyeztetik. A 
szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy roha-
mosan csökken a Föld ivóvízkészlete. Sok 
országban a legnagyobb probléma máris az 
ivóvízhiány. 

 

A világóceán 

A Föld felszínét borító hatalmas mennyiségű 
sós víztömeg a világóceán. Négy vagy öt nagy óceánra és sok kisebb tengerre szoktuk 
osztani. Vize a belé ömlő folyók miatt sós. A folyók a hegyek szikláiból és a folyóme-
derből kioldott ásványi sókat mind magukkal viszik az óceánba, és azok feloldódnak a 
vizében. A tengerekben és az óceánokban lefelé haladva egyre hidegebb és sötétebb 
van. A napsugár 200 méter mélységig hatol le a vízben, a hősugarak viszont csak 30 
méterig  melegítik fel azt. Növények fény nélkül, a sötétben már nem élnek, állatok vi-
szont még igen. 

 

A víz körforgása 

A víz örök körforgásban van a Földön. A Nap felmelegíti a tengerek és óceánok felszí-
nét, s ezért a vizük egy része elpárolog. A pára nagy magasságban lehűl, felhő lesz 
belőle. A felhőből a víz – eső vagy hó formájában – visszahull a tengerbe vagy a szá-
razföldre. A folyók a szárazföldről összegyűjtik a csapadékot, elviszik a tengerbe. És 
kezdődik minden elölről. 
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Természetkalendárium 

                             A jég és a hó birodalmában 

 Január a leghidegebb hónap nálunk, ekkor legzordabb a tél. A 
Déli-sarkvidéken, az Antarktiszon viszont most van nyár, most költenek a pingvinek és csepe-
rednek a fiókák. Pedig ott ilyenkor, nyáron sem süt hétágra nap, a hőmérő higanyszála még a 
tengerpart mentén is alig emelkedik nulla fok fölé. A pingvinek azonban ennek a leghidegebb, 
legszárazabb, legszelesebb és legsötétebb földrésznek a lakói, ők itt szeretnek és itt tudnak 
élni. 

A fagyott földrész 

A földrész szegélyét és a szigeteit fókák és tengeri madarak lakják. Táplálékukat a tenger adja, 
hiszen a kietlen szárazföldet egész évben hó és jég borítja, csak a part mentén és a szigeteken 
olvad el néhány nyári hónapban a hó. A hideg tengervíz áramlataiban azonban hatalmas krillra-
jok (garnélák) tanyáznak, bőven jut belőlük táplálék a tengeri madaraknak is. 

A császárpingvin 

A sarkvidék tengerimadár-fellegvárának legjellegzetesebb lakói a ping-
vinek. A legnagyobbak köztük a császárpingvinek, másfél méternél is 
magasabbra nőnek. Az antarktiszi tél sötétjében látnak hozzá az utód-
neveléshez. A hím 60 napig dajkál a lábai közt egy tojást. Társaival 
együtt mozdulatlanul áll a sarki hidegben, közben testsúlyának 40 szá-
zalékát elveszíti a koplalás miatt. Ennivaló után csak azután néz, hogy 
tojó társa visszatért a tengerről, és felváltja őt. 

 

A királypingvin nem sokkal kisebb a császárpingvinnél, hasonlítanak 
is egymásra, nyakszirtjén azonban neki több a narancssárga szín. A 
hím és a tojó felváltva melegíti a tojást a hasa alatt. Fiókájukat nagy 
gonddal nevelik. A csemete azonban nagyon lassan nő, így a szülök 
nem is vállalkoznak minden évben költésre, hanem csak minden má-
sodikban. 

Az Adélie-pingvinek igen társas lények. Csoportokban fészkelnek, csoportokban járnak táplá-
lék után, és a veszélyes helyzeteket is együtt próbálják ki. Például egy jégtábláról leugrani a 
mélybe, még egy bátor pingvin számára sem egyszerű mutatvány. Maguktól nem is vállalkoz-
nak rá, míg egyiküket le nem lökik a szakadékba. A többiek kíváncsian bámulnak utána, s ha 
látják, hogy megúszta, ők is vízbe vetik magukat. Ha a tél végén túl hamar olvadni kezdenek és 
összetörnek a jégtáblák, veszélybe kerülhetnek a császárpingvin-
fiókák. Áprilistól decemberig kell hogy tartson lábuk alatt a jég, míg 
kifejlődik az úszáshoz alkalmas tollruhájuk. Ha az olvadás hamarabb 
bekövetkezik, félő, hogy megfelelő tollruha híján a fiókák vízbe fullad-
nak. Ez történhetett néhány éve, amikor császárpingvin-fiókák ezrei 
pusztultak a tengerbe, mert összetört az otthonukat jelentő jégtábla.  

Tudtad? 

A pingvinek akár fél órát is képesek a víz alatt tartózkodni. Uszonyszerű szárnyukkal hajtják 
magukat, szinte repülnek a víz alatt. Sűrű, szőrszerű tollazatuk és vastag zsírrétegük megvédi 
őket a hidegtől                                                                                                                                            

 

http://kabocalap.com/images/202101/kab23.jpg
http://kabocalap.com/images/202101/kab20.jpg
http://kabocalap.com/images/202101/kab24.jpg
http://kabocalap.com/images/202101/kab36.jpg
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Meglepő tények 

           Hegyekről, hidegről 

 Újramérték a Mount Everestet 

Kínai és nepáli tudósok 2020-ban ismét megmérték a világ legma-
gasabb csúcsát. A számítások során kiderült, hogy a Mount Eve-
rest (másik nevén Csomolungma) bizony 86 centimétert nőtt. A 
hivatalos magassága így mostantól 8848,86 méter. A beszámolók 
szerint az új eredmény nemcsak a korábbinál pontosabb módsze-
reknek, hanem egy öt évvel ezelőtti földrengésnek is köszönhető, 
amely a kőzetlemezek elmozdulásával majdnem egy méterrel ma-
gasabbra gyűrte az Everestet. 

Hogy is van ez a csimborasszóval? 

Szokás mondani, hogy ez vagy az valaminek a csimbo-
rasszója, tehát a szóban forgó dolog legmagasabb foka, 
legnagyobb mértéke. Így például mondhatnánk, hogy a 
Mount Everest a hegyek csimborasszója. Igen ám, de a Csimbo-
rasszó is egy hegy. Akkor hogy is van ez? Nos, a Dél-Amerikában, 
egész pontosan Ecuadorban található csúcs, a Chimborazo bizonyos szempontból 
tényleg a világ legmagasabb csúcsa. Arról van szó, hogy a Föld középpontjától mért 
távolság szerint valóban ez a hegycsúcs a legmagasabb. Ez amiatt van, hogy a Föld 
nem teljesen gömb alakú, így az Egyenlítő közelében található Chimborazo bolygónk 
lapultsága miatt messzebb van a Föld középpontjától, mint az Everest, noha a tenger-
szint feletti magassága „csak” 6267 méter. 

Ahol mínusz 50 °C fok esetén is nyitva van az iskola 

A Föld leghidegebb állandóan lakott települése az oroszországi 
Ojmjakon, Szibériában. A faluban 500 ember él, és bizony meg-
szokottnak számít náluk, hogy mínusz 50 °C fok körüli a hőmér-
séklet. Iskolába viszont itt is kell járni a gyerekeknek, felmentés 
csak akkor kaphatnak, ha még ennél is hidegebbre 
fordul az idő. Volt olyan is, mértek Ojmjakonban már 
mínusz 67,8 °C fokot is. De a hőingadozás sem akármekkora 
náluk, hiszen előfordul, hogy a legmelegebb nyári napokon 30 
fokos kánikula van a településen. 

Az Antarktiszon is zajlik az élet 

Köztudott, hogy a Déli-sarkon leginkább csak az ott tevékenykedő kutatóállomások 
személyzete él hosszabb-rövidebb ideig. Az ottani rendkívül hideg éghajlat nem a hét-
köznapi emberi életre van kitalálva. Manapság viszont megdöbbentőnek tűnő dolgok is 
elérhetők már a Déli-sarkon. A kutatóállomások lakóinak (és a turistáknak) például hét 
templom áll a rendelkezésére, de van itt kórház, posta, szálloda és ATM bankjegykiadó 
automata is. Néhány éve a világ egyik leghíresebb rockzenekara, a Metallica is adott 
koncertet az Antarktiszon, méghozzá a környezet megóvása érdekében egy átlátszó és 
hangszigetelt igluban. 

Ojmjaki hétköznap 

Antarkiszi bázis és a Hó templma 
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A 21. század csodái 

Kutató-állomás a Déli-sarkon 

Több mint száz éve annak, hogy a norvég Roald Amundsen és felfedezőtársai első-
ként elérték a Déli-sarkot. Három napot töltöttek el akkor az embertelen hidegben, 
méréseket és megfigyeléseket végeztek. Napjainkban a Dél-sarkvidéken több kutató-
állomás működik. Köztük a legújabb, a legnagyobb és legmodernebb az amerikai 
Amundsen-Scott bázis. 

  

Az építkezés nehézségei 

A kutatóállomást pontosan a Déli-sarkra építették 
(1956-ban). Kezdetben még nem volt alkalmas 
állandó emberi tartózkodásra. Több bővítés után 
aztán hozzákezdtek egy vadonat-
új bázis kialakításához. Kilencévnyi munka 
után, 2008 januárjában adták át a kutatóknak és 
a kiszolgáló személyzetnek a Roald Amundsen-
ről és Robert Falcon Scottról, a két 
felfedezőről elnevezett állomást. 

 

A hatalmas építkezést nemcsak 
a cudar hideg és az állandóan fújó 
viharos szél nehezítette. Nagy gon-

dot jelentett az is, hogy a helyszínt jobbá-
ra csak repülőgéppel lehet megközelíteni. 
A teherszállító gépek leszállásához pedig 
kizárólag az ottani „nyári” hónapokban tudtak 
megfelelő körülményeket biztosítani. 
A világos órák számára viszont nem lehetett 

panasz, hiszen ott pontosan hat hónapig van 
nappal (szeptembertől márciusig) és hat hónapig éjszaka. 

  

Biztonság és kényelem az ordító hidegben 

Az Amundsen-Scott kutatóállomáson 150 ember tartózkodik. Biztonságuk és kényel-
mük érdekében az építmény a lehető legmodernebb technológiával készült. Az extra 
erős hővédelemről (nyáron –25°C, télen, tehát állandó sötétségben –65°C körül van 
az átlaghőmérséklet) hármas üvegezésű ablakok és fagyálló légzárású ajtók, 
a fűtésről pedig egy bonyolult, de igen környezetkímélő rendszer gondoskodik. 

A kis oszlop a Déli-sarkot jelöli 

Az Amudsen-Scott állomás 

A biztonság a legfontosabb kint is, bent is 
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Régi mesterségek 

A kádár 

Tekintélyes mesterség volt régen az övék. Jó módban is életek a kádárok. Hiszen a 
bortermelő vidékeken minden ősszel sok hordóra volt szükség, így volt munkájuk bő-
ven. Régen fahordókban tárolták a bort. Abban szállították a kereskedők is a messzi 
országokba, oda, ahol nem termett meg a szőlő: vízen, például a Dunán nyugat felé 
Ausztriába, Németországba, vagy tengelyen, azaz lovas kocsin északnak föl Lengyel-
országba, keletnek Oroszországba. 

A kiürült hordókat nem hozták vissza, így a szőlősgazdák min-
den évben újat rendeltek a kádároktól. Azok aztán iparkodtak is 
egész évben, hogy őszre legyen elég hordó. A szállításhoz leg-
alkalmasabb a gönci hordó volt. Kis mérete miatt (136,6 literes) 
könnyen felfért a kocsira. A zempléni 
erdők tölgyfájából készült. A vidék 
királyi italát, a tokaji bort ebben szállí-
tották Lengyelországba. 

A kádár télen az erdőt járta. Ekkor választotta ki a tölgyfák 
közül a hordónak valót. A farönköket széthasogatta, szétre-
pesztette donghasábokra, aztán hagyta, hogy kiszáradjanak. 

Néha évekig szárította a fát. Nyár 
végén kezdett hozzá 
a hordók összeállításához. A kiszáradt dongá-
kat faragószéken megtisztította, vájoló késsel domborúra 
faragta, simára gyalulta, majd tűzön megpuhította, úgy hajlítot-
ta be őket ívben az abroncsba. Legvégül befenekelte a hordót: 
egy különleges eszközzel, a csínvágó gyaluval árkot vágott a 
dongák aljába, és egy másik különös szerszámmal, 
a kádárvillával ide behúzta a hordó két fenekét.  

A szőlőművelés szerszámait, a kádakat, puttonyokat is sok-
szor a kádár készítette. Máskor ezt 
a bodnárokra, pintérekre hagyta. Azok puha fenyőfával dolgoz-
tak. Abból készítették 
a vödröket, köpülőket, káposztásdézsákat, vajtartókat is a 

háztartások számára. A kádár maga készítette a 
szerszámait. Amikor aztán megöregedett, nem is 
hagyta azokat másra, hanem csak   ̶ a műhelyével, 
no meg a szaktudásával együtt   ̶ a fiára. Így szállt a 
mesterség apáról fiúra.  

Ma kevés kádár dolgozik, mert ma már csak 
az igazán nemes borokat tárolják fahordókban. A 
nagyüzemi borászatokban hatal-
mas fémtartályokban érnek a bo-
rok. Faedények helyett is zománc-, üveg-
 vagy műanyag edényeket használunk.  
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Egyszer volt 

                         A vikingek 

Skandinávia erdős-hegyes, hűvös éghajlatú tájait ősidők óta 
germán népek lakják. A korai századokban normannak (északi 
ember) vagy vikingnek hívták őket. Ezek az elnevezések gyűj-
tőnevek, valójában a dán, norvég és svéd törzseket kell érteni 
alattuk. A túlnépesedés és a törzsi háborúk miatt azonban a 
vikingek egyszer csak egyre nagyobb számban kezdték elhagy-
ni szülőföldjüket, és tengerre szálltak. 

Kezdetben inkább csak zsákmányszerző céllal, később már 
határozottan letelepedési szándékkal indultak útnak. Az amúgy 
is zűrzavaros időket élő Nyugat-Európa népei jó darabig nem 
tudtak ellenállni a támadásaiknak, s a vikingek rettegésben tar-
tották egész Nyugat- és Dél-
Európát, meghódították Angliát 
és Írországot, valamint a mai 
Franciaország területén lévő 
Normandiát. 

A tévhit: A viking szó hallatán 
a legtöbb ember egy szarvak-
kal ellátott sisakban, egyenes 
karddal, kerek pajzzsal felsze-
relt, vad tekintetű, barbár fosz-
togató harcost képzel maga 
elé, amint a hajójával éppen 
partra száll. Nos, ez az elkép-
zelés több tekintetben helyes, a 
sisak esetében azonban min-

denképpen tévedés. Egy jól felszerelt 
viking harcos ugyanis soha nem viselt 
volna szarvakkal díszített sisakot harc 
közben. Egész egyszerűen azért, mert 
nem praktikus. Zavaró lett volna harc 
közben, ráadásul az ellenségnek is re-
mek lehetőséget kínált volna a belecsim-
paszkodásra, ami egy olyan érzékeny 
testrész, mint az emberi fej esetében 
elég kellemetlen következményekkel 
járhatott volna. A régészeti leletek sem 
támasztják alá a szarvas sisak legendá-
ját, mert különböző ásatásokon ugyan 
többféle viking sisak is előkerült, de 
szarv bizony egyiken sem volt. 

 

Viking hajó ábrázolása a 11. századból  

Klasszikus viking hajó  
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 Újévi malac 

 

• Nyírd ki a formá-

kat! 

• A malac testén 
ollóval vágd be a 
három szaggatott 
vonalat! 

• Helyezd a kezet és 

lábat a nyílásba! 

• A nyakra ragaszd 

fel a fejet! 

• A fej hátsó részét csak a füleknél ragaszd 

hozzá, hogy szabadon mozoghasson! 

• Ragaszd a kezébe a négylevelű lóherét! 

• Ha megrántod a malac lábát, integetni fog a 

lóherével! 
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Olvastad már? 

 

 
 

Süllei László, a Mátyás-
templom plébánosa köszöntötte 
a vendégeket, és megosztotta 
velük a kötet születésének tit-
kát. Hét éve plébánosa a temp-
lomnak, ahol kezdetben a hit-
tanórákon Moha bácsi meséit és más történeteket olva-
sott a gyerekeknek, mígnem egyikük megszólalt: „Atya, 
ez unalmas.” Az anyukákat faggatva megtudta, hogy a 
gyerekek inkább a Ruminit szeretik – és valóban, örültek, 

amikor Berg Judit kisegerének történetét kezdte olvasni nekik. Ekkor arra gon-
dolt, hogy ha a Notre-Dame-ról és az egri várról írtak regényeket, miért ne szü-
lethetne egy a Mátyás-templomról is. Három évvel ezelőtt találkozott Berg Judit-
tal, aki igent mondott a felkérésre, igaz, két évvel későbbi időpontot tudott csak 
ajánlani, hiszen több más könyvön is dolgozott akkor. A szerző megvallotta, 
nagyon meghatotta, hogy megvárták. 
A beszélgetésből kiderült, hogy izgalmas kalandba csöppent az írónő, bebaran-
golhatta a templomot a pincétől a padlásig, felfedezhette rejtett kincseit. Lung 
Rita, a Mátyás-templom marketingvezetője mesélt ezekről a kalandos sétákról, 
amelyekre Berg Judit néha négy gyermekét is elhozta. Láttak tűzijátékot a 
templomból, jártak rejtett folyosókon, a padláson, voltak koncerten – az írónő 
bevallotta, hogy még a gyóntatószékbe is bekéredzkedett a pap helyére. „Közeli 
jó barátom lett a Mátyás-templom” – mondta Berg Judit. Mindenütt járt, tudni 
szerette volna, merre szaladhat III. Béla király síremlékéről az életre kelt Bodza 
kutya, hol lehet elbújni a rejtett zugokban.  A szerző megismerkedett Hock Ber-
talannal, a Mátyás-templom orgonaművészével is, aki szintén szereplője lett a 
könyvnek. Sőt, a mese főszereplőjéül választott nyolcéves kislányt Emmának 
nevezte el, még mielőtt tudta volna, hogy az orgonaművésznek van egy nyolc-
éves unokája, akit szintén Emmának hívnak. Berg Judit felidézte, hogyan kapta 
a másik főszereplő, Bodza kutya a nevét. Azt tudta róla, hogy több mint száz 
éve most először kel életre, ártatlan és tiszta, ugyanakkor izzik benne a kaland-
vágy. A bodzavirág Judit számára mindig a kalandos nyár kezdetét jelentette, 
erről az érzésről kapta a nevét végül a kicsi, fehér, kíváncsi kutyus.  

Berg Judit: A holló gyűrűje 

Berg Juditnak, a József Attila-díjas írónak, a Hiszti-
mesék szerzőjének, Rumini és Alma megteremtő-
jének új könyvében éjszakánként szó szerint életre 
kelnek a budavári Mátyás-templomot díszítő álla-
tok, gorgók, sárká-
nyok ?? meg Bodza, a 
királysírt őrző kőkutya. 
S többé vissza sem 
változhatnak, hacsak 
időben meg nem talál-
ják a templom hollójá-
nak a nagy viharban 
eltűnt gyűrűjét...  
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Jókedvű január 

– A hirdetésre telefonálok. 
Ön hirdetett meg 
egy sífelszerelést és egy 
after-sí-felszerelést? 
– Igen. 
– Megmondaná kérem, hogy 
mi is az az after-sí-
felszerelés? 
– Két mankó!  

Mi az abszolút lehetetlen? 
– Forgóajtón átsíelni. 

– Télen az élőlények közül sokan 
eltűnnek a világ szeme elől, azaz 
téli álmot alszanak – magyarázza 
a biológia tanárnő. – Ki tudna 
olyan élőlényt mondani, amit csak 
tavasszal látunk újra? 
Milánka nagyon jelentkezik, majd 
felkiált: 
– A fagylaltos! 

– Tomi, hol töltötted a téli szünetet? 
– Két napot a hegyekben, sítáborban. 
– És a többit? 
– Gipszben. 
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 Rejtvények januárra 

       A decemberi rejtvények megfejtései                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a decemberi 

versszak  hiányzó sora:  
 

„… itt az új esztendő!” 

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? 
 

Nincs pompásabb hely,  
mint a királyi konyha, 

Jó illata felhatol a legfelső toronyba. 
Nagy a sürgés-forgás,  
sütünk-főzünk sokat. 

A főszakács kedvel, néha barackot ad. 
Máskor egy-két pofont 
- hát rögös a pályám,  

De nem bánom, mert… pszt, szeret 
A kicsi királylány! 

És hogy miért szeret engem,  
Szegény KUKTÁT? 

Csórtam neki a konyhából 

Öt lekváros buktát. 

1. házat fedi 
 

2. táplál 
 

3. köpködős állat 
 
 

4. Éva gyümölcse  

 
 

5. Mama párja 
 
6. időmérő javítója 
 

Ka-
rá- 

cso-
nyi 

 
szám-

tan   

T E T Ő 

E T E T 

L Á M A 

A L M A 

P A P A 

Ó R Á S 

Állati számtan A jobb 
olddali 

toronyhoz 
melyik fe-
lülnézeti 
kép tarto-

zik? Soron-
ként vá-
lassz! 

                               2 + 2 + 2 = 6                                   2 + 3 = 5                                   10+10+10=30                                                                                 
  
                               2 + 11 = 13                                     4—2 = 2                                    3+3+10=16                                                                                
 
                               11—7 = 4                                       4 + 4 = 8                                    4+3+10=17                                                                                                              
                                                                                      
                               2+11+7 = 20                                   4—3 = 1                                   10+2*10= 30                                                                              

  7 + 7 + 7 = 21 
 
  6 + 6 + 7 = 19 
 
  2 + 6 + 7 = 15 
 
  7 + 4 * 6 = 33 
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Ha a betűhálóból kihúzod a januári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Uzonyi Pál: Tizenketten című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 
Január: Szánkón jár, 

Jégen csúszik,  

……………….…………….. 

1. költemény 
   

2.  picike rágcsáló 

3.  tönkre tesz, rongál 
 
 
 

4.  dal, nóta 

 
 

5. Frédi barátja  

    

    

    

    

    

F R U Z S I N A 

H A N T Ó N I A 

L Ó R Á N T A V 

O N H S I M O N 

G E N O V É V A 

B E N J Á M I N 

Á L A T T I L A 

Á B E L S Á R A 

A meghatá-
rozások alapján töltsd 
ki a rejtvényt, s ha 
ügyes voltál, a színes 
oszlopban olvashatod 
a megfejtést. 

 

Pntösszekötő 

Boldog Új Évet  
kívánunk! 

 

Húzd össze a 
pontok mentén, 
majd színezd ki! 


