
  
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred 

Január 

 

Január:                              

Szánkón jár, 

Jégen csúszik,                            

Havon hál.                                     

Uzonyi Pál: Tizenketten 

Ez új esztendőbe’              

bújj a kemencébe,     

szedd ki a pogácsát,     

rúgd ki az oldalát! 

Boldog Új Évet! 
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Cseh Katalin 
 

Csuszka 
 

Rokona a verébnek,   
fürge veréblegénynek, 

meg a cserfes                         
veréblánynak,                          

s az egész                            
verébcsaládnak. 

 
Felfele kúszik a fán,  
hernyót szaporán,    

aztán meg néz lefele,   
lesz-e még eledele. 

Máris lecsúszik a fáról,   
mesebeli csúszdájáról. 

 
Fakopáncs                               

üres odújában                      
fészket rak, lásd,                                   

hamarjában,                              
ott kelnek ki                                  

a kis csuszkák,                         
tanulják a le-fel                       

csuszkát. 
 
 
 
László Noémi 
 

 
Kis madár, kis madár,   
ágketrecben föl-le jár.  

Erre néz, arra néz, les-
kel-e kandúr-vitéz? 

   Tóth Ágnes 
 

Hólabdácskák 
 

Szundít a Hold                     
bársony égen,                 
hólabdácskák       

szállnak szépen. 
 

Ezer csillag                      
nyújtja karját,                   
elkapdos sok                        
pillangócskát. 

 
Apró hógolyókat   

gyúrnak,                                    
s megdobálják                    
fent a Holdat. 

 
 

Aszat a hóban 
 

Két aszat* áll                                  
a nagy puha télben,   

szárazan zörög                              
a kóborló szélben.      

 
Körülöttük a rét                               
hófehér dunna,                                    
futna mindkettő,                                
futna, ha tudna.                             

 
El a tavaszba,                       
zöldellő rétre,                          

de ahhoz, bizony, 
csizma is kéne. 

 
*Aszat: bogáncs-

szerű, tüskés 

Fohász 

Gerincét görbíti-e? 
Karmait mereszti-e? 
Angyalok, angyalok,   
madarunkat óvjátok! 

Nagyálmosi Ildikó 
 

Fogadalom 
 

Januárban megfogadtam, 

februárban abbahagytam, 

márciusban újrakezdtem, 

áprilisban elfeledtem,   

májusban jól                                  

megszerettem,                         

júniusban belestem,    

júliusban felkerestem,  

augusztusban                          

emlegettem,                             

szeptemberben                         

elmerengtem,                             

októberben félretettem,   

novemberben ráfizettem, 

decemberben integettem. 
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Tóth Ágnes 
 

Téli ragyogás 
 

Kavarog a hó apró flitterekben,                 
mint ezüst kacagás, úgy ragyog. 

Arany fény hintázik a fenyők ágán,   
ott nevetgélnek az angyalok. 

 
-

Kátay Béla 

 

 Hónapok számolása  

 
A januárt hóban töltöd, 

februárban medve dörmög. 
Márciusban a hó ritka, 

április bohóc firka. 
Május nyílik száz virág, 
- kék ibolyák, orgonák. 

Júniusban gyakran ázol, 
júliusban vár a tábor. 

Augusztusban dinnyét eszel, 
szeptemberben diák leszel. 
Októberben a lomb sárga, 

- zizegve hull a sárba. 
Zimankós a november, 

s télapót hoz a december.  

Lónhárt Melinda 
 

Téli táncok 
 

Szikrázik a dér.                                 

Sok apró csillagszóró:                      

erre járt a tél. 

 
Meleg szobádnak     

ablakából lesed a       

szálló pelyheket. 

 
 

Nem zenél, csak a szél, 
nem dúdol, csak a tél. 

Ringató fehér. 
 

Koppan a földön    
fagyos lépte e télnek:  

pentaton ének. 
 

Beróti Johanna 
 

Egy perc 
 
 

Anya csak egy percre 
szaladt ki a boltba 

aludttejért. 
 

Egy perc alatt az, aki 
vár, elég sok dolgot 

megért. 
 

Azt hittem, hogy egy 
perc—semmi, vagy 

mindenképp rövid idő. 

De már látom, milyen 
az, ha egy percből a 

magány kinő. 
 

Miért mentél aludtte-
jért?- kérdem, bár még 

nincs itt, anyut. - 
 

Ennyi idő alatt még az 
itthoni tej is elaludt! 
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Benedek Elek 
 

Újévi köszöntők 
 

Madárka, madárka,   
csácsogó madárka,    
szállj ide, szállj ide,    
házunk ablakára. 

 
Szállj ide, szállj ide,     
szépen csicsregd el,      

amit szívem érez     
újesztendő reggel. 

 
Áldja meg az Isten    

e háznak lakóit,    
édes szüleimet,   
s hozzátartozóit. 

 

Tamkó Sirató Károly 
 

Eszkimóka  
 

Grönlandon egy j                   
jeges tóba, párás, forró 

forrás mellett fürdött                 
egyszer két szép fóka. 

II. 
Kicsike vagyok én,     

nem mondhatok sokat,     
de nálamnál senki     

nem mond szebbet, jobbat.  
 

Esztendő, esztendő,    
édes új esztendő,   

 szépből, jóból benned     
legyen elegendő! 

 
Ünnep, te csodás nap,  
áldott és pompás vagy! 
Szívélye, meghitt kép,   
téged vártunk már rég. 

 
 

Ünnep, te bőkezű.   
szeretni egyszerű,    
adni, és adni még,   

minden nap nagyszerű. 
 

 
A gleccserről nézte őket 
három apró eszkimóóka. 
Ebből lett a csuda móka: 

pengett a jég,  
zengett a szél…   

Táncolni kezd a két fóka. 
Fütyült nekik, dalolt nekik a 

három kis eszkimóka.  
 

Békességben élt a világ. 
Az eszkimók hahotáztak, a 
fókák bukfencet hánytak. 

Pengett a jég,  
zengett a szél… 

 
Grönlandban                                     

a gleccserek közt                                      
vígan így                                         

eszkimókáztak. 
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 Hónapok neve 

A közönségesen használt hónapnevek római eredetüek; p. Martius, mely eleinte a 

hónapok elseje volt, Mars istentől; Januarius Janus istentől vette nevét; Junius vagy 

Junótól vagy az első konzultól, Lucius Junius Brutustól; a Julius hó Julius Caesartól, 

a naptár reformálójától vette nevét, mert e hóban született, azelőtt Quintilis volt a ne-

ve, mert ez volt az ötödik hónap, mint Sextilis a hatodik 

(később Augustus), September a hetedik stb. Hazánkban régebben a szentekről s 

ünnepekről vett elnevezések voltak használatban: boldogasszony hava, böjtelő-hó, 

böjtmás-hó, Szent György hava, pünkösd hava, Szt. István hava, Szt. Jakab hava, 

kisasszony hava, Szent Mihály hava, Mindszent hava, Szent András hava, karácson 

hava.  

Sylvester János az ő latin-magyar nyelvtanában más magyar neveket ajánlott a hó-

napok elnevezésére; azt mondja, hogy valamint a februárt és márciust böjtelő-hónak 

és böjtmás-hónak nevezik, el lehetett volna valamennyi hónapot nevezni az évsza-

kokról ilyenformán: télelő, télmás, télharmadhó stb. Tudjuk, hogy ezeket a neveket, 

módosítva, csakugyan használatba vették a jelen században (télelő, télhó, télutó). 

Más magyar hónapneveket is említ, melyeket a természeti jelenségektől 

vett: főhó vagy erős hó, fagy hó, fűhegy, kinyiló hó stb. Ezeket legalább részben, a 

nép is használhatta még akkor, mert Sylvester maga mondja a fagyhónál: «Hunc qu-

idam etiamnum asszú hó vocant, sicut et sequentem fűhegy». Ez annyival hihetőbb, 

mert a fűhegyet még mai napság is megtaláljuk a Kiskunságban; egy halasi elbeszé-

lésben ezt olvassuk (Nyelvőr, VIII., 84.): «Egyször csikónyúzás volt fűhögyön, kis tél-

be (májusban)». Már pedig tudjuk, hogy a vogulok és osztjákok is ilyenféle nevekkel 

illetik az ő tizenhárom holdhónapjukat; p. a vogulok az áprilist fagyhónak, a májust 

avarfűhónak nevezik, szintúgy van az osztjákoknál szénacsináló hó, mint Sylvester-

nél kaszáló hó és arató hó. De más ugor népeknél is szakasztott ilyen elnevezéseket 

találunk. Igy nevezik a finnek a januárt tölgyhónak, az augusztust gabonahónak stb. 

A XVIII. sz. végén Barcafalvi Szabó Dávid, a hirhedt nyelvujító, 

ilyen magyar neveket ajánlott: zózoros, enyheges, olvanos, 

nyilonos, zöldönös stb. Az 1834. Hazai Vándor c. naptárban 

találkozunk ismét több javaslattal a hónapnevek magyarosítá-

sára nézve. Az egyik nyilván Barcafalvit utánozta: jégtönös, 

zuzmorós, olvános, szikkanos stb. Egy másik javaslat azt akar-

ta, hogy a római Junius, Julius, Augustus példájára régi vezére-

inkről s királyainkról kereszteljük el a hónapokat: Attila, Árpád, 

Béla, Lajos, István stb.   

forrás: Arcanum 



6 



7 

 

Természetkalendárium 

                             A legokosabb csúcsragadozó 

A farkas, ami a mesékben gonosz, mert elragadja a nyáj-
ból a birkát és megeszi a nagymamát, a valóságban ma már a legtöbb élőhelyén szi-
gorúan védett állat. De miért szorul védelemre az a csúcsragadozó, aminek a termé-

szetben nincs is ellensége? 

 

Az északi féltekén egykor az egyik leginkább elterjedt 
emlős volt, Európa, Ázsia, Észak-Amerika hatalmas 
összefüggő területein ő volt a csúcsragadozó. Mára 
azonban csak egy-
mástól elszigetelt 
csoportjai maradtak 

fenn, sok helyről eltűnt. Például Japánban teljesen 
kipusztult. Nálunk, Európában is visszaszorult a 
nehezen megközelíthető hegyvidékekre, így a Kár-
pátok erdeibe. 

Az intelligens ragadozó 

Falkában él, 5-10, de akár 30 farkas is lehet egy 
csoportban, mint egy nagy családban. A vezér a legerősebb hím. A többiek, a nősté-
nyek, az utódok és a falkához csapódott más farkasok elfogadják az ő irányítását. 
Együtt járnak vadászni, együtt nevelik a kölyköket; főleg a fiatal farkasok dolga a kicsi-
nyek gondozása. Nagyon értelmes állatok, a közös feladatokat kiválóan megszervezik 
a falkában, jól tudnak egymást segítve csapatban dolgozni. 

A nagy vadász 

Izmos, erős állat, a szíve, tüde-
je is jó, így képes a kiszemelt 
áldozatát hosszú kilométere-
ken át, kitartóan üldözni. Amint 
a falka beéri a pré-
dát, fogaikkal megragadják, 
belemarnak a farába, ágyéká-
ba, marjába, és leterítik. Aztán 
a híres farkasétvággyal nekies-
nek és felfalják. Különös va-
dásztaktika náluk, amikor órá-
kon át követik a csordát, időn-
ként meg is hajtják. Ha ilyenkor 
egy gyenge, idős vagy sebe-
sült állat leszakad a csordától, 
azt megrohanják és felfalják. 

 

A legerősebb hím a falkavezér 

http://kabocalap.com/images/202201/kab32.jpg
http://kabocalap.com/images/202201/kab36.jpg
http://kabocalap.com/images/202201/kab33.jpg
http://kabocalap.com/images/202201/kab35.jpg
http://kabocalap.com/images/202201/kab30.jpg
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Meglepő tények 
          

               Az év első hónapja 

 A januárról elnevezett város 

Rio de Janeiro alighanem a legismertebb bra-
zil város, nevének eredete azonban már ko-
rántsem ennyire köztudott. Nos, Rio de Jane-
iro portugálul annyit tesz, Január folyó. 1502-
ben, egész pontosan január elején bizonyos 
Gaspar de Lemos portugál hajós fedezte fel a 
környéket, és a tágas tengeröbölről azt gon-
dolta, hogy valami addig nem ismert hatalmas 
folyó torkolata. El is nevezte a nem létező 
folyót. Ma persze már tudjuk, hogy amit ő fo-
lyótorkolatnak gondolt, az igazából a Guana-
bara-öböl. A név azonban megmaradt, és a 
portugálok várost, illetve kereskedelmi telepet 
alapítottak itt, hiszen rendkívül jó adottságai 
voltak a környéknek ahhoz, hogy forgalmas 
kikötővé váljon. Mára pedig olyan várossá vált 
Rio, amit szinte mindenki ismer a világon a 
karnevál, az öböl fölé magasodó hatalmas 
Krisztus-szobor, a foci és a Maracanã Stadion vagy éppen a nagy pofonokról híres 
Nincs kettő négy nélkül című film révén. 

 

A hónap legjelesebb napja: január 22. 

Több mint három évtizede már, hogy  
január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 
Kölcsey Ferenc, éppen 200 éve, 1823-
ban ezen a napon tisztázta le és jelölte 
meg dátummal a Himnusz kéziratát. Az 
ötlet, hogy a jeles napról megemlékez-
zünk, 1985-ben merült fel először, az első 
megemlékezést pedig 1989-ben tartották. 
Azóta a magyarság szervezetei szerte a 
világban, az intézmények és iskolák minden 
évben komoly rendezvényekkel ünneplik 
meg ezt a napot. Koncerteket, kiállításokat, 
könyvbemutatókat tartanak. Az idén, 2022-
ben bár szombatra esik január 22-e, bizo-
nyára ti sem feledkeztek el az iskoládban e 
jeles napról. 
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Nézzünk a jövőbe! 

Filmeken a jövő 

Új sorozatunkban nagy utazásra hívunk benneteket, méghozzá a jövőbe! Bizonyára    
ti is megfigyeltétek, milyen gyorsan változik körülöttünk a világ, mekkora sebességgel 
fejlődik a technika, mennyi új eszköz jelenik meg az otthonainkban vagy akár az isko-
lában is folyamatosan (egyébként hasznos és haszontalan egyaránt). Hát lesz miről 
beszélni! Megpróbáljuk kideríteni, hogy milyen változások várhatók a közlekedésben 
vagy éppen a sport területén, de azt is, hogy milyenek lesznek a jövő játékai. Szólunk 
majd arról, hogy mit fogunk enni, mik lesznek a jövő szakmái és persze az űrutazás 
lehetőségeiről és korlátairól is nem keveset. 

 

Először azonban rendhagyó módon nem előre, hanem egy 
kicsit visszafelé tekintünk. Méghozzá három olyan legendás 
filmet, illetve sorozatot nézünk meg, amely viszonylag ré-
gen készült, de a jövőt mutatja be. Ha láttad őket, biztosan 
szívesen emlékszel rájuk és olvasol róluk, ha pedig még 
nem láttad, akkor viszont látni akarod majd őket, miután 
olvastál róluk. Tippeket is adunk, hogy hol tekintheted meg 
a világhálón a következő legendás mozikat. 

  

A Vissza a jövőbe trilógia 

Semmi kétség, ha szóba kerül az időutazás, 
szinte mindenkinek ez a legendás sorozat 
jut először az eszébe. A mi szempontunkból 
most a trilógia második része az érdekes, 
mert az játszódik a jövőben. Dupla csavar 
benne, hogy nekünk már ez is a múlt, hi-
szen a cselekmény 1985-ből 2015-be             
kalauzol minket. 

De mik is a film szerint a jövő vívmányai? Aki 
látta, annak elsőre biztosan a légdeszka ugrik be. Hát ez tulaj-
donképpen létezik, de nem egészen úgy, ahogy a filmben. Aztán 
ott van a híres 3D cápa, amitől a főszereplő Marty jól meg is ijed. 
Ez ma már inkább tűnik viccesnek, mint ijesztőnek. Égi autópálya 
ugyan nincs, repülő autó azonban ma már végül is létezik, bár 
csak kísérleti jelleggel. Létezik ezenkívül önbekötő cipő, robotpin-
cér, videotelefon, sőt a filmben látható okosotthon is. Vagyis egy 
csomó dolgot nagyon jól képzeltek el az alkotók. Van pár dolog, 
amit viszont nagyon elnéztek: bármennyire jó is lenne néha, 
nem létezik másodpercek alatt készülő pizza és saját magát 
megszárító kabát sem.  

A legendás   
DeLorean idő-

utazó autó 

Egy híres jelenet a 
második részből, a 
képen látható a lég-
deszka, az önbefű-
zős cipó és a cso-

dakabát is. 

A két főszereplő, Marty 
és a kissé bohókás 

Brown professzor az el-
képzelt 2015-ös jövőben 
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   Szuperhősök Hellászban                              

Akhilleusz, a rettenthetetlen harcos 

Hogy milyen egy antik szupermen? Hát épp olyan, mint a szőke Akhilleusz. Földöntúli 
ereje van, mindenkinél gyorsabb a lába, bátrabb a szíve, nincs párja a görögök közt 
harci kedvben, de még szépségben is alig. Mindent elért, amit harcos elérhet, csak 
egyet nem: a földi boldogságot. Anyja Thétisz, a halhatatlan tengeristennő, apja ha-

landó földi király, Péleusz volt. 

 

Olívia vagyok, egy igazi könyvmoly. Az alexandriai könyvtárban élek, ren-
geteg könyvön (tekercsen) rágtam már át magam. És most itt ülök, ezen 
az olajfán jóllakottan és derűsen, hogy elmeséljem nektek öt görög hős és 
öt görög hősnő történetét. Kezdjük Akhilleusszal! 

A gyermek 

Akhilleusz a hangyákról elnevezett mürmidónok népéhez tar-
tozott. Anyja, Thétisz a sarkánál fogva a Sztüx vizébe mártot-
ta, hogy halhatatlanná tegye. Képzelhetitek, milyen hűvös 
egy alvilági folyó! Így lett Akhilleusz sebezhetetlen; láthatatlan 
védőpáncél fedte be a testét, kivéve a lábfején azt a részt, 
amit ma is Achilles-ínnak hívnak. Egy kentaur nevelte fel: 
nyers oroszlánhúson és medveagyvelőn hizlalta. Még nem 
volt tízéves, és puszta kézzel fojtott meg egy oroszlánt! 

 

Az ifjú 

Akhilleusz anyja egyszer fura jóslatot kapott: vagy hosszú, unalmas és dicstelen lesz 
a fia élete, vagy rövid, de a neve fennmarad örökké. Milyen anya az, aki nem a nyu-
godt, csendes, hosszú életet óhajtja a fia számára? Amikor kitört a legvéresebb görög 
háború, és a görög sereg Trója alá vonult, mindenáron meg akarta óvni fiát a harctól, 
ezért lányruhába öltöztette, és egy szigeten rejtette el. De a legfurfangosabb görög, 
Odüsszeusz és barátja kereskedőnek álcázta magát, és az áruja, a lányruhák meg 
ékszerek közé egy kardot rejtett el. Aztán váratlanul rátámadtak a lányokra. Akhilleusz 
pedig, hogy megvédje a sikoltozó, menekülő szüzeket, a kardhoz kapott. Ti mit tette-
tek volna? Akhilleuszból kiszabadult a férfi, és azután meg sem állt Trójáig! 

Agamemnón seregében 

Micsoda vár volt az! És milyen féltékeny volt Akhilleuszra Agamemnón, a görögök 
fővezére! Egy rabnő sorsán halálosan összevesztek. Szörnyű vetélkedésük vége az 
lett, hogy Agamemnón erőszakkal elragadta Briszéiszt, a rabnőt. Akhilleusz ezután 
bosszúból nem harcolt tovább a seregében. Nem veszek a kezembe fegyvert, míg 
bocsánatot nem kér! – mondta. Milyen rosszul állt ekkor a görögök szénája! Hiszen 
Zeusz, a főisten a trójaiakat támogatta a harcban. Agamemnón aztán persze ment 
könyörögni; ígérgette, hogy visszaadja Briszéiszt, sőt még két rabnőt is ad vele! 
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Balla Margit 

A kalóz és a kapitány 4. 

Béni a nyomába lépett, mert a reggeliről nem akart lemaradni maga sem. Hiszen mindenki tudja 
– te is biztosan −, hogy a jó hajós legfontosabb étkezése a kiadós reggeli. Meg az ebéd, a tíz-
órai, az uzsonna és a vacsora is persze, hogy a vacsora utáni nasit ki ne felejtsük. 

Reggeli után, amikor Sanyi nyúl újra elinalt a tölgyfák irányába, végre nyugalom volt, és Béni 
elgondolkodhatott a dolgok állása felett. Arra jutott, jobb lesz, ha saját kezébe veszi az ügyet, 
még mielőtt mindent a feje tetejére állít ez a rendelten kalóz. Akármi is történik, ő lesz a parancs-
nok. Igaz, hogy már nyulalmazott, és semmi másra nem vágyik, mint békés nyulalmi évekre, 
levelek ide vagy oda, pont itt a galagonyabokor alatt, de mégiscsak ő a nagyobb mind szaktekin-
télyben, mind termetben. És öreg nyúl nem vén nyúl, természetes, hogy ő lesz a főnök. 

Amikor Sanyi visszatért egy rakás tölgyfaágat vonszolva maga után, Béni nem habozott, rögtön 
nyilvánvalóvá tette, mi a dolgok állása – őszerinte. 

− Matróz, tegye le a faanyagot és hozzon rögzítő eszközöket! – parancsolta ellentmondást nem 
tűrő hangon. 

− Igenis, kapi… akarom mondani… − Sanyi nyúl hirtelen észbe kapott. – Álljon 
meg a gyalogmenet! Ez az én hajóm! Én vagyok a parancsnok! 

− Azt már nem! Megegyeztünk, hogy te leszel a matróz! 

− De én találtam ki az egészet! 

− De én vagyok a rangidős! 

− De én vagyok a parancsnok! 

− De én vagyok! 

Na, egy pillanattal később a két roppant öntudatos nyulunk olyan csapkodásba 
kezdett, hogy zengett bele a mező. Csépelték egymást, akár két bokszoló a ringben. Csattogtak 
a mancsok, suhogtak a pofonok ahogy a két állat erős hátsó lábain ide-oda szökdécselt, de rövid 
időn belül kiderült, hogy bizony egyik sem erősebb, sem nem ügyesebb a másiknál. Jól elfáradva 
elterültek a bokor alján. Aztán nyögve-nyöszörögve levánszorogtak a patakhoz inni. 

− Jó, legyen! − sóhajtotta Béni kapitány kis szünet után. − Lehetsz te a parancsnok, de én mara-
dok a kapitány. 

Sanyi a fáradtságtól felnyögött: 

− Á, ott egye meg a nyavalya, legyünk kapitányok mind a ketten! Hisz úgyis egyformán fogunk 
dolgozni, nem? 

Béni nem szólt, csak a fejét csóválta, majd leporolta a bundáját, és munkához látott. Sanyi nyúl 
ugyan még hevert volna egy darabig, de látva Béni szorgoskodását, nem akart szégyenben ma-
radni, és hamarosan ő is csatlakozott. Estére, láss csodát!, meglett az egész napos kemény 
munka eredménye. Egy csinos kis tutaj ringott a patak vizén a galagonyabokor alsó ágához köt-
ve, a két nyúl pedig elégedetten szemlélte a partról. 

− Kezdődhet a kalandozás! – rikkantotta Sanyi. 

− Kell egy zászló – tette hozzá a szabályok nyula, Béni. 

− Halálfejes! 

− Dehogy! 

− Dehogynem! 

− Csak a holttestemen keresztül! 

A két nyúl szúrósan nézett egymásra, és kitört belőlük a nevetés. Csak nem verekszenek össze 
másodszor is egy napon belül?! Aztán fogták magukat, behúzódtak a vackukba, megvacsoráz-
tak, a nasit is elrágcsálták, s kis idő múlva a galagonyabokor már csak a horkolásukat hallgatta.                           

 

Folytatása következik 
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Varázsdoboz 

 

Jó munkát, jó szórakozást! 

A kék manó jól meg-
őrzi majd a titkos kin-
cseket és a varázs-
szerszámokat. Te is 
nyugodtan rábízhatod 
a titkaidat. A doboz 
készítéséhez nem 
kell más, csak egy jó 
olló és az ügyes ke-
zed. 

• Nyomtasd ki a 
képet! 

• Vágd körbe a raj-
zot, vigyázva, 
hogy közben a 
szürke fülek ne 
szakadjanak! 

• A füleknek hasíts 
ki nyílást a fehé-
ren hagyott helye-
ken! 

Hajtogasd össze, a 
nyílásokba tűrd be a 

füleket, és már rakod-
hatsz is a dobozba! 
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Olvastad már? 

Luca Cognolato: A láthatatlan hős 

Van egy gyönyörű zsidó legenda, mely szerint 
Isten azért nem pusztítja el a világot, noha az 
tele van gonoszsággal, mert az emberi történe-
lem minden pillanatában él a földön harminchat 
igaz ember – olyan férfiak és nők, akik egysze-
rűen nem tűrik az igazságtalanságot. Senki 
sem tudja a nevüket, és ők sem tudják maguk-
ról, hogy az igazak közé tartoznak. 
És van egy olyan gyönyörű legenda, mely sze-
rint élt egy olasz húskereskedő, aki 1944–1945 

között több, mint ötezer magyar zsidó életét mentette meg azzal, 
hogy spanyol konzulnak adta ki magát, és a budapesti spanyol védett 
házakban menedéket adott nekik. 

A két legenda közti különbség az, hogy Giorgio Perlasca egy valós 
személy volt, aki ha nem is titkolta, de nem verte nagy dobra hősies 
tetteit. Valójában a dolog súlyát nem is fogta fel a világ, amíg egy na-
pon két asszony fel nem kereste Perlascat padovai otthonában, hogy 
megköszönjék mindazt, amit értük és a többi zsidó családért tett a 
vészterhes időkben. Maga Perlasca fia is ámulva hallgatta apja igaz 
történetét. 

Az egyszerű, jól követhető cselekmény elsősorban a 12-13 év körüli 
korosztályt célozza meg. Mindannyian tudjuk, hogy micsoda meg-
aláztatást, nehézséget és rengeteg veszteséget kellett átélni az üldö-
zött zsidó népnek a Holokauszt idején. Nehéz megtalálni az egyen-
súlyt, ami érzékelteti a borzalmak súlyát, de még nem feldolgozhatat-
lan egy gyerekolvasó számára. Az olasz szerzőpáros szerintem re-
mekül eltalálta ennek a mértékét. A gyermekszereplők bevonása pe-
dig még átérezhetőbbé tette a történelem valóságos voltát a fiatalabb 
olvasók részére. 

Az „Egy igaz ember budapesti története” úgy tanítja olvasóinak a tör-
ténelmet, hogy azok ezt észre sem veszik. De emellett lényeges sze-
repet kap az ember tetteinek a fontossága, a váratlan helyzetekben 
meghozott bátor döntések jelentősége. 

A könyv, bár tényleg nem tankönyv, de jól átgondolt szerkesztést mu-
tat. A belső borítókon találunk egy budapesti térképrészletet, ahol a 
spanyol védett házak vannak ábrázolva. A történet végén pedig he-
lyet kap egy korrajz is, mely az eseményeket időrendben foglalja ösz-
sze, valamint egy összegzés, mely a kötetben szereplő személyeket 
és fontosabb kifejezéseket magyarázza meg.  
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Jókedvű január 

 

A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben. 
Megszólal a gyerek: 
- Jaj, apa, de messze van még karácsony! 
Mire az apa: 
- Jaj, kisfiam, nem is arra megyünk!  

Két feleség beszélget: 
- Hallom, letartóztatták a férje-
det. 
- Hát igen, az idén túl korán 
kezdte meg a karácsonyi be-
vásárlást. 
- Hogyan? Hiszen már majd-
nem karácsony van! 
- Úgy értem, mielőtt még az 
üzlet kinyitott volna...  

Két szőke nő beszélget: 
- Képzeld, idén a karácsony éppen 
péntekre esik! 
- De remélem, nem 13-ára...  

Két majom ül a ketrecben. Mindkettő banánt 
eszik, de az egyik nem hámozza meg, hanem 
csak úgy eszi. A másik megszólal: 
- Te nem hámozod meg ? 
- Minek? Tudom mi van benne.  
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     A decemberi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények januárra 

Uzonyi Pál: Tizenketten című                   
versének októberi                      

 versszaka:  

 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha 
szerencséd van, kisorsoljuk a nevedet                                                

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

A N Y A 

N A G Y 

G Ö M B 

Y N Á L 

A L M A 

L O M B 

1. szülő 
 

2. nem kicsi 
 

3. ilyen alakú a Föld 
 
 

4. visszafelé: fiú párja 

 
 

5. Éva gyümölcse 
 

6. fa koronája 

23 

December: Hóember, 

Ajándék, Jó ember. 

8 

16 

12 
5 

http://www.kabocalap.com/images/201809/kab21.jpg
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Ha a betűhálóból kihúzod a januári névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Mentovics Éva: Hónapsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

Janárban szirmot 

,……………………………….. 

K A R O L A B O 

N T A V I N C E 

J É G Á G O T A 

F R U Z S I N A 

E R N Ő V I R Á 

V E R O N I K A 

A N G E L I K A 

M E L Á N I A G 

 

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

1. torkodon jön ki 
   

2. időmérő javítója  

 
 
 

3.  korai, piros gyü-
mölcs 

 
 

4. látószerv 

 

5. korog a gyomra 

 
 

6. sík, egyenletes 
. 

     

    

    

    

    

    

 


