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Kedves Olvasók!
Ti tudjátok a legjobban, hogy a gyerekek számára milyen fontos a mozgás. 
Megszámolni sem tudjátok, hányszor szólnak rátok szüleitek, tanítóitok 
nap mint nap: ülj nyugodtan, ne mocorogj már, mint egy sajtkukac, hagyd 
abba a rohangálást! A felnőttek sajnos hajlamosak elfelejteni, hogy vala-
mikor ők is voltak gyerekek, így azt sem tudják már, milyen nehéz nyuga-
lomra bírni a mindig szaladni akaró lábakat, a folyton hadonászni vágyó 
karokat. 

Pedig a mozgás az ember lételeme, legalább annyira, mint a kíváncsi-
ság. Ez a két dolog hajt mindannyiunkat arra, hogy útra keljünk, és felfe-
dezzünk új kontinenseket, bolygókat, naprendszereket.

A most induló Mikkamakka című lapban hónapról hónapra új kalan-
dokra hívunk benneteket, testvéreiteket, szüleiteket és tanítóitokat.  
Az újságban olyan régi és új mesékkel, versekkel, érdekes beszélgetések-
kel, rejtvényekkel és kísérletekkel találkozhattok, amelyekkel kiegészítheti-
tek az Intézetünkben kiadott tankönyvekből tanultakat. 

Gyertek, keljünk útra Mikkamakkával, fedezzük fel együtt a világot!

Pompor Zoltán
felelős szerkesztő
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– Ma fát vágni megyünk – mondta 
Mikkamakka. – Csak erősek jelentkezzenek! 
Egér Elek, ne nyújtogasd az ujjad! Gyenge 
vagy.

– Ezt rám mondja! – méltatlankodott 
Egér Elek a szomszédjának, és fél kézzel ki-
nyomott egy fenyőtobozt. – Tapintsd meg a 
muszklimat!

Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt 
mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével 
megkereste a szürke avarban szürkéllő ege-
ret, s reszketeg hangon mondta:

– Nem merlek megtapintani, mert be-
lehalsz. Különben tényleg pompás izmaid 
vannak.

– Na ugye! – mondta Egér Elek, és rá-
tartian beballagott az erdőbe. Mert mégis… 
favágás.

Azért persze összegyűlt a favágóbrigád: 
Mikkamakka mint brigádvezető és faügyi 
szakértő; Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű 
behemót; Bruckner Szigfrid, a nagyhangú, 
öreg oroszlán; Aromo, a fékezhetetlen agyve-
lejű nyúl; a fent említett kék színű Ló Szerafin; 
Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa; és a szűkszavú 
Dömdödöm. Meg persze Vacskamati, aki nem 
volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek 
a finom szellemet is képviselni kell a társaság-
ban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb?

A brigádvezető válaszra sem méltatta. 
Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte (sosem 
látott még eleven, finom szellemet); Bruckner 
Szigfrid megvetően elhúzta a száját; Aromo 
a térdét csapkodta nevettében (még hogy 
nála finomabb szellemet, ki hallott ilyet?!); 
Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit 

Lázár Ervin meséje
Maminti, a kicsi zöld tündér
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kezdenek favágás közben a finom szellem-
mel; Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa a fejét 
csóválta; Dömdödöm csak annyit mondott: 
„döm”, majd kis szünet után enyhe gúnnyal 
hozzátette: „dödöm”. De azért magukkal vitték 
Vacskamatit. Persze. Természetesen. Mert 
titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban 
Vacskamati is tudta.

Az erdő mélyén Mikkamakka kiválasztotta 
az alkalmas fát. Egy eukaliptuszt.

– Ebből lesz a legjobb hajó – mondta.
– De hiszen tegnap még repülőt akartál 

építeni – kotyogott közbe Vacskamati.
Mikkamakka lekicsinylően rápillantott.
– Repülő hajót – mondta a foga közül. – 

Olyat még nem hallottál? Vízen hajó, levegő-
ben repülő, szárazföldön vonat.

Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. 
Hiába, Mikkamakka a fej, az agyvelő, a vállal-
kozó szellem!

A favágásban viszont elég járatlanok 
voltak. Vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak 
hozzá.

– Először is reggelizzünk! – mondta 
Bruckner Szigfrid.

Lehurrogták, már csak azért is, mert dél-
után két óra volt. Bár valamennyien tudták, 
hogy Bruckner Szigfrid a nap bármelyik órá-
jában képes reggelizni. Sőt reggeltől estig 
képes reggelizni.

És vitatkoztak tovább. Hogy fejszével 
kell-e elkezdeni, és a fűrésszel folytatni, vagy 
fordítva? Merről kell odaállni, hova dől a fa, 
merre kell mellőle szaladni?

Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egye-
nesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan 
dolog egy fát kivágni.

Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre-
vonultak. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, 
Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner 
Szigfrid reggelizett, a másik kettő meg elő-
vett szépen egy fűrészt, és nyissz-krr-zrr-
nyissz, fűrészelni kezdte a fát.

Mire ezek befejezték a vitatkozást (és 
Bruckner Szigfrid a dereka táján járt a regge-
linek), majdnem végeztek is a munkával.
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– Vigyázat, azonnal dől! – mondták.
– Nehogy a reggelimre dőljön! – mondta 

nekik tele szájjal Bruckner Szigfrid.
Emezek meg kiabálni kezdtek 

Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak:
– Ne úgy állj, amúgy húzd, emitt szorítsd, 

amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, 
alá, fölé, emeld, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, 
vágjad, kalapáljad!

Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de 
sajnos oda is rontottak, rángatták, lökdösték, 
döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg 
Dömdödömöt.

Reccsent s dőlt az eukaliptusz.
Ugrottak százfelé. De szegény Dömdödöm 

a nagy tolongásban nem tudott elugrani.
Puff! – ráesett a hátára.
– Dömdödöm, dömdödöm! – siránkozott 

fájdalmasan.
A többiek rohantak vissza – még Bruckner 

Szigfrid is félbehagyta a reggelizést, és odafu-
tott. Segíteni akartak.

– A lábánál fogva húzzuk! A kezénél fogva! 
A fejénél fogva! – rikoltoztak.

– Ugyan már, a fát kell fölemelni! – morgott 
Mikkamakka.

Nekiveselkedtek.
De hiába erőlködtek, meg se moccant. A fa 

alól meg egyre halkabban jött a „dömdödöm”.
– Úgyse bírjuk, úgyse bírjuk! – sápítozott 

Vacskamati.
– Ha ez a finom szellem, akkor edd meg! – 

nyögte neki izzadva Bruckner Szigfrid. S szo-
morúan hozzátette: – Reggelire.

Erre Vacskamati is beállt emelni.
De csak nem mozdult a fa.
Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a há-

tuk mögül.
– Majd én segítek – csilingelte valaki.

Mind arra fordították a fejüket. Először 
nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még 
a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen 
láthatták, mert aki megszólította őket, alig 
látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kisuj-
jam. Egy picike, zöld lány. Zöld a ruhája, zöld 
a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A 
zöld sityakon egy zöld gyémánt. Mint a mák-
szem, akkora. De úgy fénylett, hogy végül is 
emiatt vették észre.

– Aha – mondta Mikkamakka –, egy felci-
comázott szöcske.

– Nem szöcske vagyok! – kiáltott az icike-
picike lány. – Maminti vagyok.

– Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt 
mentjük! – szólt rá Vacskamati.

Újra nekiveselkedtek a fának. Dömdödöm 
meg csak jajgatott:

– Dömdödöm, dömdödöm!
A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de 

Nagy Zoárd szelíden eltolta onnan.
– Ne lábatlankodj itt! – nyögte.
Maminti futkosott hát körülöttük. De nem 

fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol 
Mikkamakka könyökébe, hol Bruckner Szigf-
rid sörényébe, hol Aromo oldalába, hol meg 
Vacskamati hüvelykujjába ütközött.

– Engedjetek! Engedjetek! – kiáltozta.
Mikkamakka feléje fordult.
– Azonnal takarodj, hordd el magad, pucolj, 

lépj olajra, tűnj el! Nem látod, hogy zavarsz?! 
Nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?!

Maminti, a picike zöld lány méregbe gurult. 
Zöld szeme villámokat szórt.

– Ostobák! – mondta.
A ruhája ujjából elővett egy zöld varázs-

pálcát.
Akkorkát, mint egy negyed fogpiszkáló. Su-

hintott vele.
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Mind sóbálvánnyá váltak. Csak a szemük 
forgott ijedten.

Maminti odasétált köztük a fához. Csak 
úgy fél kézzel megemelte.

– Mássz ki! – mondta.
Dömdödöm kimászott, megkönnyebbül-

ten tapogatta a hátát.
– Dömdödöm – mondta.
Azt jelentette, hogy „köszönöm”. Aztán 

még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez 
meg azt jelentette: „Ha lehet, ezeket változ-
tasd vissza.”

Maminti megint suhintott a zöld varázs-
vesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. 
Csak Bruckner Szigfrid morgott:

– Remélem, a reggelimet nem változtat-
tad sóbálvánnyá!

A többiek nevették.
Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin 

kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. 
Máig is ott lakik köztük.

Megjelent a Móra Kiadó gondozásában, 2014-ben.
Illusztrálta: Buzay István
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Mégis visszajött, ami nem csoda, 
mert nagyon jó dolog a világot járni. 
Mit jelent számodra az utazás, ami 
azóta egyben a munkád is lett?
Túrákat szervezek és vezetek a világ 
minden tájára. Elmegyek, mondjuk Gua-
temalába, ahol indiánok vannak, meg 
esőerdők meg vadállatok, megnézem, 
letesztelem és megszervezem, hogy hol 
fogunk aludni, milyen busszal megyünk 
és így tovább. Aztán felviszem az em-

bereket a vulkán tetejére és jó 
esetben le is hozom őket. 

Van egy cég és egy honlap, 
amelyik sokféle embert 
összegyűjt, akikkel 
olyan utazásra le-

het indulni, ami iz-
galmas. Olyanoknak 

szólnak ezek a túrák, 
akik aktívan akarnak pihen-

ni, nem a tengerparton feküdni, hanem 
menni, és új helyeket, embereket látni, új 
benyomásokat szerezni. 

Miért ezek az extrém, különleges 
helyek a legjobbak erre szerinted?
Az ember ilyen helyeken olyan dolgokkal 
találkozik, amelyek egyrészt igazi kalan-
dokat nyújtanak, másrészt önmagunkról 
is sok mindent megtudunk egy-egy ilyen 
utazás során. Képzeld el, hogy találkozol 
egy indiánnal, aki semmilyen olyan nyelven 
nem beszél, amit te ismersz, és meg kell vele 
értetned, hogy enni, aludni szeretnél. Vagy 

Mi akartál lenni gyerekkorodban?
Eleinte régésznek készültem, aztán 
egy darabig a Queen nevű együttes 
énekese, mert akkoriban halt meg a 
frontember, Freddy Mercury, és gon-
doltam, én majd helyettesítem, aztán 
anyukám azt mondta, ehhez lehet, egy kicsit 
több kellene még.

Egyik kedvenc foglalatosságod az 
utazás, hogy jött ez nálad?
Nem sokat utaztunk a családdal, tehát a 
dolog nem itt keresendő. A szüleim rábíztak 
apukám egyik tanítványára, aki folyton elvitt 
evezni a Dunára, ez nagyon sokat jelentett 
nekem. Még arra emlékszem, hogy ötéves 
koromban állandóan a világtérképet bámul-
tam és fejből tudtam az összes zászlót, meg 
az országok és népek könyvét bújtam sokat, 
aztán ezt az egészet elfelejtettem úgy húsz 
évre.

Az egyik legjobb dolog az olvasásban az, 
hogy akár egy fotelban ülve is bárhová 
eljuthatok és mindenféle emberrel, izgal-
mas helyzettel találkozhatok. 
Olyan írókat, költőket szeretnénk bemu-
tatni nektek, akik furcsa és szokatlan 
munkát végeznek, különleges hobbikat 
űznek. Borbáth Péter, aki többek között 
meséket ír, nemcsak képzeletben utazik, 
hanem a világ legizgalmasabb vidékeit 
keresi fel hónapról hónapra...

Nem sétautak

www.eupolisz.hu

Borbáth Péterrel Szekeres Niki beszélgetett
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jutsz, egy hosszú gyaloglás során ösz-
szerendeződnek a gondolataid, és ilyenkor 
úgy tudsz mindent végiggondolni, ami a 
sokszor csengő telefon, vagy a gyakran 
hozzád beszélő emberek mellett szinte le-
hetetlennek tűnik.

Hogyan kezdődött a meseírás?
16 éves korom óta írok, leginkább prózát. 
A meséket úgy kezdtem, hogy két barátom 

éppen annyi ideig gyalogolsz a tűző napon, 
hogy már úgy érzed, nem bírod sokáig, 
mégis végigcsinálod. Kibillensz a megszo-
kott, mindennapi környezetedből, és valódi 
élményeket szerzel. 

Hogyan kapcsolódik, ha egyáltalán 
kapcsolódik ehhez az meseírás, az írás? 
Hiszen a másik hobbid/munkád az, hogy 
novellákat írsz hol felnőtteknek, hol gyere-
keknek…
A túrázással például olyan kapcsolatban 
van, hogy egyszer Indiában elmentem egy 
olyan városba, ahol volt egy 16. századi 
csillagvizsgáló, és ez helyszínként meg-
jelent aztán a mesémben, nem pontosan 
ugyanúgy, de erősen hatott rám a környe-
zet. Látok addig elképzelhetetlen tájakat 
vagy éppen 

egy márványbányát, és az újabb világokat 
nyithat meg. A másik pedig, hogy a fizi-
kai igénybevételtől, attól, hogy fázol, éhes 
vagy, fáradt vagy, a képességeid határára 

TOP kérdések

Melyik a kedvenc helyed mostanában?
Most Madeirát szeretem a legjobban. 
Nagyon kicsi vulkanikus sziget, tele 
óriási virágokkal, olyan, mint egy földi 
paradicsom, jó túraútvonallal, békés em-
berekkel és finom ételekkel. 

Hány helyen jártál már?
Sosem számolom…

Kedvenc túravezetésed?
Egy hosszú út Korzikán, ami átmegy a 
hegyvonulaton, 192 kilométeres túra.

Mi a kedvenc sorozatod?
Family Guy-függő vagyok.

Mi a kedvenc filmed?
Éjszaka a Földön, Törvénytől sújtva és 
Woody Allen korai filmjei. 

Kedvenc könyved?
Bodor Ádámtól a Sinistra körzet, a Visz-
sza a fülesbagolyhoz és a Biff evangéliu-
ma című Christopher Moore-könyv. 

TOP kérdések

www.eupolisz.hu
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(Tsík Sándor és Kollár Árpád) nézték a felnőtt 
szövegeimet, és megkérdezték, hogy miért 
nem írok meséket is. Amúgy régen írtam me-
sét egy zenekarnak, mert volt zenekarom is. 
Ez egy zajmese volt, és bár a zenekar felosz-
lott, a mese megmaradt. 

Miről szólnak Sündör és Niru kalandjai? 
Egyfelől arról, hogy hogyan veszünk birtok-
ba dolgokat, az információkat, a világot, a 
másik embert, másfelől arról, hogy mit jelent 
az, amikor valaki segíteni szeretne rajtad, 

de nem feltétlenül jól segít. Két figura van 
benne, az egyik zajokat gyűjt (Niru), ő egy 
szolidabb típus, a másik pedig fényvadász 
(Sündör), aki sokkal céltudatosabb, ráme-
nősebb, és egyre többet akar, a végén már a 
Napot. Kérdés, mi történne, ha Sündör meg-
szerezné a Napot, és mit tud tenni Niru? 

Köszönöm szépen a beszélgetést, 
szia, Peti!
Szia, Niki!

Ellaposodtak a hegycsúcsok, eltűntek a 
dombok, egyre fakultak a színek, ahogy kö-
zeledtek az Ushguli-fennsíkhoz. A fennsík 
tökéletesre csiszolt, rétegelt fehér kockaként 
emelkedett ki a tájból. Megálltak alatta. A ret-
tenthetetlen Tivonul Buffogó hajában riadtan 
csoportosultak a zöldes hernyók, úgy nézték 
a fénylő várost, de maga Buffogó is nyugta-
lanul pillogott Ushguli felé. Kinézett magának 
egy süppedéket, bevackolta magát, és csak 
úgy mellékesen odabökte Niruéknak:

– Pihennünk kell, ételt szerezni, mielőtt a 
Villámzóna felé indulunk. Én itt tábort verek. 
Ti felmehettek Ushguliba, nekem nincs nagy 
kedvem hozzá. 

– De miért nem jössz velünk? 
– Ushguliban minden olyan tiszta, csupa 

rend az egész város – fintorgott –, szinte 
megvakulok attól a nagy fényességtől. A la-

kói meg fennhordják az orrukat, nincs nekem 
ott semmi keresnivalóm. De ti azért menjetek 
fel nyugodtan! – helyezte magát kényelembe 
Buffogó. 

Bocskoján és Niru először tanácstalanul 
néztek egymásra, aztán egy csillogó felvonóval 
percek alatt ott termettek Ushguli kapujában. 

Ushguliban tényleg minden tiszta volt, lakói 
fehér klepetusban mászkáltak a frissen 
suvickolt utcákon. Szőrtelen, kisimult arcú 
lények lépdeltek, és udvariasan mosolyogtak 
minden szembejövőre. 

Az ablakokon nem volt függöny, a szobák-
ban alig voltak tárgyak, a szagok gyöngék 
voltak és szelídek, a zajok csöndesek és ke-
zesek. Tökéletes nyugalom honolt minden-
ütt. Bocskoján zavartan takargatta porlepte 
csizmaszárát, lyukacsos nadrágját, ideges 

Borbáth Péter meséje

Ushguli
Részlet Borbáth 

Péter: Sündör és 

Niru címmel a Csimota 

Kiadó gondozásában  

hamarosan megjelenő 

kötetéből
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mosollyal köszönt vissza a járókelőknek. 
Nirut teljesen magával ragadta a város, 

megállt egy kirakat előtt, és csak nézett be-
felé.

„Zajok, zörejek, csendek – jutányos áron” 
– állt a bolt cégérén.

– Keressünk valami piacot, hogy annak a 
szerencsétlen Tivonulnak is vigyünk valamit 
enni – ráncigálta Niru köpenyét Bocskoján. 

De Niru mindenképp be akart lépni a bolt-
ba. Bent fenyőpolcokon, dobozokba zárva 
sorakoztak a zajok. Volt itt minden: kerítésléc 
közé szorult nyekergések, csikarfa koroná-
jába tapadt óbégatás, pázsiton megtelepe-
dett pittyegések, rikoltások, üvöltések, halk 
csuszkorálások, alig hallható szuszogások, 
mézcsepp zuhanásának hangja és hosszan 
kitartott csendek. 

A pult mögül szikár, ősz alak mosolygott 
Nirura: 

– Mi tetszik?
– Én… én… én is… zajokat gyűjtök!
– Vannak frissen szedett csippanásaim, 

terráriumban tartható karistolások, vagy itt 
van ez a különleges csöndszőnyeg – terítet-
te ki Niru elé a pultra. Nem hitte volna, hogy 
rajta kívül bárkit is érdekelhet a zajok gyűjté-
se, venni akart valamit ettől az öregtől vagy 
legalább beszélgetni vele, de csak bámulta a 
csöndszőnyeget.

– Én soha ilyen sokféle zajt nem láttam 
még!

– Gyere hát! – az öreg zajkereskedő kör-
bevezette a hátsó raktárban is. Niru minden 
egyes zajhoz közel hajolt, úgy vizsgálgatta 
őket. 

 Remsey Dávid illusztrációja, 2015
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Egy napon fogta magát a Hold és látogatóba 
ment a Naphoz, a fény királyához. Meseszé-
pen ragyogott a Hold, és a sok szép ajándék 
között összegyűjtött egy csomó csillagot 
is. Miután úgy megtisztelte a Napot, ismét 
visszatért a helyére. Most már a Napon volt 
a sor, hogy visszaadja a látogatást, de igen-
igen szorult helyzetbe került, mert nem tudta, 
hogy milyen ajándékot vigyen.

„Mit vigyek neki.? Mit vigyek neki?” Az 
jutott eszébe, hogy egy nagyon szép, épp 
a termetére szabott ruhát visz a Holdnak. 
Magához hívatta hát a legjobb csillagszabót, 
és elmondta a kívánságát. A csillag ekkor 
olyasmit mondott el neki, amit csupán azok 

a csillagok tud-
tak, akik a 

Hold udvarához tartoznak, és mindig 
körülötte vannak.

– Ugyan, uram, királyom – mondta a csil-
lagszabó a Napnak –, hogyan szabjam ki a 
Hold ruháját, hiszen sohasem egyforma a 
termete! Ma felfújja magát és kigömbölyödik, 
holnap meg lesoványodik, és néhány nap 
múlva úgy összegörnyed, mint a sarló, aztán 
meg olyan lesz, mint a boszorkányok öreg-
anyja. Te uralkodsz mindannyiunk felett, és 
többet tudsz, mint mi valamennyien. Taníts 
meg hát, hogyan szabjam ki ezt a ruhát?

– Hagyd csak, hagyd csak! – válaszolta a 
Nap, és egyenesen a Holdhoz ment.

A Hold igyekezett megadni neki a legna-
gyobb tiszteletet, és körbejárta az ég királyát, 
de amikor észrevette, hogy üres kézzel érke-
zett, kissé elborult a tekintete, és így szólt:

– Amikor én jártam nálad látogatóban, 
ezer meg ezer jót vittem neked, és a leg-

szebb csillagok kísértek, amelyeket 
útközben össze tudtam gyűjteni. Te 

pedig nemcsak egymagadban 
érkeztél, hanem úgy látszik, 

eszedbe sem jutott, hogy va-
lami ajándékot hozz nekem!

– Úgy van – válaszol-
ta a Nap –, de mégsem 
egészen úgy, ahogy 
te mondod. Éppen az 
ajándék miatt késett a 
látogatásom. 

Albán népmese
A Nap és a Hold látogatása
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Az volt a szándékom, leányom, 
hogy ruhát hozok neked aján-
dékba, és a legjobb csillagszabót 
hívattam, hogy kiszabja; de amikor 
ő elmondta nekem, hogy te napról 
napra változtatod arcodat és alakodat, 
hagytam a ruhát, és csak úgy magamban 
jöttem látogatóba, nehogy szégyenben 
maradjak előtted. Egyet akarok neked 
mondani: ha szükséged van a fényemre, 
végy magadnak belőle annyit, amennyit csak 
akarsz, hogy megszépítsd vele termeted! 
Különben pedig, ég áldjon! – azzal felkereke-
dett és faképnél hagyta a Holdat.

A Hold elsápadt mérgében, és azóta is 
ferde szemmel néz a Napra.

Megjelent: Járom az új váramat c. kötetben, 
a Kolibri Kiadó gondozásában, 2014-ben.
Válogatta: Bajzáth Mária
Illusztráció: Simonyi Cecília
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Ebbe a Népmesekincstár módszertani kö-
tetbe témák szerint rendszerezett, a két 
megjelent Népmesekincstár – az Itt vagyok, 
ragyogok! és a Járom az új váramat – kö-
teteiben található népmesék aranyfonalá-
ra mondókákat, népi játékokat és azok leírá-
sait fűztük.

A Népmesekincstár módszertanának gya-
korlati kézikönyve a mindennapokban kipró-
bált, 49 mesefoglalkozás részletes leírását 

tartalmazza. A 3–8 éves korú gyerekeket 
nevelő pedagógusok számára nyújt hasznos 
segítséget a sokoldalú, élmény- és örömköz-
pontú fejlesztésben. A tiszta forrásból me-
rített dalok kottákkal szerepelnek, a találós 
kérdések, a kézműves és alkotófolyamatok 
pedig komplex egységet képeznek a többi 
elemmel.

„Nagyszerű munkaeszköze lesz ez a könyv 
mindenkinek, aki óvodásokat és kisiskoláso-
kat szeretne nevelni-tanítani a népmesékkel 
– ahogy Bajzáth Mária teszi nagy sikerrel 
évtizedek óta.” (Dr. Merényi Hajnalka tan-
székvezető, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

„Bajzáth Mária mesefoglalkozásai igazi él-
ményt jelentenek a pedagógusoknak is, se-
gítik őket abban, hogy visszataláljanak a me-
sékhez. A felnőtt élménye alapozhatja meg 

a gyermek örömét.” 
(Dr. Nyitrai Ágnes 
tanszékvezető, Ka-
posvári Egyetem 
Pedagógiai Kar)

„Ez a könyv gazda-
gító módszertani 
anyag, mely lehető-
séget ad arra, hogy 
a játékok öröme 

által a gyermekeink számára is befogadha-
tóbbá tegyük ezt az élni segítő és élni tanító 
világot.” (Józsa Éva egyetemi docens, Nyu-
gat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek 
Pedagógiai Kar)

Kolibri Kiadó, 2015

168 oldal, keménytáblás

Bajzáth Mária: 

Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. 
SZÜLŐKNEK, 

PEDAGÓGUSOKNAK 

AJÁNLJUK

Könyvajánló

Besze Barbara válogatása
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Lapunk egyik illusztrátora Simonyi Cecília. 
Vele olvashattok egy beszélgetést, amely-
ből megtudhatjátok, miért utazott Kréta 
szigetére, melyek a kedvenc városai és mi-
ért jó odafigyelni a részletekre…

„Rakosgatni is szeretek” 
Simonyi Cecília illusztrátorral Sándor Enikő beszélgetett

Mi szerettél volna lenni 
gyerekkorodban?
Alsósként először tanító néni 
(ekkoriban a tanító néniért ra-
jongtam), majd matektanár (mert 
az apukám matematikus), aztán pedig 
anyuka szerettem volna lenni. Később bejött 
az életembe a rajzolás, de emellett is nagyon 
sokféle dolog érdekelt mindig. Végül magyar 
szakon kezdtem az egyetemet.

Melyik volt a kedvenc mesekönyved, 
és miért? 
A Ronja, a rabló lánya Astrid Lindgrentől, 
amit nagyon sokszor olvastam. Hogy miért 
szerettem ennyire, azt nem tudom, de ami 
máig megmaradt bennem, az egy rész az 
elején, amikor a rablóvezér 
apa elmondja a 
kislányá-

nak, hogy mitől óvakodjon, ha ki-
megy a várból: a vérlidércektől, a 
szürketörpéktől, meg attól, nehogy 
eltévedjen az erdőben, vagy hogy 
belepottyanjon a hegyi folyóba, netán 
a Pokoltorkába. A kislány innentől 

kezdve semmi mást nem tesz, 
mint „vigyáz” és gyakorolja, hogy 
leküzdje a félelmét: a hegyi fo-
lyóban a síkos köveken ugrál, 
meredek sziklafalakon ereszke-

dik le, míg végül már semmitől 
sem fél... Ezt így felnőttkorban ne-

hezebben gyakorolja az ember, pedig 
fontos.

Hogyan kezdtél el illusztrálni? Már 
gyerekkorodban is szerettél rajzolni?
Szerettem rajzolni, vagy inkább általában 
bütykölni, kitalálni, megvarrni-festeni-építeni 
dolgokat. Felsőben órák alatt írólapokra raj-
zoltam jeleneteket az osztályunk életéből. 
Ezek népszerűek voltak az osztálytársaim 
körében. Aztán sokáig nem rajzoltam, mert 
más dolgok tűntek fontosnak és jóval később 
kezdtem rajzolni ismét, huszonhét évesen. 
Azóta tart...

Melyik a kedvenc technikád?
A kollázst nagyon kedvelem, mert 
rakosgatni is szeretek, meg a ré-
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tegzettséget is, amit lehetővé tesz. A réz-
karc és a fotografikus eljárások is nagyon 
jók, ezek azért, mert én csinálok valamit, és 
aztán a kép maga is csinál valamit, amire 
nem is számítottam, és ezek a meglepe-
tések gyakran jobbak, mint bármi, amit én 
ki tudtam volna találni. Most egy új könyv 
kapcsán egy cianotípia nevű eljárással kí-
sérletezem, amiről azt érdemes tudni, hogy 
nagyon kék, és a lényege a napfénnyel fény-
képezés.

Az illusztrálás mellett az egyik ked-
venc időtöltésed az utazás. Az utazásaid 
élményét is felhasználod az illusztrációk 
készítése közben? 
Gyakran nézegetek útifotókat, amikor egy 
hangulatot keresek vagy szép és eredeti 

látványt, részleteket. A képeimen egy-egy 
kapu, pad, cserepes növény vagy ruhadarab 
gyakran egy utazásból köszön vissza. Egy 
ideje nagyon szeretek utazás közben rajzolni, 
vázlatozni, ez olyasmi, mint egy rajzos napló. 
Ha valahonnan rajzokat hozok haza, arra a 
helyre biztosan sokkal jobban emlékszem 
később.

Sokszor utazol? 
Mindig akad valami mennivaló, ha nem ter-
vezem, akkor is, és én ennek persze örülök. 
Amióta a kisfiam iskolás, inkább nyáron uta-
zunk, de az ovi utolsó évében még megjár-
tuk együtt Chilét, három hónapot töltöttünk 
ott. Közös bennünk – többek között –  , hogy 
mindkettőnket érdekelnek új helyek, új úti 
célok.

TOP kérdések

Melyik a kedvenc saját illusztrációd? 
Egy rézkarc, ami a Malénához készült, az 
Időbefőttek.

Melyik a kedvenc illusztrált vagy képes 
könyved? 
Satoe Tone: Pipó utazása

Melyik a kedvenc városod?
Berlin és Dublin holtversenyben.  

Mi a kedvenc ételed?
A császármorzsa. 

Melyik a kedvenc színed?
A zöld, a rózsaszín, meg sokféle kék. 

TOP kérdések
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Éltél már külföldön?
Néhány hónapot, fél-egyévet többször is: Írországban, Bel-
giumban, Berlinben és Dél-Amerikában. Ahol hosszabb 
ideig voltam, annak ott mindig volt valami apropója, például 
ösztöndíj vagy munka.

Te készítetted az illusztrációkat a varázsos hangu-
latú Maléna kertje című meseregényhez, amelyet Molnár 
Krisztina Rita írt, és a Naphegy Kiadónál jelent meg. Ter-
vezitek a folytatását? 
Igen! A főhős, Maléna édesanyja muzeológus, akinek a mi-
nószi kor a szakterülete, ennek a kornak pedig nagyon sok 
emléke Kréta szigetén található. A Maléna kertje második 
része a család utazását beszéli el Krétára, Máli tolmácsolá-
sában, napló formában. Ilyen naplót a legkönnyebben úgy 
lehet megírni-rajzolni, ha az ember maga is bejárja ezt az 
utat, így történt, hogy a szerzővel Molnár Krisztina Ritával 
gondoltunk egyet, és elutaztunk Krétára a nyáron, hogy fel-
keressük ezeket a helyszíneket. Ez, amellett, hogy nekem a 
képek szempontjából (és élménynek is) fantasztikus volt, a 
naplót is valóságos kalandokkal töltötte meg, amelyek ve-
lünk történtek az úton (mert persze történtek kalandok, de 
ezeket majd a regényből lehet megtudni...).  

Az illusztrációk megjelentek: 
Járom az új váramat, válogatta: Bajzáth Mária, 
Kolibri Kiadó, 2014-ben; 
Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje, Naphegy 
Könyvkiadó, 2013.
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Így utaztak őseink

A gyalogjárás fontos kellékei voltak a 
botok. Pásztorok, csőszök, kerülők, erdőt, 
hegyet járó emberek nem indultak útnak 
bot nélkül. Könnyebb terhüket, elemózsi-
ájukat botra akasztva, vállra vetve vitték 
magukkal.  Az idősebbek a falun belül is 
görbe bottal közlekedtek. A pásztorok kü-
lönösen kedvelték az ólmos végű, fém-
mel vagy csonttal díszített botokat. Ügyes 
kezű, faragó pásztorok nemcsak saját 
maguknak készítették, hanem eladásra 
is. Gyalogos embernek a bot, az „ólmos 
fütykös” védekező fegyverül is szolgált. 
A marhahajcsárok tölgyfabottal járták az 
országot, s védték magukat a kutyák, rablók 
támadásaival szemben.

A folyók szabályozása előtt az ország je-
lentős része vízjárta terület volt. A puszták, 
vadvizek, lápok, mocsarak világában élő em-
berek a táj adta lehetőségekhez igazították 
életüket. Elsősorban állattenyésztéssel, halá-
szattal foglalkoztak, de voltak olyanok is, akik 
a természet adományait gyűjtötték össze. 
Ők voltak a pákászok, akiket a Nagy-Sárréten 
rétes embernek neveztek, Szeged környékén 
pedig nádlaci gúnynévvel is illették őket. Az 
ingó lápon különös elővigyázatosságot igé-
nyelt a közlekedés. 

A pákászok három ágcsonkban végző-
dő lápi botot használtak, ami süppedékes 
helyen is alkalmas volt a támaszkodásra. 

Illusztrálta: Lakatos István

Nem szoktunk belegondolni, hogy 
régen hogyan közlekedtek az em-
berek, ha nem volt busz, villamos, 
autó vagy vonat. Pedig a régi korok-
ban is jártak a gyerekek iskolába, 
az emberek a piacra vagy messzi 
földekre vándorolni. Most bemu-
tatunk nektek néhány nagyon ér-
dekes közlekedési eszközt, amiket 
ükszüleitek meg azok szülei hasz-
nálhattak százötven-kétszáz évvel 
ezelőtt.
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Ezzel tapogatták ki a szilárdabb, biztonságos 
helyet, ahová léphettek. Bocskoruk alá gyé-
kényből font tányérforma talpat kötöttek. 
Ez a láptalpaló óvta meg őket, hogy bele ne 
süppedjenek az ingoványos talajba.

De nemcsak a lápvilágban volt nehéz a 
közlekedés. Az év nagy részében sok patak 
menti, folyóparti faluban is vizenyős, sáros 
volt a terep. Ilyen helyeken falábat használ-
tak az emberek, amelynek sokféle formája 
és elnevezése élt a magyar tájakon. Az or-
mánsági és drávaszögi falvakban a gyerekek 
mankónak nevezték, és iskolába is jártak 
rajta. Tanítás alatt 40–50 pár faláb várta 
gazdáját az iskola falának támasztva. A rét-

közi gyerekek a tavaszi és az őszi 
nagy sár miatt gólyalábon jártak az 
utcákon, amely közlekedőeszköz és 
egyben játékszer volt számukra. Szil-
ágyság agyagos talajú térségeiben a 
felnőttek is használták a csáklyának 
nevezett falábat, amikor patakokon, 
sekély folyókon kellett átgázolniuk. 
Így próbálták megóvni lábbelijüket. 
Az alföldi pásztorok számára sem 
volt ismeretlen a faláb, amit lábkának 
hívtak.  

Tovább nehezítette a közlekedést, ha 
terhet is kellett szállítani. Erdős vidé-
ken, néhány helyen használtak háton 
vihető rőzsehordó keretet. Bazárkának 
nevezték a két Y alakú husángból ké-
szített, deszkapántokkal összeerősített 
vázat, amiből a börzsönyi falvak min-
den házánál volt egy-két darab. Ennek 
segítségével cipelték haza a lányok, 
asszonyok az erdőn gyűjtött tűzifát. 
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Kerekes teherhordó alkalmatosság a talics-
ka. Az egykerekű eszköz felületét régebben 
mogyoró- vagy somvesszővel fonták be. 
Sok mindent szállíthattak vele: követ, épí-
tőanyagot, széna- és szalmakötegeket, rő-
zsét. A Dunántúlon tragacsnak nevezték. 

A kétkerekű taligát a szegény emberek 
maguk húzták. Lovat vagy ökröt is fog-
hattak elé. Szamaras kordén a juhászok 
közlekedtek. Ezzel szállították ki a legelőre 
a pásztoroknak a heti élelmet, kenyeret a 
faluból.  

A sáros idő nemcsak a gyaloglást nehe-
zítette meg, hanem a teherszállítást is. Az 
Alföld sok vidékén használtak sáron csúszó, 

félbe vágott csónakra emlékeztető sárhajót. 
Ökör- vagy lófogattal húzatták és minden-
félét pakolhattak rá, amit a tengelydagasztó 
sár miatt szekérrel nem szállíthattak: búzát 
a malomba, hordót a kocsmába, gyermeket 

az iskolába, orvost a beteghez. Rendszerint 
kiszolgált bödönhajókat fűrészeltek ketté, 
majd a hátulját deszkával beszegezték. Az 
orrába ütött vaskampó segítségével húzat-
ták az elé fogott ökörrel vagy lóval. 

A sárhajó elsimította a sarat, és miután ki-
száradt, vagy télen megfagyott, alkalmas 
gyalogút lett a járókelők számára. A szabol-
csi Rétköz falvaiban a legtöbb lovas-gazdá-
nak volt sárhajója. 

A magyar falvak közlekedésében, teherszál-
lításában a legfontosabb szerepet a szekér 
játszotta. A kocsi voltaképpen egy személy-
szállításra használt könnyű szekér. Nevét 
a Komárom megyei Kocs községről kapta, 

ahol először készítettek ilyen járművet. A 
kocsi szekeret valószínűleg a magyarok is-
mertették meg Európával, amelynek nevét is 
átvették a legtöbb európai nyelvben.   
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Irodalom: Paládi-Kovács Attila: Közlekedés, szállítás. In: Szilágyi Miklós 
(szerk): Magyar néprajz nyolc kötetben. II. kötet Gazdálkodás. 847-973. o., 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

J L Á P I B O T Á

S Á R H A J Ó R T

U P T A L I G A B

T T A L I C S K A

M A N K Ó A T O Z

A L J Á L R A C Á

A P T L Á A Y S R

N A T O B É L I K

R L T E K L K N A

G Ó L Y A L Á B E

H R É K E Z S A G

Y T R A G A C S D

Szekerekre, kocsikra egyaránt kerülhetett 
fedél. Erdélyben kóberos szekérnek nevezték 
a gyékényponyvával fedett járművet. A Felső-
Tiszántúlon az ekhós, a Dél-Alföldön pedig a 
sátoros szekér megjelölést használták. 

A múltban a gyorsszekeresekkel lehetett tá-
volabbra utazni. A vasút megjelenésével meg-
szűnt ez az ősi foglalkozási ág.  

Sok új kifejezéssel találkoztál a fenti írásban. Ezek közül 14 dőlt betűkkel szerepel a 
szövegben. Ha megkeresed, és kihúzod őket az alábbi betűhalmazból, akkor a fennmaradó 
betűkből összeolvashatsz egy közmondást. Balról jobbra, jobbról balra, fentről lefelé, és 
lentről felfelé is keresd a neveket! Vigyázz, mert egy betű több szó része is lehet!

A rejtvény helyes megfejtését a lap 27. oldalán, a poszter 
hátlapján találod meg.

Összeállította: Baksa Brigitta
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Milyen típusú utakat vezetsz?
Kollégáimmal Budapesti Séták (http://www.
budapestisetak.hu) néven olyan városnéző 
túrákat alkottunk meg és vezetünk, amelyeken 
Budapest nehezen hozzáférhető, rejtett vagy 
nem ismert értékeit mutatjuk be. Lehet ez egy 
elfeledett római kori fürdő, a Kőbánya alatti 
zegzugos alagútrendszer vagy a Pál utcai fiúk 
iskolája és grundja.

Hogyan lettél idegenvezető?
Alapvetően kíváncsi ember vagyok. És ez az a 
foglalkozás, ami a kíváncsiságomat teljesen 
kielégíti. 

Milyen nyelveken vezetsz sétákat?
Angolul és magyarul.

Mindig szerettél utazni?
Igen. Szüleimmel már óvodás koromtól kezdve 
minden évben felkerestük Magyarország vagy 
a szomszédos országok egy-egy tájegységét, 
természeti szépségek vagy a kulturális látniva-
lók miatt. 

Ha új sétákat akarsz kitalálni, mire fi-
gyelsz a legjobban?
Mindig úgy kezdődik, hogy hosszú ideig ke-
rülget a téma, forgatom magamban. Példá-
ul az Einstand – a Pál utcai fiúk nyomában 
című sétánkat azért találtam ki, mert régóta 
foglalkoztatott a regény szereplőinek sorsa és 
a könyv utóélete.

Ebben a rovatban különféle, szo-
katlan és izgalmas foglalkozá-
sokat mutatunk be neked. Most 
egy idegenvezető mesél a mun-
kájáról. 

Nehéz Győző idegenvezetőt Besze Barbara kérdezteSétautak
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Jó voltál földrajzból?
Mondhatom, hogy igen. Mind általános, 
mind középiskolában sokszor indultam föld-
rajzversenyeken. Az oklevelek még ma is 
megvannak. Az idegenvezetéshez az iskolai 
tantárgyak közül a történelem és idegen-
nyelvtudás is szükséges.

Milyen foglalkozást képzeltél el ma-
gadnak iskolásként?
Mint a legtöbb gyerek: űrhajós, állatorvos, 
katona. 

A turizmus is ká-
ros néha a környeztre, 
gondoljunk csak a repü-
lőkre, azok is szennyezik 
a levegőt.Te mit teszel, 
hogy a környezetszeny-
nyezés a lehető legkisebb 
legyen?
Mivel mi gyalog és tömeg-
közlekedéssel keressük fel 
a látnivalókat, nem beszél-
hetünk érdemi környezet-
terhelésről. Persze a távoli 
kontinensekre rendszeresen csoportokat 
utaztató irodák esetében valóban indokolt 
a kérdés, mert motoros járművel utazva 
szén-dioxiddal szennyezzük a környezetet. 
A számomra szimpatikus megoldás erre 
az ún. offsetting, magyarul ellentételezés. 
Ilyen esetben az utazási iroda, de akár 
maga az utas is megválthatja az utazásá-
val járó széndioxid-kibocsátást azzal, hogy 
olyan tevékenységre ad pénzt, ami ugyannyi 
szén-dioxidot von ki a környezetből, mint 
amennyit ő beletett az utazása során. (Pl. 
pénzzel támogatja egy áramtermelő szél-
erőmű építését.) 

Mekkora csoportokat szoktál vezetni?
Ez teljesen változó. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a városi tér sajátosságait figyelem-

be véve 30-35 fősnél nagyobb 
csoportokkal már nehezen lehet 
mozogni az utcán. Az ennél ki-
sebb csoportokat szeretem.

Mi volt a legtávolabbi hely, amerre jártál?
Az Amerikai Egyesült Államok.
 
Melyik a három legkedvesebb épületed 
Budapesten?
A Kőbányai református templom, a Ki-
rály Gyógyfürdő és a Vajdahunyad vára.
 
Melyek a kedvenc városaid Magyaror-
szágon?
Gyula, Szeged, Budapest.
 
Mi a kedvenc ételed?
Gyümölcsleves.

TOP kérdések
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A felszínt mindenfelé hó borítja, a lassan 
kiolvadó hólé pedig mély völgyek mélyén 
csörgedezik – ilyen lehetett a távoli múlt-
ban a Mars. Azóta a hó eltűnt, a völgyek 
azonban megmaradtak. A Marsot sokan 
vörös porral, kőzettörmelékkel és sziklák-
kal borított síkságnak képzelik, pedig a fel-

színe sokkal változatosabb. Az űrszondák 
azonban valóban ilyen helyeken szállnak 
le rá, mert a leszállóhely kiválasztásánál 
a legfontosabb szempont, hogy a szonda 
ne boruljon fel vagy zuhanjon egy szaka-
dékba. A rázósabb terepeket a Mars körül 
keringő szondák által küldött képekről is-
merjük. 

A kutatók legfontosabb célja, hogy meg-
fejtsék, volt-e valaha élet a Marson. Ehhez 
olyan helyeket keresnek, ahol folyékony víz 
lehetett, mert ahol víz van, ott élővilág is 
kialakulhatott. Víz jelenleg is van a Mars 

felszínén, de nem folyé-
kony: egyrészt a sark-
vidékek jégsapkáiban, 
másrészt a felszín alatt, 
szintén jég formájában. 
A folyóvölgyeket és a 
kráterek ősi tavait vi-
szont ma por és homok 
borítja. Ám ha egyszer ki 
tudtak alakulni, az azt je-
lenti, hogy valaha a Mars 
egészen másmilyen volt, 
mint ma. A korai, talán 
hűvös és nedves időszak 
után a vulkánok kora 
következett. Több or-
szágnyi területet borított 
be a felszíneken nyíló 
hatalmas repedésekből 
kiömlő láva. 

Sötét dűnefoltok dérlepte homokdűnéken. A dűnék egy repedésekkel teli terepen 

vándorolnak. A képet a HiRISE kamera készítette. ESP_034441_2565 (NASA/

JPL/UoA). A HiRISE-képekről magyarul is tájékozódhatsz ezen a címen: http://

www.uahirise.org/hu/.

Kirándulás a vörös bolygóra
A Mars egy távoli, titokzatos 

bolygó, ami mindig is izgatta az 

emberek fantáziáját. 

Most Hargitai Henrik bolygóku-

tató mesél róla nektek néhány 

érdekességet.

Hargitai Henrik
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Eközben a vulkáni hő több helyen megol-
vasztotta a talaj mélyén jéggé fagyott vizet. 
A megolvadt víz a felszínre tört és amerre 
lezúdult, onnan elhordta a felszín laza tör-
melékanyagát, melyet sehol sem védett 
növényzet. Azóta a felszínt a szél alakítja, 
csiszolja. A vulkánkitörések hamuját mesz-
sze elhordja, és a fekete vulkáni lávából 
porrá morzsolt homokot dűnékbe halmoz-
za, nyáron pedig az egész bolygót globális 
porviharral takarja be. 

A NASA következő űrszondája a 2020-as 
lesz, amely a múltbéli élet nyomait keresi 
(ilyet eddig még nem találtak). Ezután az 
Orion-küldetés keretében terveznek embert 
küldeni a Marsra.  Ha minden a NASA tervei 
szerint halad, akkor az első Mars-űrhajósok 
azok között lesznek, akik most, ezekben az 
években járnak általános iskolába!

Magyarország egy marsi áradásos csatorna szigetei 

és kráterei vidékére költözött. Ezt a programot, 

amellyel az országot a Marson mozgatni lehet, az 

ELTE térképész kutatói fejlesztették ki. http://merca-

tor.elte.hu/~saman/planetary/mycountryonmoon/

Magyar kutatók tanulmányozzák a marsi geológiai 

munka lehetőségeit az MDRS szimulációs bázison, 

Utahban, 2008-ban. (HungaroMars2008).



6Mikkamakka

24

Kisiskolások lapja

1. Találd ki az öt vicces arc közül, hogy melyikre gondoltunk!
Karikázd be!

Amelyikre gondoltunk…
…az nem visel a fején fejfedőt,
annak van haja,
nincs szakálla,
nem szőke a haja.

2. Nézd meg figyelmesen a képeket, és kösd oda Tina táskájához azokat,
amiket el kell vinnie az iskolába!

I. osztályosoknak
Fejtörők

A   B   C   D   E

A feladatokat 

köszönjük 

a Kaméleon 

Olvasóklubnak!
A helyes 

megfejtéseket a 
lap 30. oldalán, a 

poszter hátlapján 
találhatjátok

Illusztráció: Kárpáti Tibor (In: Szabó T. Anna: Tatoktatok, 
Magvető Kiadó, 2012)

Illusztráció: Eva Eriksson (In: Rose Lagercrantz: 
Az én boldog életem, Cerkabella Kiadó, 2014)
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3. Keresd meg az apró részleteket a nagy képen, és karikázd be ott azokat!
Az egyik részlet nem szerepel, karikázd be!

4. Melyik sárkányt 
eregeti Ati? 
Karikázd be!

A  

B  

C  

D  

Illusztráció: Szegedi Katalin (In: Szegedi Katalin: Palkó, 
Csimota Kiadó, 2013)

Illusztráció: Hanga Réka 
(In: Kiss Ottó: Ati repülni tanul, 
Cerkabella Könyvkiadó, 2014)
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Melyik szó hiányzik az alábbi könyvcímekből? Ha magadtól nem tudod a választ, 
nézz utána a könyvtárban vagy felnőtt segítségével az interneten!

A. Jules Verne: Kétévi .......................................................................

B. Balázs Ágnes: Lufi és a zűrös ....................................................

C. Csukás István ................................................ a halott utcában.

D. Aszlányi Károly: Kalandos ..........................................................

Levelet kaptunk egy mesehőstől. Vajon hogy hívják? Ha magadtól nem 
tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

„Kedves Kapitány! Örömmel olvastam a kalandjaidat! Mostanában mi is 

sokat hajózunk a Szélkirálynővel, ami még egy magamfajta talpraesett 

egér-matróznak is nagy kihívást jelent. Hol Pelevárba utazunk, hol Zúzma-

ragyarmatra, hol Datolyapartra. Hamarosan részletesen is beszámolok ka-

landjaimról, baráti üdvözlettel: ……….....................……….”

II. osztályosoknak

III–IV. osztályosoknak
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Megfejtés: Járt utat a járatlanért el ne hagyd.

Úton lévő eleink különleges 
eszközei, járművei

MARS-poszter
Illusztráció: Kőszeghy Csilla
www.gyerekterkep.wordpress.com







I. osztályosoknak
1. Megfejtés: C
2. Megfejtés: füzet, könyv, ceruza
3. Megfejtés: B
4. Megfejtés: a pirosat

II. osztályosoknak
Megfejtés: vakáció 

III–IV.  osztályosoknak
Megfejtés: Rumini

Fejtörők

TASK 1
Extra letters: s, h, o, r, e = SHORE

TASK 2
1. Ambassador: ARMADA, BOSS, ABROAD, BASS, SAMBA,   

ROADS, DRAMA, DORA, SAD, ROAD, BASS, BOARD
2. Nicaragua: RAG, AUGUR, GINA, GIN, CAR, IGUANA
3. Pacific Ocean: PACE, PEACE, PAN, NO, ON, FAN, NAP, FACE

TASK 3
1. Nairobi, Kenya 
2. Vienna, Austria 
3. Cairo, Egypt 
4. Bratislava, Slovakia 
5. Rome, Italy

Let’s Play with Words!H C G S F

T A U R E

R M I E R

A P D R R

V I E W Y

E N B O N

L G S U N

B I R D S
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Olvasni jó!

Melyik volt a kedvenc köny-
ved óvodás korodban?
Nagyon szerettem A rettentő görög vitéz 
történetét. Egy fiúról szól, akinek az apukája 
útnak indul Athénba, ráhagyja a feleségére, akit 
megkér, hogy mondja meg a fiának, ha felnő, 
menjen utána. Amikor a fiú felcseperedett, 
veszedelmes kalandok árán eljutott apjához 
Athénba. Láttam a K-színházban is (Stúdió-K) 
a görög vitéz történetét, igen vicces volt.

Másik kedvencem a Rumini-sorozat volt. 
Rumini, a kisegér egy híres hajó – a Szélkirály-
nő – hajósinasaként kalandos és küzdelmes 
dolgokon megy keresztül, végül mindig jóra 
fordul a történet. Például egy alkalommal egy 
tengerszoroson kellett átkelniük, de egy vesze-
delmes sárkány útjukat állta. Rumini fedezte fel 
a titok nyitját, petárdával végeztek a sárkány-
nyal, mert a fegyver nem használt ellene.

Emlékszel még arra, mi volt az 
első könyv, amit elolvastál teljesen 
egyedül?
Elsőként a Geronimo Stilton-sorozat 
egy könyvét olvastam el. Geronimo, 
aki szintén egy egér, a családjával 
repülővel indult útnak, de lezuhannak 
egy szigetre. Miközben haza akarnak 
jutni, találnak egy titkos átjárót, ami 
kincshez vezeti el őket. A kincs egy 
hajó volt, de erre csak akkor jöttek rá, 

amikor a hazafelé vezető úton Ben-
jamin felmosta a hajópadlót és 
észrevette, hogy a hajó aranyból 
van. Hazajutottak Egérvárosba, 
és a múzeumnak ajándékozták a 

hajót.

Olvasni jó! – hallhatjátok ezt úton- 
útfélen. De vajon mit érdemes olvas-
ni? És miért jó az olvasás? Mi alapján 
érdemes könyvet választani magunk-
nak? Arra gondoltunk, hogy ezekre a 
kérdésekre adjanak jó tanácsot olyan 
gyerekek, akik maguk is szívesen ol-
vasnak.

Elsőként Sámuel Ádámot kér-
deztük, aki a budapesti  
Dr. Béres József Általá-
nos Iskolában épp most 
kezdte a 3. osztályt.

Pásztor Csörgei Andrea interjúja
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tetszik egy könyv, és beszélgetnek róla, biz-
tos én is beleolvasok a könyvbe.

Miért szeretsz olvasni?
Ha jó könyvet olvasok, sokszor izgulok, és 
olyan történeteket is találok, amikből tanulni 
is lehet, és anya is örül, ha nem tévézek, ha-
nem olvasok.

Van ötleted, hogyan lehet a kisebbek-
kel megszerettetni az olvasást? 

Olyan könyvet adnék a kicsik kezébe, ami 
nekem és sokaknak is tetszett, mert azt biz-
tosan szeretik, ha nem felnőttek, hanem gye-
rekek ajánlják. Mutatnék nekik könyvklubokat 
is, ahol elolvassuk a könyvek tartalmát, játé-
kosan tanulunk, és még ajándékot is kapunk, 
ha jól megfejtjük a feladatokat. 

Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
Futball-kommentátor szeretnék lenni. Ked-
venc sportom a foci, oda vagyok érte, sokat 
tudok róla, sok meccset nézek, apukám el 
szokta mesélni az érdekes történéseket. 

Melyik az eddig olvasott könyvek közül 
a legkedvesebb számodra?
Saját olvasmányaim közül legkedvesebb 
számomra a Bat pat-sorozat Temető kincse 
c. része. Bat pat egy denevér, aki egy teme-
tőben él. Egyszer észrevett egy csuklyás ala-
kot, három barátja segítségével meg akarta 
tudni, ki a csuklyás, és mit akar a temetőben. 
Kiderült, hogy kincs után nyomoz, amit végül 
ők találtak meg.

Anyukám olvasott nekem Torzonborzról, a 
rablóról. Ő egy gonosz ember, akit Paprika 
Jancsi és Vitéz László akadályoz meg a bűn-
tények elkövetésében. Kétszer is börtönbe 
juttatták. Végül Torzonborz belátja, hogy 
nem szabad ilyet csinálni, jó útra tér, és étter-
met nyit.

Mi alapján választasz olvasnivalót 
magadnak?
Általában elolvasom a könyvek tartalmát 
a hátoldalukon. Ha izgalmasnak ígérkezik, 
és tetszik nekem, elolvasom. A barátaim is 
szoktak olvasnivalót ajánlani, pl. a Geronimo-
sorozatot Bálint ajánlotta. Ha sok gyereknek 
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Gévai Csilla: Amíg repülünk

Könyvajánló

Doma, Panni és Bali bácsi most nem várják Nanukot, az esz-
kimó fiút, mint az Amíg utazunk és az Amíg zötyögünk című 
kötetekben, hanem ők maguk mennek hozzá! Természetesen 
ez hatalmas tervezgetést és rákészülést igényel, amelynek so-
rán végigjárják az összes repülős helyszínt Budapesten, majd 
végigrepülik a fél világot. Ahogy a sorozattól megszoktuk: sze-
rethető karakterek, vicces sztori és sok-sok rajzos-szöveges 
információ a repülőkről!
Pagony Kiadó, 2015

72 oldal, keménytáblás

Illusztrálta: Baranyai (b) András

„Irány az űr!” – kurjant Tatu, és a Bananas Galaktikus 
Kalandsikló abban a pillanatban kilő a világűrbe. A. T. 
Lanti, azaz Tatu és Thermo Box, azaz Patu, a két csillag-
pilóta célba veszi a messzeséget, hogy végére járjanak 
a fogós kérdésnek: vajon elég feszesek-e a Szaturnusz 
gyűrűi? Miközben a bolygó szépségében gyönyörköd-
nek, egy ismeretlen, hatalmas erő vad űrkalandba rántja 
őket, amelyben égitestek tűnnek el és keringési pályák 
zavarodnak össze. A csillagpilóták bátorsága és fura 
meglátásai kellenek ahhoz, hogy az univerzumban ismét 
helyreálljon a rend.

Aino Havukainen és Sami Toivonen képeskönyveit 
számos díjjal jutalmazták Finnországban.
Cerkabella Kiadó, 2013

52 oldal, keménytáblás

Aino Havukainen és Sami Toivonen: 

Tatu és Patu, az űrpilóták

Finn nyelvből fordította: Bába Laura

Besze Barbara válogatása
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A Világlátó nem csupán egy atlasz, annál sok-
kal több! Szemet gyönyörködtető térképkönyv, 
melynek gazdagon illusztrált oldalpárjai nem-
csak földrajzi elnevezéseket tartalmaznak, ha-
nem rengeteg egyéb információt. A térképeket 
nézegetve megtudhatod, hogy melyek egy adott 
ország legérdekesebb helyei, milyen állatok és 
növények népesítik be, melyik híres festő, tudós, 
zeneszerző vagy író élt és alkotott ott, mik az 
országra jellemző ételek és italok, és milyen kul-
turális eseményekről nevezetes.

A könyv a Föld országainak színes sokfélesé-
gét hirdeti, bemutatva azok gazdagságát: a ha-
talmas hegyeket és a legkisebb bogarakat – és 
persze mindazt, ami a kettő között van.
Manó Könyvek, 2015

108 oldal, keménytáblás

Várható megjelenés: 2015. október 19.

Aleksandra Mizielińska 

és Daniel Mizieliński: Világlátó

Térképkönyv
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Nehéz dönteni, de ha megis-
mered őket Szabó Tibor Ben-
jámin EPIC – Az első küldetés 
című könyvéből, talán köny-
nyebben fog menni. 

Ők a B-team tagjai, akik 
a Budapesten, napjainkban 
játszódó történet elején is-
merkednek meg, ugyanis 
mindannyian most kezdik a 
Különleges Tehetségek Ernest 
Rutherford Intézetét, vagy másnéven RUDI-t.

A délutáni iskolában full high-tech szuper 
óráik vannak, pl. kozmológia, stresszóra; ér-
dekesebbnél érdekesebb feladatokat kapnak, 
de szigorú szabályokat kell betartaniuk, belé-
péskor átkutatják a táskájukat, a digitális kü-
tyüiket le kell adniuk (amiket titokban valaki 
fel akar törni, mialatt ők tanulnak), a tanáraik 
öltönyös katonákként viselkednek, az iskola 
vezetőjéről pedig kiderül, hogy csak egy kre-
ált animáció. 

Miután egyik iskolatársuk eltűnik, és fény 
derül egy-két hazugságra, főhőseink kény-

telenek lesznek nyomozni. Kíváncsiak, hogy 
mi folyik a háttérben, mit akarnak tőlük, mit 
jelent, hogy a világ leendő vezetőit képzik az 
iskolában. Kalandok és problémák sora vár 
rájuk, amiket közösen tudnak csak megol-
dani. Ezalatt persze sok mindent tanulnak, 
használják a tudásukat, képességeiket. Néha 

A da Vinci-kód  (szimbólum-
fejtés), néha a Harry Potter 
(a különleges iskolai hely-
szín, a varázslatos képes-

ségek) idéződik fel kaland-
jaikat olvasva, de ha szereted az 
X-Men képregény-sorozatot, akkor 
sem fogsz csalódni a karakterek-
ben. Ezekkel a szereplőkkel azon-
ban könnyebb azonosulni, bár az 
író talán választhatott volna nekik 
érdekesebb neveket. 

De a különlegeseknek is lehet-
nek gondjaik: a fényképezőgép-
memóriájú fiú autista, a pókem-
ber-ügyességű srácot egyedül 

neveli az apja szerény körülmények között, a 
programozózseni kicsit kövérkés és nehezen 
ismerkedik lányokkal, a samponreklámból 
szalajtott fiúnak gondja akad az alkohollal, 
mert magányos. 

A küldetés nem biztos, hogy happy enddel 
ér véget, de ők együtt, egymást erősítve talán 
mégis elérik a céljukat. 

Menő tehát mindenki lehet. Te is. Főleg 
akkor, ha elolvasod ezt a történetet!
(A könyvet elsősorban hetedikes vagy idősebb nagy 

tesóknak ajánljuk. Manó Könyvek, 2014, 340 oldal, 

kartonált)

Szerinted ki a menő? Az izmos, 
fiatal aikidomester, vagy a srác, 
aki csak rápillant egy lapra és 
mindent megjegyez, amit azon 
lát? A csaj, aki mindenkinél eléri, 
hogy úgy történjenek a dolgok, 
ahogy ő szeretné, vagy a szuper 
programozó, esetleg a modell-
külsejű nyelvzseni?

EPIC – Az első küldetés
Nagy tesódnak ajánljuk

Farkas Judit
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maradó jószágokat: az erdei pintyet, a 
fenyőpintyet, a zöldikét stb., tehát az itt 
telelő magevőket tudjuk gyűrűzni. 

Mennyi madarat vizsgáltok meg 
egy évben?  
Nagyon változó; hétezer és huszonöt-
ezer között van azoknak a madaraknak 
a száma, amelyeket egy évben gyűrű-
zünk. Tizenkét hálónk van, mindegyik 
háló tizenkét méter hosszú, tehát száz-
negyvennégy méter hosszan van kife-

szítve keresztbe a Balaton-parti nádason, és 
ezzel fogjuk ezt a mennyiséget. 
Tavasszal is kihúzzuk a hálót, 
amellyel megfogjuk a madara-
kat, de ekkor csak tíznaponta 
félnapot gyűrűzhetünk, mert nem 
akarjuk zavarni őket a fészkelés-
ben. Nem jó, ha mindennap meg-
fogdossuk a madarat, mert kihűl a 

tojás vagy a fiókáit nem 
tudja etetni. 

Mióta létezik a Fenékpusztai Madár-
gyűrűző és Madármentő Állomás? 
1985-ben volt itt először gyűrűző tábor, az-
óta minden évben gyűrűzünk. Július első 
hetétől október 31-ig minden nap kihúzzuk a 
hálót, ha az időjárás engedi. Madárgyűrűzés-

sel foglalkozunk, általában ezzel a nádi- és 
az énekes madarakat figyeljük meg, 

követjük nyomon. Télen az itt 

Szász Benedek igazán szereti a ma-

darakat és a természetet! Munkája a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 

köti, szabadidejében pedig szívesen 

önkénteskedik a Fenékpusztai Ma-

dárgyűrűző és Madármentő Állomá-

son. És hogy mit csinálnak egy ilyen 

állomáson? Cikkünkből megtudha-

tod!

Madarak az állomáson
Sándor Enikő interjúja
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A gyűrűről

Tartalmaz egy sorszámot: ez jelzi a 

helyet, ahol gyűrűzték, a dátumot, vala-

mint a különböző mérési adatokat. Bu-

dapesten található a gyűrűzési központ, 

amely kapcsolatot tart a világ országa-

inak gyűrűzési központjaival. Távolról 

ezeket a gyűrűket nem lehet leolvasni, 

ezért kell befogni a madarakat.

Mi történik, miután a madár belekerült 
a hálóba?
Kihozzuk a madarakat a hálóból, és egy 
gyűrű kerül a lábukra, majd néhány nagyon 
egyszerű mérést végzünk rajtuk: szárnyhossz, 
súly stb. Meghatározzuk a fajt, ha megtudjuk, 

feljegyezzük a madár nemét és hogy 
idei madár-e vagy öregebb. Felírjuk, 

hogy milyen nap van, hány óra, 
melyik hálóból szedtük ki a ma-
darat, és ki a madárgyűrűző. 

Mire jó a gyűrű? 
Található rajta egy azo-

nosító, visszafo-
gás esetén ez 

alapján le-
het meg-
keresni 
az adott 
ma-
dárhoz 
tartozó 

adatokat: 
a helyet, 

ahol gyű-
rűzték, a 

gyűrűzés 
dátumát és a 

különböző mé-
rési adatokat a 

madárral kapcsolatban.  Távolról a kisebb 
madarakra való alumínium-gyűrűket nem 
lehet leolvasni, ezért újra be kell fogni őket. 
Budapesten található a gyűrűző központ, 
amely kapcsolatot tart minden ország gyű-
rűzési állomásaival.

Mesélj még az Állomásról!
Az állomást a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 
Zala Megyei Helyi Cso-

portja üzemelteti, 
főbb tevékenységi 

köreink a gyű-
rűzés mellett a 

madármentés 
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Milyen esetekben van szükség a ma-
dármentésre?
A leggyakoribb baleset az áramütés. Ha rá-
száll, vagy ha nekirepül a madár egy villany-
vezetéknek, megütheti az áram, illetve eltör-
het a szárnya. Autók által elgázolt madarat 
is kapunk szép számmal, előfordul, hogy 

fészekből kiesett madarat hoz-
nak be, esetleg fakivágás miatt 
megsemmisül egy fészek és meg-
kapjuk a fiókákat. Rengeteg olyan 
madárral találkozunk, amiket jó 
szándékú emberek begyűjtenek, 
de erre igazából nem lenne szük-
ség, mert vannak olyan madarak, 
amelyek részleges fészekhagyók. 
Ez azt jelenti, hogy ha elérnek egy 
bizonyos testméretet, akkor ki-
mászkálnak a fészekből, de még 
nem tudnak repülni, a szülőmadár 
gondoskodik az etetésükről. A jó 

szándékú emberek pedig azt hiszik, hogy 
ezek árva madarak, és megsajnálják őket. 
Pedig ilyenkor elég a fiókát fölhelyezni egy 
ágra. Ilyen madárfaj például a feketerigó 
vagy az erdei fülesbagoly.

Hol laknak a sérült madarak? 
Van itt egy elkerített terület, ahol több 
röpdénk van, ezekben tudjuk őket elszál-
lásolni. Más-más madárfaj más-más 
röpdetípust és méretet igényel. Vannak 
karantén röpdéink: amikor megérkezik egy 
madár, nem rakjuk a többihez, nehogy vala-
milyen kórokozót bevigyen a többieknek. Ha 
a madár eléri azt az állapotot, hogy repülni 
tud és elég erős ahhoz, hogy visszavadítsuk, 
elengedjük az állomásról, de ezek a madarak 
egy-két napig, akár egy hétig is a közelben 

és a környezeti nevelés, ezért természete-
sen az állomás a látogatók előtt nyitott. A 
tábor meglehetősen nomád körülmények 
között üzemel, mivel az élővilág és annak 
kutatása, valamint a sérült madarak nyu-
galma áll a középpontban, mindent ennek 
rendelünk alá. 

A gyerekeknek is szívesen tartunk foglalko-
zásokat, például osztálykirándulások kereté-
ben. Megismertetjük látogatóinkat a madár-
gyűrűzés elméletével, és annak gyakorlatát is 
testközelből kísérhetik figyelemmel. 
A leggyakrabban kézre kerülő fajok: cserregő 
nádi poszáta, foltos nádi poszáta, énekes 
nádi poszáta, nádi rigó, nádi tücsökmadár, 
fülemülesitke, kékbegy. A táborban az igazán 
lelkes érdeklődők, önkéntesek bekapcso-
lódhatnak a munkánkba: megtanulhatnak 
madarat szedni a hálóból, segíthetik az adat-
felvételt illetve részt vehetnek a sérült, fiatal 
madarak gondozásában, etetésében. Például 
ki szoktunk menni a gyerekekkel horgászni, 
és amennyi halat fogunk, azt megetetjük a 
gólyákkal, vagy az énekesmadár-fiókáknak 
gyűjtögetünk különféle rovarokat.

Jégmadár
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maradnak. Ez a nádas összeköttetésben van 
a Kis-Balaton nádasával, így ökológiai folyo-
sóként is működünk. Például, ha beteszem a 
cserregő nádi poszátát a nádasba, akkor tu-
lajdonképpen repülés nélkül, egy-két szárny-
csapással be tud ugrándozni a Kis-Balaton-
ba, a fokozottan védett terület közepére.

Hogyan etetitek, gondozzátok őket?
Általában naponta egyszer kapnak enni a 
nálunk lévő kifejlett madarak.

Rengeteg vonuló madarunk van. A ter-
mészetben a madarak általában nem a 
hideg miatt költöznek, hanem azért, mert a 
táplálékforrásuk beszűkül. A rovarevő ma-
darak télen nem jutnak táplálékhoz, ezért 
vonulnak, de a ragadozó madarainknak is 
sokkal nehezebb a dolguk: kevesebb a po-

Barázdabillegető fióka

Függőcinege

Kékbegy

tenciális prédát jelentő madár, sok kisemlős 
téli álmot alszik, a hüllők, illetve a kétéltű-
ek szintén hibernált állapotban vermelnek 
valahol, ezért sok madár kóborolni vagy 
vonulni kényszerül, mint például a kék vér-
cse vagy a békászósas. A vízimadaraknál a 
problémát a jégpáncél jelenti, mely elzárja 

őket a táplálékforrásuktól: ilyen például a 
vörösgém és a kiskócsag.

A Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madár-
mentő Állomás elérhető a Facebookon: 
https://www.facebook.com/fenekpuszta.
allomas?fref=ts

Minden felénk kóborló, kedves érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!
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szeretem a pacalt, ha van benne krumpli,
szeretem a labdát, ha van benne gurulás,
szeretem a cicát, ha van benne szép hang,
(a macskát nem, mert abban karmolás van)
szeretem a tulipánt, ha van benne sárga,
szeretem anyát, ha van benne anya,
(anyát mindig, mert mindig anyában van)
szeretem apát, ha van benne bújás,
szeretem a verset, ha van benne hangosság,
(amikor hangosan olvassák, csak nekem)
szeretem a gyurmát, ha van benne gyurma,
szeretem az anyanapot, ha nincs benne testvér.

igen

Szekeres Niki válogatása

Kollár Árpád versei
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nem szeretem a galambokat, mert összevissza röpködnek,
nem szeretem, ha apa rohangászik a szobában,
nem szeretem a pénteket, mert jön a hétfő utána,
nem szeretem az iskolát, mert még nem tudom, hogy hol van,
nem szeretem, ha a testvérem elszakítja a könyveket,
nem szeretem a nyarat, mert annak egyszer úgyis vége lesz,
nem szeretem az óvodát, mert járni kell oda mindig,
nem szeretem, ha anya összeszid, mert nem szeretem,
nem szeretem a csigákat, mert nyálkás a testük,
nem szeretem, ha kinövöm a szépruhát és kidobják,
nem szeretem a sünt, mert szúrós, de mégis szeretem.

nem

A versek Kollár Árpád Milyen madár című kö-
tetében jelentek meg. (Csimota Kiadó, 2014.)
Az illusztrációk Nagy Norbert munkái.
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Önvédelmi gyorstalpaló a biztonságos netezéshez
Az óvatosság legyen veled!

Számos veszély várhat rád az interneten, 
amelyek a személyes adataidra (neved, címed, 
lakhelyed) vagy a számítógépen, telefonon 
tárolt állományokra (képek, zenék, videók) le-
selkednek. A rosszindulatú felhasználók és a 
kártékony programok sokféleképpen tudnak 
neked ártani onnantól, hogy a nevedben kül-
denek megtévesztő leveleket az ismerőseid-
nek vagy posztolnak a közösségi oldalakra, 
egészen odáig, hogy letörlik azokat a képeidet, 
videóidat, amiket már nem tudsz pótolni. Ösz-
szegyűjtöttünk öt tanácsot, amelyeket követve 
biztonságban leszel te is és a számítógépeden, 
telefonodon tárolt adataid is. 

A jelszó olyan, mint a lakáskulcs: 
ne add oda senkinek!
Soha ne hagyd őrizetlenül a gépedet, telefono-
dat, és mindig használj PIN-kódot és/vagy jel-
szót, ellenkező esetben bárki hozzáfér az ada-
taidhoz, képeidhez, letörölheti őket, vagy éppen 

a nevedben posztolhat, lájkolhat, üzenhet, 
ez pedig nemcsak ciki, de veszélyes is. A 
jó jelszó legalább 7 karakterből áll, nem 
értelmes szó (nincs a szótárban), tartal-
maz speciális karaktereket (pl. ?!$#@), 
számodra könnyen megjegyezhető, de 
más számára nehezen kitalálható. Kézen-
fekvő módszer a kedvenc dalszöveg vagy 
vers első (néhány) sorában levő szavak 
kezdőbetűit egymás mögé írni, és számod-
ra könnyen megjegyezhető számokkal és 
karakterekkel elválasztani őket. Te biztosan 
emlékezni fogsz rájuk, más számára vi-

szont értelmetlen betűhalmaznak tűnhet, pró-
bálgatással pedig lehetetlen visszafejteni.

Ne klikkelj összevissza 
és ne add ki magad! 
Biztonságosabb a levelezés, chatelés, ha azo-
nosítóként a teljes neved helyett kitalált nevet 
vagy becenevet használsz. Az utcán sem áru-
lod el a neved bárkinek, és csak annak mutat-
kozol be, akinek te is szeretnél. Viselkedj ugyan-
így a világhálón is: az e-mail azonosítód vagy 
a chaten létrehozott felhasználód ne árulja el a 
neved! Ne nyiss meg idegentől érkező levelet, 
főleg ne a csatolt fájlt, és mindig gyanakodj, ha 
olyan levelet kapsz, ami furcsán van megfogal-
mazva (mintha egy program fordította volna 
magyarra), személyes adatot kér, ismeretlen 
alkalmazást akar telepíteni vagy furcsa linkre 
való kattintásra buzdít. Ne válaszolj ezekre, 
hagyd őket figyelmen kívül, mert kárt tehetnek a 
számítógépedben. 

Az internet olyan, mint az elektromos 
hálózat: jó, hogy egy gombnyomás-
ra világos lesz, és jó, hogy működik a 
mikró, de durva áramütés vár, ha nem 
tartasz két lépés távolságot a veze-
tékektől. Az interneten is akkor vagy 
biztonságban, ha tudod, mit kapcsolj 
be – és mit ki. 

Összeállította a    
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Az internet figyel és nem felejt – 
ezt el ne felejtsd! 
A közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, 
stb.) mindig ellenőrizd a fiókod biztonsági be-
állításait, és csak olyan személyt jelölj be vagy 
fogadj el ismerősnek, akit tényleg ismersz! Sose 
ossz meg olyan tartalmat, és ne írj vagy posz-
tolj olyasmit, amit személyesen már nem mon-
danál el mindazok előtt, akik a faladat láthatják. 
Az internet mindent megőriz, és később nagyon 
kellemetlen helyzetbe kerülhetsz emiatt. Vi-
gyázz, milyen képeket osztasz meg, mert nem 

tudhatod, hol látod majd őket viszont! Lehet, 
hogy valaki félreérti a jelentését és futótűzként 
terjed majd a neten, miközben mindenki rajtad 
nevet. 

Chaten a boszorkány is királylánynak 
tűnhet – ne dőlj be! 
Ha olyasvalaki kezdeményez veled chatelést, 
akit nem ismersz, légy óvatos – nem biztos, 
hogy az, akinek mondja magát. Idegen kérésére 
sose kapcsold be a webkamerát, és ne küldj 
neki képet magadról, mert nem tudhatod, ki és 
mire használja majd azt. Személyes informá-
ciót (lakcím, telefonszám, iskolád neve, osztá-
lyod, neved, szüleid foglalkozása, háziállatod 
neve) ne árulj el magadról, és soha ne találkozz 

egyedül a chaten megismert személlyel! Durva, 
sértő vagy ijesztő üzenetre ne válaszolj, hanem 
szólj a szüleidnek, hogy segíthessenek!

Ne higgy el bármit, és bátran 
kérj segítséget! 
A netre sok mindent feltesznek viccből vagy 
szándékos megtévesztésből – ne vegyél kész-
pénznek semmilyen tartalmat, főként ha az 
nem megbízható oldalról származik. Mindig 
gyanakodj, ha egy portál személyes adatokat, 
jelszót kér, vagy fizetős tartalmat (film, zene, 

játék) kínál olcsón vagy ingyen. 
Könnyen lehet, hogy az ilyen, nem 
megbízható forrásból származó 
zene, film vagy játék olyan rossz-
indulatú programot tartalmaz, ami 
kárt tesz az adataidban, legrosz-
szabb esetben tönkre is teszi a 
számítógépedet vagy a telefono-
dat. Okostelefonos letöltéseknél 
mindig használd a hivatalos piac-
tereket! Ha pedig olyasmit látsz, 

amit furcsállsz vagy rossz érzést kelt benned, 
beszélgess róla a szüleiddel!

Plusz 1 tanács, hogy a dokumentumaid 
is biztonságban legyenek:
Szüleid segítségével töltsd le a diákok számára 
ingyenes Office 365-öt, hogy minden képed, 
videód, személyes fájlod hét lakat alatt legyen 
az 1 terabyte méretű (vagyis szinte kimeríthe-
tetlen), személyes felhőtárhelyeden, és azokhoz 
bármikor, bárhonnan hozzáférhess! 

Letöltés: www.o365.educatio.hu
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„Vártam az iskolát”

Sárival is így volt ez, ám az ő 
esetében az eredmény kicsit 
más volt, mint a nagy többsé-
gé. Sári már 8 éves, de speciális 
képességei miatt csak idén, egy 
év intenzív fejlesztés után kerülhetett 
iskolába, mivel nehezebben tud figyelni, las-
sabban megy neki a számolás, a rajzolás, a 
gondolkodás.

Szeptember 1-jén nagy izgalommal lépte át 
a Heltai Gáspár Általános Iskola küszöbét. 
Vele és édesanyjával beszélgettem a felké-
szülésről és az első hét élményeiről.

Édesanyja elmesélte, hogy milyen fontos 
volt számára, hogy Sári a lehető legéretteb-
ben, legfejlettebben kezdje az iskolát, ezért 
ragaszkodott ahhoz, hogy a kislány két évig 
legyen évvesztes, azaz további két évig ma-
radjon még oviban, amire csak sajátos neve-
lési igényű gyerekek esetében van lehetőség.
 

Az iskolakeresésben fontos szem-
pont volt számukra az integráció, 
vagyis az, hogy olyan osztályba jár-
jon Sári, ahol a többi, egészséges 
gyerekkel tanulhat. Így Sári nem egy 

speciális, gyógypedagógiai iskolába 
jár, hanem egészséges gyerekek 

közé, mert a mamája úgy véli, 
az ilyen típusú  vegyes isko-
lák jobban felkészítik majd a 
mindennapi életre.
Nagyon örülnek, hogy Sári 

olyan iskolába járhat, ahol 
nyitottak az eltérő fejlődésű gye-

rekekre, elfogadó a légkör, sokat 
játszanak, mesélnek, és gyerekek, tanítók 

egyaránt figyelnek egymásra.

Mindezek ellenére, ahhoz hogy elkezdhesse 
az iskolát, Sárinak az utolsó ovis évében ren-
geteg fejlesztésre kellett járnia, példul logo-
pédiára és TSMT tornára.

A sok fejlesztésnek hála, Sári hatalmasat 
lépett előre: ma már büszke iskolás, akinek 
sikerélményt jelent, ha végre jól old meg 
egy feladatot, és sokat fejlődött a gondol-
kodása is. 

Sári, hogy készültél az iskolára?
Sokat készültem, sokat logopédiáztam. Jártam 
előkészítőre. Vártam az iskolát. Jó volt készülni.

A legtöbbünknek természetes, hogy ha be-
töltöttük a 6. életévünket, elkezdhetjük az 
iskolát. Talán még emlékeztek rá, mielőtt 
iskolába mentetek, az óvodában a logopé-
dus néni vagy bácsi elvégzett 
veletek egy iskolaérettségi 
felmérést. 

Tóth Krisztina interjúja
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Sári, milyen volt az első hét?
Jó, egy kislánnyal jó barátok lettünk, és 
együtt játszottunk. Már tudom a nevét is. 
Egyszer azt játszottam vele, hogy nagyon 
viccesen egymást csikiztük. Megcsikiztem, 
és utána visszacsikizett engem. Jó volt a 
hideg az udvaron, ahol árnyékot csinált egy 
nagy gesztenyefa. Mögötte pihentünk az 
barátnőmmel. Elbújtunk, hogy ne legyen na-
gyon melegünk.

Mi tetszett a legjobban az iskolában?
A vasgolyók, ez volt a legszimpatikusabb 
játék. Jó nehezek, és addig fogdostam, amíg 
hideg lett a kezem. Egyszer betettem mind 
a két kezembe, hogy megnézzem, melyik a 
több, melyik a kevesebb. Az egyikbe kettőt 
tettem, a másikba egyet, hogy megnézzem, 
melyik a nehezebb, és a kettő a nehezebb.
Szeretem a tanító nénit. 

Mit tanultatok az első héten?
A kéz, láb, fej – a testrészeket, meg szem, 
fül, száj – ezeket tanultuk. A számokat az 
ujjakon, és – az egyik kezén kettőt mutat, a 
másikon meg hármat – ez a több.

Néha nem is gondolunk bele, hogy azok a 
dolgok – például a tanulás, számolás, ba-
rátkozás –, amelyek nekünk nagyon köny-
nyen mennek, néhány társunknak bizony 
komoly erőfeszítések árán sikerülhet csak. 
Gratulálunk Sárinak a kitartó munkájához, 
nagyon sok sikert, sok barátot és sok vidám 
pillanatot kívánunk neki az iskolában!

SNI
Rövidítés: sajátos nevelési igényű 
gyerekek. Ők sokkal több figyelmet és 
törődést igényelnek, mint társaik, mivel 
nehezebben, lassabban megy nekik 
a gondolkodás, a beszéd, a rajzolás 
vagy a számolás. Nehéz dolog szá-
mukra, hogy figyeljenek, megértsenek 
egy feladatot, játékot.

Integráció
Amikor egy iskolában, vagy egy osz-
tályban az egészséges gyerekekkel 
együtt tanulhat egy különleges figyel-
met igénylő (SNI-s) társuk. 

Logopédus
Az a szakember, aki a gyerekek és fel-
nőttek beszédét megfigyeli és hibáikat 
sok-sok gyakorlással, játékos feladatok-
kal kijavítja. Minden nagycsoportost leg-
alább egyszer meglátogat az óvodában.

TSMT torna
Látszólag egyszerű tornagyakorlatok-
ból álló feladatsor, amit sajátos neve-
lési igényű gyerekeknek ajánlanak. Ez 
lehet egyensúlyozás, tárgyak feleme-
lése, vagy kúszás is. A szakemberek 
minden kisgyereknek saját feladatsort 
javasolnak, amelynek a segítségével ki-
csit könnyebben mozognak, rajzolnak, 
figyelnek.



6Mikkamakka

46

Kisiskolások lapja

Let’s Play with Words! 

EASY

FOR ADVANCED 

CHALLENGING

TASK 1

Find these words in the grid below. Words 
run across, down, and diagonally.
There are extra letters. Create a new word by 
using them!

TRAVEL, GUIDE, BIRDS, VIEW, CAMPING, 
FERRY, BUS, AIR, SUN, RUN

The new word is:

H C G S F

T A U R E

R M I E R

A P D R R

V I E W Y

E N B O N

L G S U N

B I R D S

TASK 2

Find as many different words as you can!
Example: SUITCASE: case, suit, aces, sauces, causes 

1. AMBASSADOR: ……………………………………………………………………………………...........................

2. NICARAGUA: ………………………………………………………………………….....................................…...

3. PACIFIC OCEAN: ………………………………………………………………………………….............................

A helyes 
megfejtéseket a 

lap 30. oldalán, a 
poszter hátlapján 

találhatjátok

Összeállította: Besze Barbara
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TASK 3

Find the name of a country and its capital for each item. First letters are at your help! 
Example: THAN SUPERBUG DAY = Budapest, Hungary

1. AIR NINE BY OAK:  N        , K

2. SAURIAN NATIVE:  V             ,  A

3. GRAY COP TIE:   C       , E

4. ALASKA VISTA BOLIVAR: B          , S

5. AIR MOTLEY:   R            , I
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Amire szükséged lesz: 
•  Kb. 2 dl víz
•  Egy fél literes tiszta műanyag palack
•  Kb. 3 dl étolaj (például napraforgóolaj)
•  Élénk színű ételfesték
•  2-3 darab pezsgőtabletta
•  Tölcsér
•  Szemcseppentő (ha az ételfesték üvegén nincsen)

Így készítsd el:
1. Tölts a palackba kb. 2 dl vizet! (Egy tölcsérrel kevesebb 

megy mellé.)
2. A maradék részt töltsd meg étolajjal úgy, hogy az üveg 

tetejénél kétujjnyi helyet hagyj meg.
3. Várj legalább 3 percet. Mit tapasztalsz eközben?
4. Csepegtess kb. 20 csepp ételfestéket a palackba!
5. Ismét várj egy keveset, és közben figyeld, mi történik.
6. Törj legalább 4-5 darabkára egy pezsgőtablettát!
7. Most dobd a pezsgőtabletta-darabkákat a vízbe, és fi-

gyeld, mi történik!

Ötletek:
•  Ha már nincs több változás, további pezsgőtabletta-da-

rabkákkal újraindulhat a mutatvány!
•  Ha nem eléggé látványos a szín, próbálj még pár csepp 

ételfestéket csepegtetni a palackba.
•  Ha meguntad a pezsgőtablettákkal való kísérletezést, 

próbálj ki valami mást: csavard rá szorosan a palackra 
a kupakját, és rázd össze alaposan! Mit tapasztalsz?

Takarítási együttható: 

A tapasztalatok magyarázatát a legközelebbi Mikkamakkában 

találod!

 

Készíts lávalámpát!

Kísérletek
Összeállította: Réti Mónika
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Amire szükséged lesz:
•  Egy kis víz
•  1 csomag sütőpor (vagy egy nagy evőkanálnyi mo-

sószóda)
•  1-2 fültisztító pálcika
•  Ecset vagy szivacsdarab a festéshez
•  Kékszőlőlé vagy vöröskáposztalé

Így készítsd el:
1. Keverj el minél egyenletesebbre egy csomag sütő-

port két evőkanál vízzel! 
2. A kapott „tintába” márts fültisztító pálcikát. Írj vagy 

rajzolj titkos üzenetet a pálcikával a papírlapra.
3. Várd meg, amíg a lap teljesen megszárad.
4. Terítsd a lapot újságpapírra vagy nejlonzacskóra.
5. Fesd meg a lapot kékszőlő vagy vöröskáposzta levé-

vel!

Ötletek:
•  Vizsgáld meg, számít-e a kísérletben a papír vastag-

sága, fajtája!
•  Működik-e a kísérlet más színes zöldség vagy gyü-

mölcs levével?

Takarítási együttható: 

A tapasztalatok magyarázatát a legközelebbi Mikkamakkában 

találod!

 

Titkosírás
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Amire szükséged lesz: 
•  Lavór vagy nagyobb műanyag edény, esetleg mosdókagyló
•  Víz
•  Egy habtálca (olyan könnyű műanyag tálca, amelyet ételek 

csomagolására használnak)
•  Olló
•  Folyékony szappan
•  1 fültisztító pálcika

Így készítsd el:
1. Tölts hideg vizet a lavórba vagy az edénybe (esetleg a mos-

dókagylóba)!
2. Vágj ki egy hajóformát a habtálcából!
3. Kend be alaposan a hajó oldalát és az alját folyékony szap-

pannal: mártsd bele a fültisztító pálcikát a folyékony szap-
panba, és használd ecsetként.

4. Helyezd a hajót a vízre, és figyeld meg, mi történik!

Ötletek:
•  Ha alaposan lemosod, és utána szárazra törlöd a hajót, egy 

következő kísérletben megpróbálhatod úgy is, hogy szilárd 
szappannal alaposan bedörzsölöd az alját és az oldalát.

•  Egy újabb kísérletben megpróbálhatod azt is, mi történik, 
ha mosogatószert vagy habfürdőt használsz folyékony 
szappan helyett. Az újabb kísérletek előtt nagyon alaposan 
mosd le a szappannyomokat a hajóról, majd töröld a hajót 
szárazra!

•  Kísérletezhetsz úgy is, hogy hideg helyett langyos vagy me-
leg vizet használsz. Milyen különbséget veszel észre?

•  Változtathatsz a hajó anyagán is. Találsz olyan másik anya-
got, amellyel működik a kísérlet?

Takarítási együttható: 

A tapasztalatok magyarázatát a legközelebbi Mikkamakkában találod!

Szappanmeghajtású hajó
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Amire szükséged lesz:
•  1 lufi, de több méretűvel is lehet kísérletezni
•  Pár szívószál
•  Damil vagy erős cérna, esetleg vékony madzag
•  Olló
•  Cellux

Így készítsd el:
1. Válassz a szobában két olyan stabil tárgyat, amelyek közé a 

madzagot ki tudod majd feszíteni. Például két ajtókilincs, a szek-
rényajtó, vagy két szék. A kísérletet a szabadban is végezheted, 
például két fatörzs között. Mérd ki, mennyi madzagra lesz szük-
séged.

2. Kösd a madzag egyik végét az egyik stabil tárgyhoz! Húzd át a 
szívószálat a madzagon! 

3. A madzag másik végét kösd a másik stabil tárgyhoz!
4. Fújd fel a lufit, és fogd be a végét, de ne kösd be!
5. Erősítsd a lufit a cellux segítségével a szívószálhoz. Ezen a pon-

ton segítségre lehet szükséged. Ha egyedül dolgozol, előre vágj 
le kisebb darabokat a celluxból, és helyezd a kezed ügyébe.

6. Helyezkedj úgy, hogy a szívószál és a lufi az egyik stabil pont kö-
zelében legyen.

7. Határozott mozdulattal engedd el a lufi végét!

Ötletek:
•  Figyeld meg, befolyásolja-e a lufi mérete vagy formája a kísérle-

tet!
•  Figyeld meg, hogy különböző hosszúságú szívószállal változik-e 

a kísérlet eredménye!
•  Vizsgáld meg, számít-e, milyen anyagból van a madzag, és az, 

hogy milyen hosszú (milyen távol van a két stabil tárgy)!
•  Számít-e, hogy egyenesen (a talajjal párhuzamosan) vagy más-

képp feszítetted-e ki a madzagot?

Takarítási együttható: 

A tapasztalatok magyarázatát a legközelebbi Mikkamakkában találod!

Biztonságos lufirakéta
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Illusztráció: Lakatos István

A hozzávalók:
•  25 dkg liszt
•  25 dkg túró
•  25 dkg vaj
•  2 kávéskanál só
• 1 tojás a kenéshez
•  Ízlés szerint reszelt sajt vagy  
 szezámmag a tetejére

Ha vándorútra (de akár csak kirán-
dulni, vagy az iskolába) indulsz, 
mindig jól jön, ha van nálad egy kis 
pogácsa!

Adunk hát egy olyan receptet, 
amely olyan egyszerű, hogy akár 
magad is elkészítheted. Azért egy 
felnőtt mindig legyen a közelben, 
ha a konyhában ügyködsz!

•  A túrót törd össze egy nagyobb tálban.
•  A vajat darabold bele.
•  Add hozzá a lisztet és a sót is.
• Gyors mozdulatokkal gyúrd össze, hogy 

teljesen egynemű és sima tészta legyen 
belőle.

•  Mivel a vaj a kezed melegétől könnyen 
megolvadhat, az elején használhatod a 
háztartási robotgép dagasztóspirálját is.

•  Tedd a hűtőbe körülbelül fél órára, míg a 
vaj újra megszilárdul.

•  Utána nyújtsd ki előre belisztezett desz-
kán kb. 1 cm vastagra.

(Hamuban sült) túrós pogácsa
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•  Szaggasd ki pogácsaszaggatóval és tedd 
egy sütőpapírral kibélelt tepsibe a pogikat.

•  A tetejüket kend meg tojással és szórd 
meg reszelt sajttal vagy magokkal.

•  A sütőt egy felnőtt segítségével melegítsd 

elő 200 fokra, ha felmelegedett, tegyétek 
be a tepsit (nagyon vigyázz, meg ne égesd 
az ujjad!)

•  Kb. 10-15 perc alatt megsülnek, akkor jó, 
ha szép aranybarna lesz a tetejük. Folya-
matosan figyeld, mert könnyen megégnek.

•  Ha kész, óvatosan vegyétek ki a tepsit a 
sütőből (nagyon forró, mindenképp kérj 
segítséget egy felnőttől!).

•  Ha kihűlt, csomagold el a tarisznyádba, 
illetve az iskolatáskádba őket, és jóízűen 
edd meg tízóraira!

 
 Jó étvágyat kívánunk!
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Mióta érdekel a színjátszás, mikor és 
hol szerepeltél először színpadon?
Most negyedikes vagyok a zuglói Liszt Fe-
renc Általános Iskolában. Ott is fellépünk 
színdarabokkal, énekkarral nagyobb esemé-
nyeken, pl. karácsonykor, de szavalóverse-
nyekre, mesemondó-versenyekre is járok. 
Legutóbb egy ilyen versenyen azt nyertem, 
hogy a Magyar Rádióban is elmondhattam a 
mesémet.

Középső csoportos korom óta járok egy 
barátnőmmel hetente egyszer Földessy Mar-
git Stúdiójába. Ő egy színésznő, aki nagyon 
régóta foglalkozik gyerekekkel. Több csoport 

Találós kérdés: Palántából csillag, 
aztán óriás lesz. Mi az? 

A válaszért – szerencsére – nem 
kell egészen az Üveghegyig el-

menni. A színház egy mesés, va-
rázslatos világ, ahol a színészpalán-

ták, ha elég tehetségesek és kitartóan dolgoznak, 
akkor az egész ország vagy a világ által ismert 
sztárrá, csillaggá változhatnak, vagy olyan szí-
nészóriás lehet belőlük, mint például Pogány Ju-
dit (aki többek között eljátszotta a Sötétben látó 
tündért, Pinokkiót, Konrádot a Május 35-ből és 
Malackát).

Lehet, hogy Fűköh-Nagy Zsófira – akit most sze-
retnénk bemutatni nektek – is ez az út vár.

Fűköh-Nagy Zsófiával Farkas Judit beszélgetett
A taps a legjobb

is van Margitnál, én a na-
gyobbakkal járok együtt. 
Itt sokszereplős jelenete-
ket gyakorolunk, táncolni 
és énekelni is tanulunk, 
drámajátékokat játszunk. 
Az improvizációt nagyon 
szeretem, nagyon jó, 
hogy én találhatom ki, 
hogyan folytatom a törté-
netet. Színpadon csak az 
évente néhány alkalom-
mal megrendezett gálán 
lépünk fel, rendszeresen 
nem.

Milyen színdarab-
ban és melyik színház-
ban szerepelsz most?
A Nemzeti Színházban 

szerepelek, a János vitéz című darabban, 
amit Vidnyánszky Attila rendezett, aki a szín-
ház vezetője is egyben. Én vagyok kis Iluska, 
Jancsi szerelme. Kukorica Jancsiból lesz 
János vitéz, és az ő kalandjait követhetjük 
végig a történetben.

Hogy választottak ki téged erre 
a szerepre?
Földessy Margit ajánlott engem is több tár-
sammal együtt, és utána volt egy casting, 
ami szereplőválogatást jelent. Egy verset 
kellett elmondani, és énekeltem is. A ren-
dező, a rendezőasszisztens és még néhány 
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szereplő is meghallgatott. Kicsit hasonlítok 
is a felnőtt főszereplő Iluskára.

Hogyan zajlanak a próbák, mi törté-
nik veled az előadás előtt, közben és utána, 
amit a nézők nem láthatnak?
Havonta egyszer-kétszer ad-
juk elő a darabot, néha délután 
háromkor, vagy este hétkor. 
Szeptemberben lesznek felújító 
próbák, és ha nem nőttem ki a 
szerepet, akkor októbertől talán 
megint fellépek. A próbákon a 
jeleneteket újra és újra eljátsz-
szuk, ahogy a rendező kéri. Ez 
elég fárasztó dolog, volt olyan 

is, hogy este 10-ig kellett a színházban 
lennünk, aztán másnap 8-tól folytattuk. Az 
előadás előtt minimum egy órával meg kell 
érkezni a színházba, mert ott egy fodrász 

megfésüli, befonja a hajamat, megkapjuk 
a mikroportunkat, amivel felhangosítják a 
hangunkat, és fel kell venni a jelmezt. Néha a 
büfébe is felmegyünk, ahol sok híres színész 
kávézik, beszélget, izgalmas hely.

Aztán a hangosbe-
mondóból hallom, hogy első 
figyelmeztetés, amikorra már 
mindenkinek a színházban 
kell lennie, aztán a második 
figyelmeztetésre már min-
denkinek készen kell állnia, 
a harmadik figyelmeztetés 
után 5-10 perccel pedig már 
kezdődik is az előadás. Kicsit 
olyan, mint a filmekben. Ha a 
nevemet bemondanák – ami 
még nem fordult elő – akkor 
már baj van, mert az azt je-
lenti, hogy nem ott vagyok, 
ahol lennem kellene. Előtte 

még izgulok, de aztán a színpadon már nem. 
Szünettel együtt háromórás az előadás, én 
végig a színpadon vagyok, csak egy rövid át-
öltözésre jövünk le a többi gyerekkel együtt.  
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Kisiskolások lapja

Az első szereposztásban két kisfiú van 
velem: Fabricius Márk és Miskey Roland. 
Jóban vagyok velük, Rolit egy másik elő-
adásban, a Négyszögletű Kerek Erdőben is 
megnéztem, ő játszotta Bruckner Szigfridet. 
Abban Mikkamakka is szerepelt. 

Mit szeretsz a legjobban a színház-
ban, van-e kedvenc részed?
Több kedvenc jelenetem van, pl. az elején, 
amikor nagyon szép ruha van rajtam, és 
egy másik, ami a „Nos hát ment a sereg” 
szöveggel kezdődik, és a huszárok Fran-
ciaországig történő vándorlását mutatja 

be. Nagyon vicces, ahogy a mesélő, vagyis 
a lantos megtréfálja a sereget a lányok 
segítségével. Egy térkép alapján haladná-
nak a cél felé, de mi ide-oda küldözgetjük 

őket, például Tatárországba meg Lengyel-
országba, vagy az égbe, a csillagok közé. 
A lantos még azt is mondja a seregnek, 
hogy India Franciaországgal határos. Végül 
megelégelik, és sikerül eljutniuk a francia 
királyhoz. 

De a legeslegjobb a taps és a meghaj-
lás. Érdekes, hogy a délutáni előadásokon 
általában nagyobb tapsot kapunk.

Van-e a kedvenc színdarabod, amit 
más gyerekeknek is ajánlanál? 
Nemrég megnéztük az Ódry Színpadon 
egy másik darabban a János vitéz korábbi 

szereplőit, akik most 
végeztek színészként 
az egyetemen. Az elő-
adás címe: Diótörő, 
amit én korábban már 
balettelőadásban is 
láttam, de ez jobban 
tetszett, mert moder-
nebb és viccesebb 
volt, magyar népze-
nével, gyerekdalokkal, 
rockzenével.

Mik a terveid? 
Szeretnél felnőttként 
is ezzel foglalkozni?
Nem vagyok benne 
biztos. Még folytatom, 
de szeretnék lovar-

dában dolgozni, illusztrátor is szívesen 
lennék, mert az is nagyon érdekel. Nektek 
is rajzoltam egy képet, ami János vitézt és 
Iluskát ábrázolja Tündérországban.


