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811.00–12.00   Mocorgó Zenekar

A Mocorgó Zenekar interaktív mesejátékra invitálja a leg-
ügyesebb mocorgókat. Bubilla hercegnő és Kalimpa, a bá-
bok bábja a gyerekek segítségét kérik az egész világot be-
folyásoló varázslat megtörésére, így a kicsik is a mesevilág 
részesei lehetnek. A csodavilágban szükség van a kreatív és 
ügyes gyerekekre! A hangszerek megelevenednek, a csoda-
lények szoborrá válnak. Indulás a csodarétre! Bátrak jó elő-
re, hangosan énekelve: Kalimpa a bábok bábja, elindult a 
nagyvilágba…
Gelsei Gergő – basszus ukulele, ének 
Visky Péter – gitár,  ének
Veres Ida – kalimba, ének
Szabó Tamás – ének
Szert Zsigmond – ütőshangszerek
Kinek ajánljuk: 3–8 éveseknek és szüleiknek
Létszám: 120 fő
Helyszín: Színházterem

10.00–11.00    Színház- és Filmművészeti Egyetem – Pagony Kiadó: 
SzínMűVeletek interaktív drámajáték

Május vége: gyereknap.
Hurrá, végre süt a nap!
Játék, móka, kacagás,
Csak te kellesz semmi más.
Jurányi, dráma, gyerekek,
Itt van a SzínMűVeletek!
A foglalkozást tartják: Szepes Anna és Zewde Eszter
Kinek ajánljuk: 6-10 éveseknek 
Létszám: 25 fő
Helyszín: Kamaraterem, félemelet 
Regisztrációhoz kötött!

10.00–13.00    Játszószoba gyerekfelügyelettel a Mocorgóval

Interaktív játszószoba gyerekfelügyelettel a Jurányi Ház-
ban! mocorgóknak a Mocorgóval 
Egy szuperpro�  minicsapat, akik garantáltan elvarázsolják 
a piciket. Ők a Mocorgók, akik Kalimpa, a kis� ú nagyságú 
bábu segítségével röpítenek a mesék világába. Lesz itt já-
ték, mese, mondóka, ének, varázslat, de nagy szerepe lesz 
a mozgásnak is, ami által fejlődik a kicsi érzelmi és szociá-
lis képessége.
A foglalkozást és felügyeletet tartják:
Varga Norbert gyógytornász, ex-óvóbácsi. A Mocorgó moz-
gásfejlesztő foglalkozások szakembere. 
Szabó Tamás színész-bábszínész. A Mocorgó játék- és hangu-
latfelelőse. 
Gergely Katalin színész
http://www.mocorgo.com/
Kinek ajánljuk: 10 hónapostól 3 évesig
Helyszín: Földszint, játszószoba

10.00–13.00   Parányi Műhely: gyereknapi kézműves foglalkozás

Repülőszerkezeteket készítünk és ki is próbáljuk őket egy aka-
dálypályán. A foglalkozást tartják: Rácz Dóra és Enzsöly Kinga
www.paranyimuhely.blogspot.hu
Kinek ajánljuk: 3–12 évesnek
Helyszín: Kert (rossz idő esetén Kávézó-Galéria)

Továbbá egész délelőtt szabadjáték és foglalkozás kicsik-
nek és nagyoknak:
• gyereksarok, hencsergő játékokkal
• színezés, olvasósarok 
• kézműveskedés
• szabadtéri Muki-ház

A PESTI EST BEMUTATJA:

MESE HABBAL
Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

Színház-zene-játék

Gyereknap – Évadzáró 
2016. május 28. szombat 10.00–13.00 óra

A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház családbarát programsorozatában minden korosztály rátalál-
hat a neki megfelelő programra: kicsiknek Mocorgók, nagyobbaknak SzínMűVeletek a Pagony Kiadóval és 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, vagy kézműveskedés a Parányi Műhellyel. Zenei élmény kedvenc 
gyerekzenekarokkal. Felnőtteknek pihenés egy jó könyv és kávé mellett a kávézóban. Gyerek- és pénztárca-
barát menük az éheseknek.

PROGRAMOK

Mese mára
Trilla – Nyulász Viktória meséje
Legenda a hegedűről

Ismerd meg őt!
Kiss Ottó költő
Rofusz Kinga illusztrátor

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Infók: www.juranyihaz.hu; tájékoztatás: fuge.gyorgyi@gmail.com.
Regisztráció és Hírlevél: juranyimini@gmail.com 
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Papírszínház – színház, ahol akarod!

Árak: 3400 Ft/mese, 7800 Ft/fakeret Mesecsomag: 4 szabadon 
választható mese: 13.600 helyett 10.200 Ft

Kis csomag: fakeret+4 szabadon
 választható mese: 21.400 helyett 18.200 Ft

Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: 28.200 helyett 23.300 Ft

Nagy csomag: fakeret+8 szabadon
 választható mese: 35.000 helyett 27.900 Ft

A Japánból eredő Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket színházi élménnyé alakítja. 
A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő a gyerekekkel szembe-
fordulva a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi 
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást. A képek mindenki által jól lát-
hatóvá válnak, a fi gyelem egyszerre tud az illusztrációkra, a mese szövegére irányulni, a me-
sélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni a közönségének.

Rendeld meg most! +36 30 6364 702 Valtinyi Lídia lido@csimota.hu
www.csimota.hu/papirszinhaz

Kövess minket a Facebookon is: www.facebook.com/papirszinhaz

Ha érdekel a klasszikus és a kortárs gyerekirodalom…
Ha érdekel, mi és hogyan változik a mai gyerekkultúrában…
Ha tudni szeretnéd, miről szólnak a mai gyerekkönyvek…

Ha szeretnéd belülről látni a könyves műhelyek működését…
Ha kritikus, szerkesztő, gyerekkönyv-, gyerekdráma-, forgatókönyv-író szeretnél lenni…

…jelentkezz a KRE BTK

Gyermek- és i� úsági irodalmi szakember 
felsőoktatási szakirányú továbbképzésére!

Jelentkezhetsz ha…
van legalább alapfokú bölcsész, pedagógus (óvónői, tanító- vagy tanárképző főiskolai) diplomád,

 ha művészeti felsőktatásban, vagy hitéleti szakon végeztél

Tanulhatsz…
a magyar és az európai gyerekirodalom történetéről

a gyerek- és az i� úsági irodalom műfajairól, medialitásáról
a mesekutatásról és a meseelméletekről, a gyerekirodalmi művek értelmezéséről

az olvasásra nevelés programjairól, a művészetterápiáról,
a gyerekpszichológia és az irodalom kapcsolatáról

kreatív írást, műfordítást, színpadi és fi lmes adaptációt, kritikaírást, szerkesztői ismereteket

A képzést neked ajánljuk, ha…
pedagógusként, kiadói munkatársként, könyvkereskedőként

gyerekkönyvtárosként
programszervezőként, online tartalomfejlesztőként dolgozol

színházcsináló, zenész vagy vizuális művész vagy 

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 1.
Elektronikus jelentkezési lap: http://www.kre.hu/btkfelveteli 

A képzés két féléves, költségtérítéses: 110 ezer Ft/félév

Mesecsomag: 4 szabadon 
választható mese: Kis csomag: fakeret+4 szabadon

 választható mese: Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: Nagy csomag: fakeret+8 szabadon

 választható mese: 

választható mese: Kis csomag: fakeret+4 szabadon
 választható mese: Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: Nagy csomag: fakeret+8 szabadon

 választható mese: 

Levelezési cím: KRE MNYIKI Gyerekirodalom, 
 1146-Budapest, Dózsa György út 25–27.
E-mail: simon.edit@kre.hu, bodiss.tamasne@kre.hu, hermann.zoltan@kre.hu
További információk:  http://www.felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek/

!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg_id=4085

„Ezen a nyáron néhány napra kölcsönkaptam egy fadobozt. De nem közönséges fadoboz volt ám az, derült ki 
hamarosan. A doboznak, pontosabban a doboz tartalmának varázsereje van. A gyerekek áhítattal hallgatták 
és gyönyörködtek a képekben. Pár nappal később egy lovas táborban, már ügyesebben kezelve a lapokat, 
9-10 éves gyerekeknek kezdtem el mesélni. Elbűvölten nézték a képeket, követték a mese történéseit. Amikor 
befejeztem a mesélést, és becsuktam a dobozt, a kicsik kiáltozni kezdtek, hogy még, még. Mindezt hallva és 
látva tudtam, hogy úgy, ahogy az kell, a mesék mindenki szívéhez eljutottak, ezúttal a Kamishibai segítségé-
vel. Nagyon örülök annak, hogy a mesélésnek ezt a módját kipróbálhattam!” Klausz Ildikó, tanár

A Papírszínház előnyei:
•  minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket: otthon, óvodá-

ban, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban, rendezvényen;
•  elsősorban 2–10 éves korú gyerekek fi gyelmét képes maximálisan fóku-

szálni;
•   sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által előadva gye-

rekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által előadva vagy akár gyógype-
dagógiai segédeszközként, terápiás eszközként is;

•  több tucat meséből válogathatsz, címeink folyamatosan bővülnek;
• esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető. 
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Kedves Olvasók!

Néha énekelek fürdés közben és tudok fütyülni, de csak halkan, szinte ma-
gamban. Az iskolában énekkaros voltam, de most már csak a karácsonyi 
kórusban hallatom a hangom közönség előtt, hangszeren viszont nem tu-
dok játszani. Minden egyes nap hallgatok rádiót, de sokszor az a legjobb, 
ha csak az eső dobol a párkányon, miközben olvasok. Zenével, dallamokkal, 
ritmussal biztosan ti is sokszor találkoztok. A dalok felvidítanak vagy meg-
nyugtatnak, segítenek, ha szomorúak vagyunk. Ha meg akarunk ismerni 
valakit, és arról kérdezzük, hogy mit szeret hallgatni, biztosan megkönnyít-
jük a beszélgetést. A zene minden nyelven ugyanazt jelenti – összeköti az 
embereket, ezért is választottuk e havi témánknak. 

A lapban ismert zenészek ajánlanak olyan dalokat, amik, reméljük, nek-
tek is tetszeni fognak; bekukkantunk egy hegedűjavító műhelyébe, sőt tip-
peket is kaptok arra, hogyan kell otthon hangszereket készíteni. Megtud-
hatjátok, miért csapott Beethoven a lecsóba, és azt is, hogy milyen hangot 
ad ki a lufi, amikor kísérletezünk vele (a fenti fotón épp Botka Csengével). 

Persze sokszor az a legjobb, ha végre csönd van. Akár zajban, akár ze-
nét hallgatva, akár egy hang nélkül, olvassátok a Mikkamakkát! Szeretettel 
ajánlom.

Farkas Judit 
szerkesztő

A borítón Schall Eszter Rókamóka című képe, a poszteren Takács Mari A brémai muzsikusok című Papírszínházhoz 
készült illusztrációja látható (Csimota Kiadó, 2008, www.papirszinhaz.hu).
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Trilla – Zenehallgatós mese (részlet)

A hosszúkás tó mentén sűrű fenyőerdő hú-
zódott végig. A víz sötéten, szinte baljósan 
csillogott.

– Biztos, hogy nem veszélyes erre csatan-
golnunk? – kérdezte Parlando. A bajuszos úr, 
aki Tisor ügynökként mutatkozott be, meg-
nyugtatóan ingatta a fejét.

– Velem biztonságban vannak. Úgy is-
merem a környéket, mint a tenyeremet - ka-
ján mosolyát a fenyőfák árnyéka rejtett el, 
Parlando és társai pedig gyanútlanul haladtak 
mögötte.

Ahogyan egyre messzebb jutottak, mind 
félelmetesebbé vált a kiruccanás. Minden gally 
reccsenésére összerezzentek, idegeik patta-
násig feszültek. Inventio már éppen indítvá-
nyozni akarta, hogy térjenek vissza, mert rossz 
előérzete támadt, amikor hirtelen egy furcsa, 
hétkarú teremtény emelkedett ki a vízből. Fül-
siketítő ordításába beleremegett az erdő.

Az egész villámgyorsan történt. A döbbe-
net és a tehetetlenség megbénította őket. 
A szörny elragadta Ariettát, aki a legközelebb 
állt a parthoz, és már el is merült vele a ha-
bokban.

Tisor ügynök már árkon-bokron túl volt, 
mire feleszméltek. A napnál is világosabb volt, 
hogy az álnok csaló csapdába csalta őket, és 
amit ekkor éreztek, az még az éjszakánál is 
sokkal sötétebb volt.

– Kisunokám! – zokogott fel Parlando.
– Az lesz a legokosabb, ha segítséget 

hozunk. Egyedül itt semmire nem megyünk - 

vette kézbe az irányítást józanul Brockhaus. 
– Anti, te maradj itt Parlandóval, amíg mi 
Inventióval és a mentőcsapattal visszaérünk!

Anti szíve vadul vert. „Még a klasszikus ze-
nét is megpróbálom megismerni és megsze-
retni, csak szabadulj ki!” – tette meg elhamar-
kodott ígéretét kétségbeesésében.

Parlando üveges tekintettel meredt maga elé.
– Diabolus in musica!*– mormogta vész-

jóslóan, keze ökölbe szorult.
– Tessék? - kérdezte ijedten Anti, de az 

öreg nem válaszolt. Csendben, összeroskad-
va üldögélt. Mit érdekelte már, hogy nem lesz 
állása, és hogy Trilla megszökött, amikor leg-
nagyobb kincsét most ragadta el egy fene-
vad. Gondolatai csakis Arietta körül forogtak. 
Szeme előtt emlékek sora pergett le, félelmé-
ben ezekbe az emlékekbe kapaszkodott.

ZENE: Georges Bizet: Az arles-i lány II. szvit – 
Intermezzo 

 Neuma vigasztalóan dörgölőzött a lábá-
hoz. Fura – gondolta Parlando. – A macska 
egyáltalán nincs lelombozva, pedig az állatok 
ösztönei sokkal erősebben működnek, mint 
az emberé. Ahogy ezen mélázott, már fel is 
tűnt a kis mentőalakulat, Brockhaus-szal az 
élen. Azonnal elkezdték átkutatni a vizet, de 
nagyon lassan haladtak. 

– Tűt a szénakazalban – sóhajtott Inventio. 
– Bárcsak ismernénk jobban ezt a szörnyet, 
biztosan rájönnénk, mivel lehet előcsalogatni!

Írta: Nyulász Viktória
Írta: Nyulász Viktória
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– Óriási ötlet, Inventio! Hogy ez nekem nem 
jutott eszembe! Gondolkodjunk csak, miért 
is bujdosott el ez a hetedik modális gyerek? 
– élénkült fel hirtelen Parlando. – Keserűsé-
gében, mert nem tudott beilleszkedni a csa-
ládba!

– Meg kell őt győzni, hogy ő egy különleges 
egyéniség!

Lent a mélyben Arietta esze is pont úgy 
forgott, mint a nagyapjáé. 

Szinte ugyanebben a pillanatban suttogta 
maga elé: 

– Meg kell győzni, hogy ő egy különleges 
egyéniség.

A kislány a Lokriszi szörny víz alatti bar-
langjában kuporgott megkötözve. Amikor a 
szörny felnyalábolta, ő rémületében elájult. 

A hűvös, nedves levegő térítette magához, 
a homlokára víz csepegett. Azonnal cikázni 
kezdtek a gondolatai, és megdöbbenve hal-
lotta, hogy Lokriszi egy kicsit távolabb, a sa-
rokban pityereg. Ezután már pillanatok alatt 
készen állt a terve. Halkan dúdolni kezdett 
egy különleges dallamot:

– Ti-dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti. 
A szörny, amint meghallotta Arietta hang-

ját, abbahagyta a sírást. Már csak azért is, 
mert egy fogoly nem veheti észre, hogy ő el-
hagyatott és gyenge! Erre azonban végképp 
nem számított: soha, senki nem énekelte neki 
a saját hangsorát. Mindenki csak fanyalgott 
és nyavalygott, hogy „jaj, milyen csúnya”, meg 
hogy „nahát, ez fülsértő”. Sőt, még apja is - aki 
foglalkozását tekintve király volt – így véleke-
dett a hangjáról: „Fülségsértés!”dett a hangjáról: „Fülségsértés!”

3

Illusztráció: Dániel András
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A kislány csak énekelt és énekelt. A bestia 
meghatódva húzódott hozzá közelebb és szó 
nélkül kikötözte.

– Te nem viszolyogsz tőlem? Nem utálsz?
– Dehogyis. Miért utálnálak? – szedte ösz-

sze magát Arietta. Az igazság az volt, hogy 
még mindig remegtek a lábai. Nem olyan 
könnyű dolog megnyugodni, ha elrabolják az 
embert. De ahogy megszabadult a kötelektől, 
azonnal tudta, hogy már nem kell aggódnia. 

– Kedves Lokriszi, te egy különleges egyé-
niség vagy! Más, mint a többiek. De gondolj 
csak bele, milyen unalmas lenne, ha mindany-
nyian egyformák lennénk! 

Lokriszi csak pislogott. Ez a kislány a szí-
véből beszélt! Miért ne próbálhatna meg visz-
szatérni? Amúgy is, rettenetesen utálta már 
ezt az ijesztegetősdit. Valójában igen szelíd 
lelke volt. 

– Mi lesz, ha megint kiközösítenek? Tudod, 
nekem születésem óta kvintszűkületem van... 
– bizonytalanodott el.

– Biztosan találsz magadnak barátot, aki 
megérti, hogy kvintszűkületed van, sőt, lehet, 
hogy másnak is van, csak eddig eltitkolta min-
denki elől! 

– Úgy gondolod? – kérdezte szomorúan 
Lokriszi. – Nekem még sosem volt barátom – 
lógatta az orrát mélabúsan.

– Tudod, mit? Leszek én az első barátod! 
Igaz, hogy nekem tovább kell mennem Nagy-
apóval, felkutatni Trillát, de majd levelezünk, 
jó? És amint tudlak, újra meglátogatlak.

Arietta tényleg kezdte megkedvelni ezt a 
bús szívű behemótot.

– Komolyan mondod? – vidult fel Lokriszi. 
– Még sosem kaptam levelet.

Fülig érő szájjal ábrándozott arról, ahogyan 
majd átveszi a postástól Arietta levelét. Hogy 

fognak csodálkozni az emberek! Biztosan 
megszeretik végre, ha megtudják, hogy egy 
ilyen kedves kislány a barátjának fogadta.

Elindult Ariettával a part felé. Egyszer csak 
énekhangot hallottak. Még ilyet! 

– Hiszen ez egy egész kórus! – kiáltott fel 
meglepve Lokriszi.

ZENE: Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek

Modál király keblére ölelte a partra ért fi át. 
Már régóta várta ezt a találkozást.

– Soha sem késő újrakezdeni, drága 
Lokrikám!

Lokriszi a meghatottságtól szólni sem tu-
dott. Parlando pedig boldogan szorongatta 
megkerült unokáját. 

– Azt hittem, már sosem enyhül meg az 
éneklésünkre ez a… fenevad. Ámbár, nem is 
néz ki olyan félelmetesnek – mosolyodott el, 
ahogy a megilletődött „szörnyre″ pillantott.

– Az éneklésetekre?! Az én dúdolásom en-
gesztelte ki! – mesélte felszabadulva Arietta. 
– A saját, „szomorú″ hangsorával békítettem 
meg. 

– Nahát! – vonta fel a szemöldökét az idős 
mester. – Én is pont azt sütöttem ki, hogy 
egy olyan dallal győzöm meg, amiben ő is 
szerepel. Látszik, hogy az én unokám vagy! – 
mondta büszkén Parlando.  

Modál király nem győzött hálálkodni nekik.
– Lám, a messze földön híres vitézek nem 

tudták visszahozni a fi amat, de ennek a bátor 
kislánynak sikerült. Legyetek a vendégeim! 
Hét hangnemre szóló vigasságot csapunk!

*  Diabolus in musica – (lat.) „ördög a zenében″: a 
tritonus (szűk kvint/bő kvart) csúfneve (Böhm: Zenei 
műszótár)
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Hangköz = Két zenei hang közti távolság.

Kvint = Hangköz, amely egy alaphang és a tőle számított ötödik hang között van.

Diabolus in musica =  „Ördög a zenében” – sokáig a tiltott, különleges, feszültséget keltő 
hangközt hívták így.

Pentaton hangsor =  Ötfokú hangsor. Pl.: dó – ré – mi – szó – lá – dó’ (Idegen hangként, 
hangsúlytalan helyen a pentaton hangsorban előfordulhat a fá és a ti 
hang is, amelyek színesebbé, hangulatosabbá teszik a dallamot.)

Modális (diatonikus) hangsor = Hétfokú hangsor. 

Lokriszi hangsor = „ti-sor”: ti – dó – ré – mi – fá – szó –lá – ti 

Inventio = Szabad változatokon alapuló, többszólamú zenemű. 

Parlando = Zenei műszó; azt jelzi, hogy az énekhang fokozatosan beszédhanggá alakul.

Neuma = A dallam irányát mutatja a kórus számára.

Összeállította: Győrfi  Ágnes

1. Nézz utána a Magyar utónévkönyvben az Arietta női név jelentésének!

2.  A fenti fogalommagyarázatok segítségével mondd el, miért éppen hétkarú teremt-
mény a Lokriszi szörny!

3. Húzd alá a szövegben, miért bujdosott el víz alatti barlangjába Modál király fi a!

4. Mivel engesztelte ki Trilla a bestiát?

Nyulász Viktória: Trilla

A zenehallgatós mese számos olyan kifejezést tartalmaz, amelyek jelentését megismer-
ve érthetőbbé válik számodra a történet. Mielőtt válaszolsz a szöveghez kapcsolódó 
kérdésekre, ismerkedj meg néhány zenei fogalommal!

A 
megfejtéseket 

a poszter 

túloldalán 

(28. oldal) 
találod.
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Borónak köszönted meg 
legújabb verseskötetedet, ki ő 
és hogyan hatott a verseidre?
Ő a lányom, Kiss Anna Boróka, 
és most ötéves. Ahogy nőtt, 
időről időre hallottam tőle egy-
egy mondatot, amelyekből végül 
versek lettek. Így állt össze a könyv. Ezek 
a versek tehát nélküle nem születhettek vol-
na meg, ezért köszöntem meg neki. 

Hogyan írsz, mikre szoktál gondolni, 
miközben elkészül egy vers, mi történik ak-
kor, amikor a gondolatokból szavak lesznek?
Ha eszembe jut valami, vagy hallok valamit, 
amiből vers lehet, leírom, és később meg-
próbálom verssé formálni. Ha jónak tartom, 
meghagyom, beválogatom a könyvbe, 
ha nem, akkor kidobom vagy félreteszem. 
A mostani könyvhöz százhúsz verset írtam, 
körülbelül a fele maradt ki.   

Mitől lesz szerinted vers a vers? 
Nevezhetünk akár egy rím nélküli mondatot 
is versnek?
Sőt, akár egyetlen szót is. Weöres Sándor írt 
ilyen egyszavas verseket: Tojáséj, például. 
Persze nálunk, Magyarországon inkább a 
kötött formájú versek terjedtek el, azoknak 
van nagyobb hagyománya. Ha azt halljuk, 
vers, általában ezekre, a versszakokban írt, 
rímes, ritmusos szövegekre gondolunk. Én a 
Régi kincsekben írtam ilyeneket. A többi ver-

seskönyvem úgynevezett szabad 
verseket tartalmaz. A kötött for-
májú versekhez képest ezeknél 
nincs annyira megkötve a költő 
keze, nem kell fi gyelnie a vers-

formára, szabadon írhat. Azért 
ennek a költészetnek is vannak 

szabályai, például mindig egy gye-
rek hangján, egy gyerek szemszögéből 

szólnak a versek, és általában nem tartal-
maznak rímet vagy szabályos ritmust. Azért 
esetenként el lehet térni ezektől a szabályok-
tól is, ahogy azt a kötött formájú versek ese-
tében is megteszik néha a költők.    
 

Mit szeretsz a legjobban csinálni az 
íráson kívül?
A kislányommal jönni-menni. 

Mi a kedvenc könyved?
Ha olvasok valami jót, megkedvelem. 
De szinte folyamatosan olvasom az új 
könyveket, ezért mára nagyon sok kedven-
cem lett, egyet kiemelni nem tudok közülük. 
Mostanában Tóth Krisztina A lány, aki nem 
beszélt című könyve tetszett a legjobban. 

Melyik a kedvenc évszakod?
A tavasz, a nyár, az ősz és a tél – ahogy a 
kislányom mondaná. 

Milyen autót vennél legszívesebben?
Pirosat, hogy anya is szeresse. Vagy türkiz-
kéket, mert a lányomnak mostanában az 

Kiss Ottó költővel 

Szekeres Niki beszélgetett

„Tavasszal majd visszahullanak 
a levelek a fákra”
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tetszik. Meg a rózsaszín. Rózsaszín autót 
persze mégse vehetünk. Most szürke autónk 
van, de legalább grafi tszürke, mint a ceruza-
bél – ahogy íróemberhez illik.  

A könyved címe az, hogy 
Ne félj, apa! Szerinted ez az 
apuka mitől fél a legjobban? 
Attól, hogy hamar felnő a lánya, 
és nem mond többé olyan biz-
tató szavakat, mint két-három-
éves korában például, amikor 
egy reggel mentünk a gesztenyefalevelekkel 
borított gyulai sugárúton: „Ne félj, apa! Ta-
vasszal majd úgyis visszahullanak a levelek 
a fákra.″ 

egy reggel mentünk a gesztenyefalevelekkel 

Rossznak lenni

Köszönöm, hogy
elraktad a játékaidat,
mondja anya, mikor
nem is raktam el.

Milyen ügyes vagy, hogy
felvetted a papucsodat,
mondja apa, mikor
nem is vettem fel.

Nagyon kedves vagy,
hogy megkínálsz mást is,
mondják az óvodában, mikor
nem is kínáltam meg mást.

Azt hiszem,
nem érdemes rossznak lenni,
mert úgyse veszi észre senki.

Csoki

Apa, ma menjünk el a boltba,
de ne vegyünk semmit.
Ha véletlenül mégis vennénk valamit,
akkor az csoki legyen, jó?

Kiss Ottó

7

A teljes interjút elolvashatod a  www.folyoiratok.ofi .hu/
mikkamakka oldalon!
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Georg Friedrich Händel

Händel minden bizony-
nyal korának leghíre-

sebb zeneszerzője 
volt: még szobrot is 

állítottak neki Lon-
don legnépszerűbb 
parkjában, a Vaux-

hall Gardensben. 
(Kíváncsi vagyok, 

mit gondolhatott 
magában, amikor 

elsétált előtte.) Gyakran bízták meg azzal, 
hogy komponáljon zenét a fontos udvari ese-
ményekre, sőt a brit királyi család szertartá-
sain még ma is sokszor hallhatóak a művei. 
Operái (amelyeket továbbra is olaszul írt) több 
mint harminc éven át alighanem a leginkább 
felkapott társasági eseményeknek számítot-
tak Londonban. Élete utolsó néhány évében 
aztán Händel az oratórium műfaja felé for-
dult. Az oratórium az operához hasonló drá-
mai mű, csak díszletek és jelmez nélkül, ezért 
bárhol elő lehet adni, nem csupán színház-
ban. Händel nagyobbrészt bibliai történeteket 
feldolgozó oratóriumai hatalmas sikereket 
arattak. Händelnek sosem kellett meghúznia 
a nadrágszíját, ami nemcsak a bankszámla-
kivonataiból látszik, de pocakja méretéből is. 
De ezzel együtt az operák és az oratóriumok 
rengeteg bosszúságot okoztak szegény fejé-
nek (és rajta a parókájának).

Először is ott voltak az énekesek. Az opera-
sztárok voltak a legrosszabbak. Néhány évig 
két itáliai primadonna is énekelt a társulatá-
ban: Faustina és Cuzzoni úrhölgyek. Mivel 
ugyanazokban az operákban szerepeltek, 
akár örülhettek is volna, hogy együtt énekel-
hetnek, és összebarátkozhattak volna – de 
természetesen halálosan gyűlölték egymást. 
A dolgot csak tetézte, hogy mindketten ha-
talmas rajongótáborral rendelkeztek, akik 
szintén gyűlölték egymást. Gyakran tört ki 
verekedés a színházban és azon kívül. Amikor 
az egyik primadonna énekelni kezdett, a má-
sik hívei fütyülni és sziszegni kezdtek; aztán 
ugyanez történt a rivális énekesnő áriájánál 
is – és így tovább. Egy alkalommal már olyan 
„vérlázító és botrányos” módon viselkedtek 
(mindezt a királyi család jelenlétében – hallat-
lan!), hogy az előadást félbe kellett szakítani. 
Ennek biztosan nem örültek azok, akik tényleg 
szerették volna végighallgatni az operát; alig-
hanem Händel is tajtékzott mérgében.

Azt nem tudjuk, mi volt Händel vélemé-
nye Faustináról, aki a beszámolók szerint 
gyönyörű nő volt, azt viszont tudjuk, hogy 
az alacsony, zömök és durcás képű Cuzzoni 
kisasszony valósággal az őrületbe kergette. 
Egyszer például panaszkodni kezdett arra az 
áriára, amit Händel első londoni fellépésére 
írt: Cuzzoni úgy vélte, az ária nem elég lehen-
gerlő, ezért nem fogja tudni ámulatba ejteni 

Részlet Steven Isserlis Miért hordott póthajat 
Haydn hajdanán? c. könyvéből

Händel minden bizony-
nyal korának leghíre-

sebb zeneszerzője 
volt: még szobrot is 

állítottak neki Lon-
don legnépszerűbb 
parkjában, a Vaux-

hall Gardensben. 

mit gondolhatott 
magában, amikor 

Kisiskolások lapja6Mikkamakka
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Részlet Steven Isserlis: Miért hordott póthajat Haydn 
hajdanán? Újabb történetek híres zeneszerzőkről című 
könyvéből, Rózsavölgyi és Társa Kiadó, 2016.

vele a közönséget. Händelt nem hatotta meg 
a dolog, sőt eléggé kijött a sodrából. 

– Kisasszony! – kiáltotta. – Maga egy iga-
zi sátánfajzat, én viszont maga vagyok Belze-
bub, az ördögök fejedelme!

Azzal a derekánál fogva megragadta a kis-
termetű hölgyet, és megesküdött, hogy még 
egy rossz szó, és kihajítja őt az ablakon. Hát, 
így is lehet az énekesekkel bánni…

Összeállította: Győrfi  Ágnes

 
1.  Keresd meg a http://portal.sopron.hu/upload/galleries/23/_2354/

Haydn2012%20A2%20plak%C3%A1t%20magyar.jpg internetes oldalon 
található koncertplakátot! A képen látható információk alapján döntsd el, hogy igazak 
(I) vagy hamisak (H) az állítások! Karikázd be a megfelelő betűjelet!  

a) 2012-ben 17. alkalommal rendezték meg a Haydn Fesztivált. I H

b) A zenerajongók a fertődi Festetics-kastélyban hallgathatták meg a nyári koncerteket.  I H

c) A zenei fesztivál minden napján szerepelt a műsoron egy-egy Haydn-mű. I H

d) A hárfaművész június 29-én, este 19 órakor lépett fel. I H

e) A Teakoncertek a Pálmaházban kaptak helyet. I H

f) A zárókoncerten egy budapesti vonósnégyes játszott. I H

g) Kelemen Barnabás hegedűművész. I H

h) A nyitókoncertre egy 3 fős család tízezer forintért vehetett jegyet. I H

A megfejtéseket a poszter túloldalán (28. oldal) találod.
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6Mikkamakka

Lapozgattátok már Az emlékfol-
tozókat? Olvastátok 
A világ összes kincsét? Isme-
ritek Samut, a kis nyuszit? És 
emlékeztek az előző számunk-
ban a kapitányos poszterre? 
Valamennyi, és sok más gyönyörű 
illusztráció Rofusz Kinga illusztrátor 
keze munkáját dicséri. 

Hogyan lettél illusztrátor?
Nem túl kacskaringós út vezetett ide. Egész 
gyerekkoromban rajzoltam vagy olvastam. 
Mindig. Hogy miket, arra már nem emlék-
szem, de gyerekként azt képzeltem, hogy 

felnőttként is ugyanezt fogom 
csinálni. Alsóban, negyedikben 
kellett írni egy fogalmazást, 
hogy mi leszek, ha nagy leszek. 
És én akkor azt írtam, hogy raj-

zolni fogok. Valószínűleg el sem 
tudtam képzelni, hogy valami más 

is lehetnék.
Gimnázium után az Iparművészeti Főiskola 

(ma MOME) animáció szakára jártam, és ott 
szereztem diplomát. Utána a Pannónia Film-
stúdióban dolgoztam 10 évig, ott egyedi ani-
mációs fi lmeket csinálhattam, amit nagyon 
szerettem, közben vágytam arra, hogy köny-
vet is illusztrálhassak. Készítettem illusztrá-
ciókat, de csak úgy magamnak, kiállításokra. 
Aztán 2009-ben megkeresett Sándor Csilla, 
hogy a Csodaceruza Kiadónak illusztráljak 
egy mesét. Ez volt az első könyvem. 

Melyik volt a kedvenc munkád, és min 
dolgozol most?
Mindegyik munkámat nagyon szeretem.  
Amikor csinálom, akkor annyira sokat fog-
lalkozom vele, hogy egészen benne vagyok. 
Nem tudnék kedvencet választani, de van 
azért olyan, amit egy kicsit talán jobban sze-
retek, mint a többit. Most éppen egy animáci-
ós fi lmen dolgozom, és egy nagyon
izgalmas bábtervezési feladatom is van.

Rofusz Kinga illusztrátort 

Pásztor Csörgei Andrea kérdezte

„El sem tudtam képzelni, hogy 
más is lehetnék”

Fotó: V
ar

ga
 G

er
ge

ly
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Mit csinálsz szívesen akkor, ha nem 
rajzolsz, festesz? 
Ha éppen nem kell rajzolnom vagy festenem, 
akkor boldogan rajzolok vagy festek csak úgy 
magamnak. Ez az, amire nagyon vágyom, 
hogy legyen időm arra, hogy a saját ötletei-
met megvalósíthassam. 

De amit a legszívesebben csinálok, ha ép-
pen nem kell semmit csinálnom: a gyereke-
immel lenni. Velük tölteni az időt hasznosan 
és haszontalanul, csak úgy lenni velük.

Mit kívánnál egy jó tündértől?
Hogy lepjen meg valamivel. A meglepeté-

seket szeretem.

TOP KÉRDÉSEK 

Melyik a kedvenc színed? 
Türkizkék és zöld. 

Melyik a legkedvesebb könyved? 
Nincs olyan.

Melyik mesehős lennél legszívesebben? 
Húúú, de nehéz, nem tudom, valamilyen 
madár.

Mi a kedvenc ételed? 
Kelkáposzta-főzelék.

 Mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? 
A gyerekeimet, ha őket nem vihetem, ak-
kor nem megyek  

Illusztráció Máté Angi Kapitány és Narancshal című kötetéhez 
(Magvető Kiadó, 2012)
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Legenda a hegedűről

Egy erdőben élt egy roma asszony, aki-
nek nem születtek gyermekei. 
Találkozott véletlenül egy öreg-
asszonnyal, aki azt tanácsol-
ta neki, hogy fúrjon lyukat 
egy tökbe, annak belsejébe 
öntsön tejet, és aztán a fo-
lyadékot igya meg.

Az asszony megfogadta 
a tanácsot, úgy tett, ahogy 
az öregasszony mondta.

Ezt követően, kilenc hónap 
elteltével az asszony fi úgyerme-
ket szült, aki hamarosan szép 
legénnyé nőtt. Húszéves 
volt éppen, amikor örökre 
elhagyták szülei, apja és 
anyja meghalt, árva ma-
radt. Ekkor elhatározta, 
hogy világgá megy 
szerencsét próbálni.

Sokáig utazott, de 
nem talált rá a szeren-
cséjére.

Történt egyszer, hogy egy 
idegen városba ért, ahol megtud-
ta, hogy a király annak adja férjül leányát, 
aki olyant tesz, mit addig még soha senki.

A fi atal roma erőt vett magán, és a királyi 
udvarba ment a hír hallatán, ahol a királytól 
megkérdezte, mit kellene tennie, hogy el-
nyerje a királylány kezét.

A király igencsak haragra gerjedt a le-
gény merészségén, és azonnal a tömlöcbe 
vettette.

Nemsokára a börtönben meglátogat-
ta a legényt a tündérkirálynő, a 

szegények és szerencsétlenül 
járt emberek pártfogója. 

Hogy kissé megvigasztalja 
a roma legényt, egy darab 
fahasábot és egy botot 
adott neki, mondván, hogy 

a hajából húzzon ki néhány 
szálat, és azt erősítse a fa-
hasábra.

Valójában így keletkezett az 
első hegedű. 

A roma legény a fahasábot 
szépen kifaragta, a bot-
ból vonót készített, és 
arra ráillesztette a tün-

dér haját.
A fi atal roma ismét 

a király elé kívánt já-
rulni, kérlelve, hogy 
hallgassa meg. Most 

az egyszer szerencséje 
volt: kérését meghallgat-

ta a király.
A királyi trón elé érve a legény 

megszólaltatta a hegedűjét, mely a királyból 
mosolyt és könnyeket csalt elő. Még soha 
senkinek sem sikerült ilyent elérnie, és a ki-
rálynak be kellett tartania az adott szavát.

A legény elnyerte a királylány kezét, és 
hegedűje megszólaltatásával soha el nem 
múló dicsőséget szerzett.

Egy erdőben élt egy roma asszony, aki-
nek nem születtek gyermekei. 
Találkozott véletlenül egy öreg-
asszonnyal, aki azt tanácsol-
ta neki, hogy fúrjon lyukat 
egy tökbe, annak belsejébe 
öntsön tejet, és aztán a fo-
lyadékot igya meg.

Az asszony megfogadta 
a tanácsot, úgy tett, ahogy 
az öregasszony mondta.

Ezt követően, kilenc hónap 
elteltével az asszony fi úgyerme-
ket szült, aki hamarosan szép 
legénnyé nőtt. Húszéves 
volt éppen, amikor örökre 
elhagyták szülei, apja és 
anyja meghalt, árva ma-
radt. Ekkor elhatározta, 
hogy világgá megy 
szerencsét próbálni.

Sokáig utazott, de 
nem talált rá a szeren-

Történt egyszer, hogy egy 
idegen városba ért, ahol megtud-
ta, hogy a király annak adja férjül leányát, 

Nemsokára a börtönben meglátogat-
ta a legényt a tündérkirálynő, a 

szegények és szerencsétlenül 
járt emberek pártfogója. 

Hogy kissé megvigasztalja 
a roma legényt, egy darab 
fahasábot és egy botot 
adott neki, mondván, hogy 

a hajából húzzon ki néhány 
szálat, és azt erősítse a fa-
hasábra.

Valójában így keletkezett az 
első hegedű. 

A roma legény a fahasábot 
szépen kifaragta, a bot-
ból vonót készített, és 
arra ráillesztette a tün-

dér haját.
A fi atal roma ismét 

a király elé kívánt já-
rulni, kérlelve, hogy 
hallgassa meg. Most 

az egyszer szerencséje 
volt: kérését meghallgat-

ta a király.
A királyi trón elé érve a legény 

megszólaltatta a hegedűjét, mely a királyból 

Megjelent Frankovics György A bűvös puska című 
kötetében, illusztrálta Herbszt László 
Móra Kiadó, 2015
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1.  Színezd ki azt a találós kérdést, amelyik megfejtése a mesében szereplő hangszerhez illik!

2.  Keresd meg a szövegben, hogy a legenda szerint hogyan készítette el a roma legény a világ első 
hegedűjét! Segítségül megadjuk a mondatban szereplő magánhangzókat!

3. A hegedűről szóló hiányos mondatokban három állat neve bújt el! Pótold a hiányzó szavakat!

Legenda
A mondához hasonló irodalmi műfaj. Tartalmában jellem-
zően előfordulnak meseszerű, csodatévő elemek. Fontos 
célja a példaadás, nevelés.

Egyik fogam hófehér,
másik fogam fekete.
Villámgyorsan futkos 

rajtam a művészek két keze.

A OA EÉ A AAÁO ÉE IAAA, A OÓ OÓ ÉÍE, É AA ÁIEEE A ÜÉ AÁ.

Ütik, verik, kiabál, 
pedig neki nem is fáj.

Száraz fán négy kis zsinór
és egy szőrös pálca,

szépen cincog, muzsikál,
úgy noszogat táncra.

Összeállította: Győrfi  Ágnes

a) A vonószőrt hagyományosan a …………….. farkának szőréből készítik.
b) A hegedű nyakán található hangolófej …………….. formájú faragásban végződik.
c) A vonó kápájában van egy gyöngy, amely általában …………….. páncélból készül.

A megfejtéseket a poszter túloldalán (28. oldal) találod.
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Hallottatok már a Newton-ingáról? Az egy-
más mellé lógatott golyók közül az első meg-
üti a másikat, az a harmadikat és így tovább, 
egészen addig, amíg az utolsó is kilendül. 
Képzeljétek el, hogy a hang ugyanígy terjed, 
csak a levegő sokkal-sokkal kisebb golyócs-
kákból áll, ezért azokat nem látjuk.

Amikor megpengeted egy gitár húrját, 
vagy tapsolsz egyet, akkor megütöd ezeket 
az apró golyócskákat (amiket a fi zikusok

részecskéknek hívnak), és azok sorra megütik 
a szomszédaikat. Az osztálytársaid csak ak-
kor hallják meg a tapsodat, amikor a legutolsó 
részecske is megüti a fülük belsejét. Hallottál 
már olyan hangos zenét, hogy úgy érezted, a 
füled is belefájdul? Az éppen azért volt, mert 
a részecskék túlságosan erősen lökdösték 

a füledet.
Szóval így terjed a hang. És azt 

tudjuk, hogy milyen gyorsan? Ha 
szólsz a padtársadnak, úgy tű-

nik, rögtön meghallja, sőt, a 
tanító néni is a táblánál. 
De vajon az iskola udvarán 
átkiabálva is azonnal hallani
 a hangod?

Érdemes kipróbálni a kö-
vetkező kísérletet. Egyikőtök 
az udvar végén tapsol egy 
nagyot a feje fölött, ti pedig az 
udvar másik végéből nézitek. 
Hamarabb fogjátok látni a tap-

sot, mint hallani a hangját.
Ugyanis a hang nem any-

nyira gyors, mint gondolnád. 
Persze gyorsabb, mintha 

futsz, bringázol, vagy autóban 
utazol, de azért nem akármi-

lyen gyors. A hang 1 másodperc alatt kicsit 
több mint 300 métert tesz meg. Ezért vihar-
ban, ha tudni szeretnéd, hogy milyen mesz-
sze vannak a villámok, csak vegyél elő egy 

 Hogyan terjed a hang?

Rakovszky Andorás

kákból áll, ezért azokat nem látjuk. a részecskék túlságosan erősen lökdösték 
a füledet.

Szóval így terjed a hang. És azt 
tudjuk, hogy milyen gyorsan? Ha 

szólsz a padtársadnak, úgy tű-
nik, rögtön meghallja, sőt, a 
tanító néni is a táblánál. 
De vajon az iskola udvarán 
átkiabálva is azonnal hallani
 a hangod?

Érdemes kipróbálni a kö-
vetkező kísérletet. Egyikőtök 
az udvar végén tapsol egy 
nagyot a feje fölött, ti pedig az 
udvar másik végéből nézitek. 
Hamarabb fogjátok látni a tap-

sot, mint hallani a hangját.
Ugyanis a hang nem any-

nyira gyors, mint gondolnád. 
Persze gyorsabb, mintha 

futsz, bringázol, vagy autóban 
utazol, de azért nem akármi-A Newton-inga
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stopperórát. Akkor indítsd el, amikor becsap 
egy nagy villám, és mérd meg, milyen sokára 
hallod a hangját. Hogyha 1 másodperccel ké-
sőbb hallod, akkor több mint 300 méterre van, 
hogyha 2 másodperccel később, akkor több 
mint 600 méterre, és 3 másodperc késésnél 
nagyjából 1 kilométerre csapott be. Ha sokat 
késik a villámok hangja, megnyugodhatsz, 
mert ez azt jelenti, hogy a villámok messze 
vannak.

Most pedig kanyarodjunk vissza egy kicsit 
oda, ahonnan elindultunk. A levegő nagyon 
ritka anyag, a részecskéi igen távol helyezked-
nek el. A víz nála sokkal sűrűbb, a részecskéi 
egymás mellett vannak, ezért a hang is sok-
kal gyorsabban halad benne. A vízben 1 má-
sodperc alatt másfél kilométert tud megtenni 
a hang, vagyis ott ötször gyorsabb, mint a 
levegőben! A vas viszont mind a kettőnél sű-
rűbb, a részecskéi szorosan egymás mellett 

sorakoznak. Itt a hang is sokkal gyorsabban 
terjed, egyetlen másodperc alatt 5 kilométert 
tesz meg. Ezért volt régen, hogy az indiánok a 
fejüket a vasúti sínre hajtva füleltek, így sokkal 
hamarabb meghallották a közeledő vonatot, 
mintha a levegőben próbálkoztak volna.

Indián hallgatja a vasúti sínt, 
a társa a levegőben fülel.

Ill
us

ztr
ációk: Pikler Éva
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Szekeres Niki összeállítása

Milyen az, amikor a zene házhoz 
megy?

16

Képzeljétek el, hogy nem nektek kell elmenni 
egy koncertre, nem a szüleitek szervezik meg 
a jegyvásárlást, hanem a haverokkal együtt 
ültök mondjuk a tornateremben és megér-
keznek hozzátok a játékosok. Olyan játéko-
sok, akik megmutatják nektek, hogy 
a komolyzene egyszerre tud nagyon vicces, 
nagyon szép és izgalmas is lenni.

Mert például az Óbudai Danubia Zenekar 
ezt teszi hétről hétre. Járja az iskolákat, és 
tornatermekbe, színpados termekbe visz el 
zenére írt meséket, hogy aztán azokat kicsit 
átírva, humorosan átdolgozva bemutathassa a 
gyerekeknek. Visznek operát vagy szerzőt, de 
bemutatnak számos izgalmas hangszert is.

Csipkejózsika (ugye ismerős?!) és Lúd-
anyó történetét is elvitték a sulikba. 
Az egyikben Csipke Joe álma elevenedik 
meg, aki már nem csodálkozik semmin, 
miután egy négyéves kisgyerek arra kér-
te az apukáját, hogy „a Csipkejózsikásat 

meséjjed”, és így lett Rózsikából egyszerűen 
Józsika, mint ahogy a répa, retek, mogyoró-
ból jépajetekmogyojó lesz gyakran. 

De aztán Csipke Joe másik oldalára fordul, 
és anyukája hangját hallgatja, aki Hüvelyk 
Matyi történetébe kezd… Ennek a Hüvelyk 
Matyinak sem lehetett egyszerű élete, mert 
a szülei olyan szegények voltak, hogy még 

a teszkóújságot sem engedhették meg ma-
guknak, pedig az mindenkinek ingyen jár… 

Így elevenednek meg ezek a mesék, időről 
időre, évszázadról évszázadra, mindig újabb 
és újabb köntösben, és most is, a zene ti-
tokzatos útvesztőihez hangolva, a Danubia 
Zenekarnak köszönhetően. 

2016 őszétől az új program a Bélamesék 
lesz, amelynek alapja Bartók Béla zenéje – 
ami jobb, ha tudjátok, hogy nem valami „mo-
dern”, nehéz vagy disszonáns izé. Ezt csak a 
felnőttek írják így le még néha (bár szégyen-
kezve), a gyerekek viszont pontosan tudják: 
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a Bartók-művek mesevilágokat tárnak fel, 
egyértelműen és varázslatos színekben. 
Természet, színek és élet –  ez Bartók zenéje, 
és ezt az utat járhatják be a Danubia Zenekar 
csapatával a gyerekek ezen a kalandtúrán – 
nekik ismerős lesz minden táj és lépés! 

A szupervicces és szuperigényes, 45 per-
ces programra általános iskolások jelentke-
zését várja a Danubia Zenekar a következő 
e-mail címen: ladanyi@odz.hu.

Nagyobb sulisoknak, 
nagytesóknak

Egy hét a Danubiával címmel indította el 
ifjúsági programját az Óbudai Danubia Ze-
nekar, kimondottan 14–17 évesek számára, 
ahol minél több személyes élményt igyekez-
nek nyújtani ennek a klasszikus zene számá-
ra nehezen megnyíló, ám rendkívül érzékeny 
korosztálynak. 

Az első, „kedvcsináló” beszélgetés után a 
diákok 3-4 fős csoportokat alkotva felveszik 
a kapcsolatot kisorsolt „mentorukkal”, 
a zenekar tagjaival, akiket a későbbiekben el-
kísérhetnek egy napjuk során, és megismer-

hetik a zenészek mindennapjait, ellátogatnak 
a zenekar próbáira, ahol felfedezhetik a kü-
lönböző hangszereket, a zenekar felépítését, 
a próbafolyamat összeállítását. A program 
része egy találkozó a karmesterrel és a mű-
sor szólistájával is, amit követ a főpróba, és 
végül a koncert. A program az adott koncert 
Beavató előadásán folytatódik és az esti 
hangversennyel zárul. 

A programra a toth@odz.hu címen, 
vagy a 06 70 455 6814-es számon lehet 
jelentkezni.

Fotók: Gálos Samu
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Igazán jóízű 
zenei csemege: 

Nyulász Péter összeállítása

A BonBon Matiné idén válik nagykorúvá, hi-
szen éppen 18 évvel ezelőtt indult útjára. Ha 
szükség volna rá, könnyedén le 
is érettségizne, mivel kiválóan 
végzi a feladatát: a zene meg-
ismertetését, megszerettetését 
az óvodás és alsó tagozatos 
gyerekekkel. A BonBon Matiné 
műsoraival számtalan helyen 
lehet találkozni – a Bartók Rá-
diótól kezdve a legrangosabb 
budapesti előadótermeken át a 
vidéki művelődési központokig. 
Évről évre több mint harminc-
ezer óvodás és alsó tagozatos 
kisdiák látogatja előadásaikat 
országszerte.

Lukácsházi Győző művészeti vezető, szer-
kesztő-műsorvezető elmesélte, hogy már az 
alapításkor is az volt a céljuk, hogy egészen 
kisgyerekkortól kezdve megszerettessék a 
zene világát, fűszerezve humorral, mesével, 
jókedvvel, hogy felnőtt korukban hangver-
seny-látogató és kultúraszerető emberekké 
válhassanak. A cél pedig továbbra is válto-
zatlan: minőségi, nívós műsorok bemutatása 
gyerekeknek.

Ennek érdekében folyamatosan keresik az 
új és tehetséges produkciókat, így lépett fel 

náluk pályája elején például Palya Bea vagy a 
Ghymes együttes is.

Tarr Ferenc, a BonBon Matiné igazgatója 
ehhez hozzáteszi, hogy a klasszikus zene és 
a népzene mellett könnyűzenei, színházi és 
táncelőadások is szerepelnek a repertoárjukon:

TF: Igyekszünk a zenéhez kapcsolni a 
kultúra egyéb területeit, így a színházat, az 
irodalmat és a pedagógiát is. Szeretünk kí-
sérletezni is: például először és egyedülálló 
módon kísérünk élőben illusztrációval több 
előadást is. Ilyenkor nem mozdulatlan ké-
peket vetítünk egy vászonra, hanem ezek az 
illusztrációk élőben, a közönség szeme láttára 
készülnek el, neves mesekönyv-illusztrátorok 
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segítségévek. Büszkék vagyunk arra is, hogy 
a BonBon Matiné hozta létre Magyarország 
első árnyékszínházát! 

A BonBon Matiné bérletes ismeret-
terjesztő előadássorozatokat szervez isko-
lásoknak, óvodásoknak országszerte. Sze-
repet kap ilyenkor a tanulás is? 

TF: Mi rendhagyó módon egy-egy előadás 
feldolgozásához feladatlapokat is készítünk, 
régi, jól bevált hagyományunk pedig, hogy 
minden előadáson egy-egy szelet csokoládé-
val jutalmazzuk a közönségünk tagjait, amiért 
megtisztelnek minket a fi gyelmükkel.

Melyiket tartja a legkülönlegesebb 
előadásuknak a sok közül? 

TF: Nagyon büszkék vagyunk a Jancsi és 
Juliska című produkciónkra, amit Meskó Ilo-
na kortárs zeneszerzőnő a mi felkérésünkre 
írt, kifejezetten hangszerismertetés és -be-
mutatás, valamint a klasszikus zene meg-
szerettetése céljából. Ez önmagában is elég 
egyedülálló dolog, és olyan sikeres lett, hogy 
CD-n is megjelentettük. Másik nagy kedvenc 
a Lúdanyó meséi című árnyjátékunk, amely 
Maurice Ravel azonos című balettművét 
dolgozza fel mesés formában. Persze sok új-
donsággal készülünk a következő évadra, így 
például Ilona új darabot ír, és lesz új árnyjáték 
is, meg számos kiváló produkció, amelyekre 
várunk mindenkit sok szeretettel!
www.bonbonmatine.hu 

segítségévek. Büszkék vagyunk arra is, hogy 
TF: Nagyon büszkék vagyunk a Jancsi és 
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Fotók: Tarr Ferenc © Bonbon Matiné Kft.
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Játék a zenével

20

Sándor Enikő összeállítása

Hideg-meleg játék hangokkal

Hangokkal vagy zenével játszani szinte bár-
mikor lehet. Például amikor rajzolás közben 
kedvenc dalodat dúdolod, vagy amikor az 
asztalon, széken, akár a földön ritmusra 
dobolsz. A zenével, zenéléssel fejleszthető 
a kreativitás, a kommunikáció, növelhető a 
fi gyelem és a koncentráció, valamint a rit-
musérzék és a térbeli tájékozódás, ráadásul 
segít az önkifejezésben is. 

A hangokkal, a zenével pedig remekül 
lehet játszani! A játékok alatt akár a saját 
hangotokat is használhatjátok.

Bizonyára ismeritek a „hideg-meleg” 
játékot, amikor egy tárgyat kell elrejtenie 
a csapatnak és egyvalakinek megtalálnia. 
A zenés változatát a következőképpen játsz-
hatjátok: egy önként jelentkező kimegy a 
teremből (vagy becsukja a szemét és a fülét 
is), amíg egy másik önkéntes elrejt egy apró 
tárgyat a jelenlévők közvetlen közelében. 
Ezután annak, aki idáig nem láthatta és 

hallhatta a többieket, úgy kell megtalálnia az 
elrejtett tárgyat, hogy fi gyel a többiek hang-
jelzéseire, amiket hangszerekkel vagy tapssal 
adhatnak. Ha halkan játszanak a hangszerü-
kön vagy halkan tapsolnak, akkor van hideg, 
ha pedig hangosan, akkor meleg, tehát egyre 
közelebb került a tárgyhoz. 
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Karmesterjáték

Add tovább a hangot!

Mindenki ragadjon meg valamilyen hang-
szert, és közösen jelöljetek ki egy karmestert! 
A mester háttal áll a zenekarnak, és csak ak-
kor fordulhat meg, amikor már néma csend 
van (a zenekar ezzel jelzi, hogy készen áll). 
A karmester kezében lehet pálca, de vezé-
nyelhet puszta kézzel is. Ha a pálcát/kezét 
alacsonyan tartja, akkor halkan kell játszani, 
ha magasan, akkor hangosan. Ha leteszi a 
kezét a földre, vége a koncertnek. 

Üljetek le kör alakban, mindenki kezében le-
gyen egy hangszer, amivel egy vagy két hatá-
rozott hangot tud kiadni (a csörgővel például 
úgy, hogy belecsap a kezébe egyszer vagy 
kétszer). A játék során mindenki sorban egyet 
üt, egészen addig, amíg egyvalaki egymás 
után kettőt nem üt. 

Ekkor ugyanis megfordul a kör iránya. Ha va-
laki azonban eltéveszti az irányt, zálogot kell 
adnia, amit egy zenés feladattal tud kiváltani 
(például el kell mutogatnia egy népdalt). Ha 
nincs nálatok hangszer, akkor tapssal vagy a 
földön dobolva is tudtok játszani.

Fotók: Kelemen Réka, Pány-Fliszár Alexandra         
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Farkas Judit képriportja

A hegedű az mozsika, vagy cinige

Ki az, aki lábat tud vágni, cserélni tudja a lelket, valamint vonószőrözéssel, szélpótlással és 
bőrözéssel is foglalkozik? Mi találtunk valakit, aki erre mind képes! Holló Bence hegedűkészítő 
mesternél jártunk.

22

 A mester már hosszú évek óta foglalkozik hegedűk  készítésével és javításával budapesti műhelyében.

 Jávorfából készül a hát és a nyak a tetején a csigával (ezek a hegedű korpuszának, testének részei). 
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A hegedű (régen, ahogy az erdélyiek vagy a csángók nevezték, mozsika vagy cinige) a 

vonós hangszerek hegedűcsaládjának legmagasabb hangolású, méretre legkisebb tagja. 

A csoportba tartozik még a mélyhegedű, vagy közismertebb nevén brácsa, a cselló (más 

néven gordonka) és a nagybőgő (másként gordon).

Érdekes, hogy a hegedű formája, felépítése, díszítése 300 éve gyakorlatilag nem változott, 

sőt, a részek összeillesztéséhez használt ragasztó és a felületkezelésre használt pácok, lak-

kok összetétele is ugyanaz.

A hegedű főbb részei a korpusz, a lélek és a nyak. A hegedű lelke egy lucfenyőből készült 

kis hengeres pálcika, ami a hangszer belsejében található, és nagyjából a láb magas hangok 

felőli oldalán ékelődik a tető és a hát közé. Nincs ragasztással rögzítve, hogy az f-lyukon át 

egy különleges szerszámmal benyúlva, a helyzetét fi noman változtatni lehessen. Ha eltávo-

lítjuk, a hangszer szinte teljesen megnémul, de ha csak egy milliméterrel elmozdítjuk, az is 

jelentős változást okoz a hangban. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegedu
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 A mester már hosszú évek óta foglalkozik hegedűk  készítésével és javításával budapesti műhelyében.

 Jávorfából készül a hát és a nyak a tetején a csigával (ezek a hegedű korpuszának, testének részei). 

 A láb a húrok rezgését továbbítja 

a tetőnek.

 Hegedűk és alkatrészek várják a sorsukat dróton lógva, 

asztalon és fotelben.
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Hangpárosító
 
 Megérkezett a várva-várt tavasz, zsi-
bong a természet! Figyeld meg az újjá-
születő természet hangjait a város zajá-
tól távol! Párosítsd a felsorolt madarak 
sorszámát a hozzájuk tartozó jellegze-
tes hang betűjelével!  

 1. tyúk A búg
 2. kánya B visít
 3. kakas C dürrög
 4.  daru D csörög
 5. fajdkakas E krúgat
 6. veréb F harsog
 7. galamb G kelepel
 8. gerle H csicsereg
 9. szarka I hurrog
10. fülemüle J károg
11. rigó K csattog
12. vércse L kacag
13. sas M kárál
14. haris N énekel
15. varjú O csiripel
16. gólya P vijjog
17. fecske R rikkant
18. csóka S kukorékol

Tehetség: 1 Virtuóz: 2 Zene: 3

Összeállította: Győrfi  Ágnes

Csengő-bongó szavak

 Csoportosítsd a megadott szavak szino-
nimáit! A kód alapján írd a megadott szó 
előtti keretbe a megfelelő számot!

 muzsika  lángész 

 bravúros  agytröszt 

 dal  nóta

 géniusz  szerzemény

 talentum  mesteri 

 zseni  fenomén

 melódia  szám 

 talpalávaló  dallam 

 ének  lángelme

 káprázatos

Illusztráció: Buzay István

A megfejtéseket a poszter túloldalán (28. oldal) találod.

6mikkamakka-bel_aprilis.indd   24 5/2/16   2:57 PM



25

6mikkamakka-bel_aprilis.indd   25 5/2/16   2:57 PM



6mikkamakka-bel_aprilis.indd   26 5/2/16   2:58 PM



6mikkamakka-bel_aprilis.indd   27 5/2/16   2:58 PM



6Mikkamakka

28

A rejtvények megoldásai

Nyulász Viktória: Trilla   5. oldal

Hangpárosító   24. oldal

Csengő-bongó szavak   24. oldal

Legenda a hegedűről  15. oldal

Miért hordott póthajat 
Haydn hajdanán? 9. oldal

1. Olasz eredetű név, jelentése a dalhoz, énekléshez kapcsolódik.
2.  A Lokriszi szörny a diatonikus hangsor hetedik modális gyereke. A Lokriszi hangsor egy „ti-

sor”: ti – dó – ré – mi – fá – szó – lá – ti 
3.  Mindenki csak fanyalgott és nyavalygott, hogy „jaj, milyen csúnya”, meg hogy „nahát, ez fül-

sértő”. Sőt, még az apja is – aki foglalkozását tekintve király volt – így vélekedett a hangjáról: 
„Fülségsértés!” Nekem még sosem volt barátom – lógatta az orrát mélabúsan.

4.  Énekléssel, dúdolással vigasztalta Trilla a fenevadat. A saját, „szomorú” hangsorával békítette 
meg a bátor kislány a Lokriszi szörnyet (ti – dó – ré – mi – fá – szó – lá – ti).

 1. tyúk –  (M) kárál
 2. kánya – (I) hurrog
 3. kakas – (S) kukorékol
 4. daru – (E) krúgat
 5. fajdkakas – (C) dürrög
 6. veréb – (O) csiripel
 7. galamb – (A) búg
 8. gerle – (L) kacag
 9. szarka – (D) csörög
10. fülemüle – (N) énekel
11. rigó – (R) rikkant
12. vércse – (B) visít
13. sas – (P) vijjog
14. haris – (F) harsog
15. varjú – (J) károg
16. gólya – (G) kelepel
17. fecske – (H) csicsereg
18. csóka – (K) csattog

Felülről lefelé haladva: 3, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 
1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1 

1.  A harmadik találós kérdés megfejtése a he-
gedű. (1.: zongora; 2.: dob)

2.  A roma legény a fahasábot szépen kifarag-
ta, a botból vonót készített, és arra ráillesz-
tette a tündér haját.

3. ló, csiga, teknős

 a) - H b) - H
 c) - I d) - I
 e) - I f) - H
 g) - I h) - H
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Könyvajánló
Besze Barbara válogatása

Kertész Edina: A zenélő doboz – Pötyi és Pepita nyomoz 2.

Kertész Edina: A zenélő doboz – Pötyi és Pepita nyomoz 2.

Naphegy Kiadó, 2014
Puhatáblás, 90 oldal

Pötyi és Pepita két kíváncsi, mindenre elszánt kislány akik annak járnak 
utána, ki lopta el Hercig kutyát és Szotyit, a kismajmot, hogy kerül egy 
aligátor a Pávián-sziget körüli tóba, milyen állat Fuzika, és hogy lehet 
valaki három méter magas. A történetben ezúttal két fi ú, Bódog és Ga-
luska is csatlakozik hozzájuk, hogy együtt nyomozzanak a nyári szün-
időben. Lujza bűbájai ezúttal is igen jó szolgálatot tesznek, és végre 
kiderül, hogy miket rejt a hógömbben talált titokzatos zenélő doboz.

Pötyi és Pepita kalandjait olyan 6-9 éves gyerekeknek ajánljuk, akik 
most kezdenek önállóan olvasni. A történet a korosztály érdeklő-
désének megfelelő, könnyed és fordulatos, nyelvezete igényes, de 
remekül érthető, és a szöveg szedése, tördelése is igyekszik a még 
gyakorlatlan olvasók kedvében járni.

Fráter Zoltán: Mesék az Operaházból
Fráter Zoltán: Mesék az Operaházból

Szegedi Katalin illusztrációival

Elektra Kiadóház, 2004 
Keménytáblás, 76 oldal

A kötet a minden mesét szerető gyerek számára leegyszerűsített 
formában, Szegedi Katalin csodálatos, egészen hangulatú árasztó 
illusztrációival jeleníti meg a zeneirodalom klasszikusait. A könyvben 
az alábbi zeneművek mesei átiratai szerepelnek: Mozart: Szöktetés a 
szerájból; Rossini: Hamupipőke; Prokofjev: Rómeó és Júlia; Donizetti: 
Don Pasquale; Cimarosa: A titkos házasság; Csajkovszkij: Diótörő; 
Weber: Abu Hasszán; Rossini: A sevillai borbély; Delibes: Coppélia. 

Horváth Mónika illusztrációival

6mikkamakka-bel_aprilis.indd   30 5/2/16   2:58 PM



Könyvajánló nagytesóknak

Első bejegyzés: A döntés
2016. április 30. – bart

Tizenhárom éves vagyok és Bartnak hívnak. Mindkét dolog eléggé megnehezíti az életemet. 
A Simpson családban szereplő sárga kisfi úról neveztek el, de ami rosszabb, hogy a bart norvégül 
azt jelenti: bajusz. A tizenhárom évesek élete pedig nem túl könnyű, mert folyton meg kell felelni 
valakinek, és nehéz rájönni arra, hogy mit is akarok én. 
Anyám tanácsára például bokszolni járok, pedig nem vagyok túl magas és erős, sőt egyáltalán 
nem szeretek verekedni, inkább operaáriákat énekelek a fürdőszobában. Az évzárón mindenki 
előad majd valamit, amiben jó. Én nem tudom, hogy mit válasszak: a bokszolást vagy az ének-
lést, ezért írtam egy listát, hogy mi szól az egyik, és mi a másik mellett:

 

*  Anya örülne, ha talpraesett és ügyes fi a lenne, aki meg tudja védeni magát, ezért szeretném, ha jól menne a boksz. Ő egy kicsit 
megbízhatatlan, néha többet iszik a kelleténél és kevés a pénzünk is, mégis őt szeretem a világon a legjobban.

** Ada csak egy lány az iskolából, de mostanában nagyon furcsán érzem magam a közelében. Nem tudok hazudni neki, mindig 
megbocsátom, ha elárulja másoknak is a titkaimat. Lehet, hogy szerelmes vagyok belé? De honnan lehet azt tudni?

*** Geir egy drogos pasi a lépcsőházunkból, de nagyon jó fej, támogatott, amikor közös háztakarítást szerveztem, és amikor bicik-
lizni tanultam (kamaszként! milyen ciki…), sőt egy kincset is adott nekem. Aggódom érte, de ő a legjobb barátom. 

Azt hiszem, hogy a listát látva most már tudok dönteni.

 Anya* szeretné.
 Mások jelenlétében is megy.
  Nem tudok ütni, csak védekezni, és az edzőm se-

gítene másik sportágat választani. De elhiszi, ami-
kor azt mondom, hogy nemsokára fogok ütni is.

  Vannak srácok, akik segítenének az „előadás-
ban”, a legtöbb osztálytársam szerint menő a 
bokszolás és Geir*** azt mondta, hogy meg kell 
védenem magam.

  Már csak 9960 órát kell bokszolnom és jó le-
szek benne.

Bokszolás Éneklés
 Én szeretném.
  Csak egyedül a fürdőszobában megy, vagy ak-

kor, amikor Ada** fogja a kezem.
  Amikor Adával titokban felkerestük az énekes 

példaképemet: Bryn Terfelt, akkor ő is biztatott, 
hogy folytassam.

  Az osztályfőnököm szerint nagyon tehetséges 
vagyok, és szerinte menő az éneklés.

 Nincs 9960 órányi boksz bennem.

Ha kamaszok vagytok, vagy egyedül érzitek magatokat és azt hiszitek, hogy 
senki sem lehet nálatok furcsább, akkor olvassátok el Arne Svingen Magas 
Cé és jobbhorog című könyvét, amely a vicces és sokszor abszurd helyzeteket 
konkrét és lényegre törő stílusával megörökítve segít megérteni és túlélni
a felnőtté válással járó különös szituációkat. Néha még talán a döntéshozatalt 
is megkönnyítheti, mert, ahogy Bart mondja: „megesik az ilyesmi. Csak nem 
hittem volna, hogy velem is.”

http://bart.blog.com

Bart blogját lejegyezte: Farkas Judit
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(Arne Svingen: Magas Cé és jobbhorog, Kolibri Kiadó, 2013.)
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Azt már tudod, hogyan terjed a hang. 
Vajon azt tudod-e, hogyan keletkeznek a felhők?
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Megjelent: Jen Green Időjárás 30 másodpercben című kötetében. 
Tessloff és Babilon Kiadó, 2016.
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Sándor Enikő összeállítása

Papírguriga-kazu*

Otthon készíthető hangszerek

6Mikkamakka
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Nem is gondolnánk, hogy akár az otthon található, újrahasznosítható vagy természetes 
anyagokból hányféle hangszer vagy hangjáték készíthető. Csak a fantáziátok szab határt 
annak, hogy miből fabrikáltok valamilyen hangot adó tárgyat. Megmutatunk pár, pillanatok 
alatt elkészíthető hangszert. 

Hozzávalók
•  1 db papírguriga (például a frissentartó fólia 

gurigájának fele is elég)
• 1 zacskódarab
• 1 db befőttes gumi
• papírvágó olló

Elkészítés
Vágj egy lyukat a gurigába a képen látható módon, majd vágj egy kör alakú darabot a zacskóból, 
helyezd a guriga végére és erősítsd rá a befőttes gumival úgy, hogy ne tudjon kiszökni belőle a 
levegő. A zacskó teljesen fedje be a guriga végét. Kész is a hangszer, dúdolj bele a kivágott lyuk-
ba: a hang rezgésbe hozza a zacskót, és egy nagyon vicces hangot hallhatsz. 

Tipp: Dúdold el A nagy ho-ho-horgász dallamát, miközben a többiek éneklik a szövegét!

Hozzávalók
•  1 db kockasajt doboz
•  2 db műanyag kupak
•  1 db műanyag kanál vagy villa
•  cellux
•  cérna vagy fonal,  1 db tű,  olló

Kupakos dob

*A kazu észak-amerikai népi hangszer, zúzoló néven is ismert.
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Elkészítés
Nyisd ki a dobozt és tedd bele a kanalat a képen látható módon. Egy hosszú fonalat vezess ke-
resztül a nyitott dobozon, ennek a két végére kötheted majd a kupakot. Zárd össze a dobozt, és 
celluxozd le az oldalát, hogy ne nyíljon ki dobolás közben, de a műanyag villa vagy kanál is ben-
ne maradjon. A tű segítségével óvatosan lyukaszd ki a kupakokat a közepükön, majd erősítsd 
őket a fonal végére olyan közel, hogyha meglendíted, eltalálja majd a dobod közepét. 

Hozzávalók
•  1 db alufóliás guriga
•  1 db kiselejtezett nejlonharisnya
•  2 db Kinder tojásos műanyag doboz
•  egy marék rizs vagy pattogatott kukoricamag

Elkészítés
Középen vágd ketté a gurigát. Ekkor akár díszítheted is, ha például a két darabot bekened ra-
gasztóval és rátekersz csomagolópapírt, de mintákat is lehet rajzolni rá! Ezután vágd le a haris-
nya lábait, a lábfejtől kb. egy 20 cm-es darabot. A Kinder tojásos dobozokat félig töltsd meg a 
magokkal, majd rakd bele a levágott harisnyadarabokba. Fogd az egyik harisnyát, és húzd át az 
egyik gurigán, amíg be nem akad a végén a Kinder tojásos doboz. Majd ugyanezt a műveletet 
végezd el a másik harisnyával és gurigával. Végül kösd össze középen a harisnyát, és már ki is 
próbálhatod, hányféleképpen tudod megszólítani.

Hozzávalók
•  pisztáciahéj
•  kartonlap
•  gumi
•  erős ragasztó

Elkészítés
Vágj ki két tetszőleges méretű körlapot a kartonlapból. Lyukaszd ki a kartont két helyen, és fűzd át 
rajta a gumit; csomóval rögzítsd, hogy ne csússzon ki. Ezután a pisztáciahéjakat egyenként jó erős 
ragasztóval ragaszd a kartonlapra – esetleg felnőtt segítségével, ragasztópisztollyal megpróbálha-
tod. A csomókat egy-egy pisztáciahéjjal eltüntetheted. Helyezd a tenyeredbe akár egy cintányért, 
és próbáld ki, hogy különböző mozdulatoknál milyen hangot adnak ki a magok!

Cikkünk Szabó Lívia segítségével, Sőnfeld Mátyás Légy te is hangszerkészítő. Egyszerű tárgyak, nagyszerű 
hangszerek (Bp., Sőnfeld Mátyás, 2011) című kiadványára támaszkodva jött létre. Fotók: Szabó Lívia
 

Mag-tapscsináló

Rugós csörgő
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Lukács Lászlót kevés embernek kell bemu-
tatni, hiszen mint a Tankcsapda zenekar 
basszusgitárosa, énekese, Magyarország 
egyik legismertebb zenésze. Persze ahhoz, 
hogy ezt elérhesse, valamikor neki is meg 
kellett tanulnia gitározni. A Mikkamakkának 
el is árulta, hogyan kezdett hozzá:

Igazából nem tanultam zenélni, pontosab-
ban soha nem jártam zeneiskolába. Viszont 
amikor általános iskolások voltunk, az idő-
sebb srácok közül többeknek volt akusztikus 
dobozgitárja, azt kaptuk kölcsön időnként, és 
azzal az én sorsom el is dőlt.

Hány éves voltál akkoriban? 
Tizenkettő, azt hiszem. Egymástól tanul-

gattuk az akkordokat, meg akkordfüzeteket 
nézegettünk, hogy melyik húrt hol kell lefogni.

Mit szóltak ehhez a szüleid?
Eleinte azt gondolták, hogy ez csak egy 

kedves hobbi, és miért ne csinálhatna a 
gyerek ilyesmit, hiszen a zenélés jó dolog. 
Később, amikor azt látták, hogy én sokkal 
komolyabban gondolom a rockzenekarosdit, 
mint ahogyan azt ők szeretnék, akkor elkezd-
tek aggódni, hogy „kisfi am, ebből nem lehet 
megélni, és nem lehet életcél, hogy egész 
életedben csak gitározzál”. Viszont sohasem 
tiltották, inkább tűrték. Aztán amikor egyértel-
művé vált, hogy ez a dolog sokkal komolyabb, 
mint egy gyerekkori vagy kamaszkori fellán-
golás, akkor már inkább támogatták. Amikor 
pedig megérkeztek az első sikerek, azoknak 
nagyon örültek ők is.

Egyáltalán, miért fogtál hangszert 
a kezedbe? 

Aki zenél, vagy szereti a zenét, azt tudja, 
hogy erre nem lehet pontos választ adni. Egy-
szerűen maga a zene, a zenélés, a ritmusok, a 
dallamok, a szövegek már egészen kicsi gye-
rekkorom óta vonzottak. 

Nyulász Péter interjúja

Dobozgitártól a rockszínpadig

36 Fotó: Burger Barna
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Énekeltél kórus-
ban valaha? 

Igen, igen! Általános isko-
lában tagja voltam az iskola 
kórusának. Egészen addig, 
amíg a mutálás miatt a han-
gom megváltozott, és emiatt 
kitettek a kórusból.
 A hangszeres zene terén 
pedig a gitározás tűnt a leg-
egyszerűbben, leggyorsabban 
megtanulhatónak, ami egyben 
már zenei kifejezésformának is 
tekinthető.

Mi kellett ahhoz, hogy végül aztán 
mégis neked legyen igazad, és ne egyszerű 
hobbit, vagy „felesleges időpocsékolást” 
jelentsen csupán a gitározás, hanem ko-
moly megélhetéssé váljon?

Igazából én akkor is zenélnék, ha nem tud-
nék megélni belőle, csak akkor nyilván munka 
mellett, hobbiból, mint azt sokan, nagyon he-
lyesen, meg is teszik. Az, hogy ma ez a mun-
kám, amiből meg is tudok élni, számomra 
külön ajándék, hiszen mindig maga a zene, a 
zenélés öröme vonzott. 
Persze ahhoz, hogy a 
Tankcsapda zenekar 
azzá váljon, amivé lett, 
sok időt kellett a pró-
bateremben tölteni, ami 
mellé maximális elkötele-
zettségre is szükség volt. 
Kellett az elszántság, a 
kitartás, és erős hit abban, 

hogy az, amit csinálok, akkor is működni  fog, 
ha időnként vannak hullámvölgyek, és olykor 
minden sötétnek látszik körülöttem. 

Milyen zenét ajánlanál a 
Mikkamakka olvasóinak fi gyelmébe? 

Konkrét zenei stílust nem szívesen ajánla-
nék, hiszen szerencsére minden ember más 
és más, ahány ember, annyiféle zenét szeret 
és ez így is van jól. Én inkább azt ajánlanám 
minden gyereknek – és felnőttnek is –, hogy 
legyen nyitott a zenét illetően, hallgassa meg 
a legkülönbözőbb műfajú muzsikákat is! a legkülönbözőbb műfajú muzsikákat is! 

Fotó: Campus Foto

Fotó: Szepesi Boglárka
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Farkas Judit összeállítása

Mikkamakka szeretné, ha jó zenéket hallgat-
nátok, ezért megkért négy ismert énekest, hogy 
ajánljon nektek 10 dalt. 

Online változatunkban megtaláljátok a zene-
számok YouTube linkjeit is.

Kardos-Horváth 
János a Kaukázus, 
a Kafkaz és a K2 ze-
nekarok, valamint a 
Hahó együttes front-
embere, három gye-
rek apukája. Verseket 
is megzenésít, és 
2015 tavasza óta Anyám tyúkja címmel a 
Petőfi  Rádióban gyerekeknek és gyerekes 
felnőtteknek szóló műsort vezet. Szerinte 
ezeket kellene hallgatnotok:

Palya Bea dalszer-
ző és énekes 11 szó-
lólemezt adott már ki. 
Otthonosan mozog a 
népzenében, világze-
nében és a jazz mű-
fajában, világszerte teltházas koncerteket ad. 
Egy kislány anyukája.

Ezen a listán az általa ajánlott dalokat lát-
hatjátok:

Kaláka – Kányádi Sándor: Fakatona

Halász Judit – Bódi László (Cipő): La lá lé luli

Dés László – Geszti Péter: 
A dzsungel könyve: Beindul a pofonofon 

Rutkai Bori Banda: Pizsamátor

100 Folk Celsius: Lego

Hahó együttes: Éljen a szeretet ereje! (ezt kétszer) 

Hahó együttes: Földlakó

Hahó együttes: Rózsi néni sok a szatyor

Alma együttes: Nád a hazám teteje

Sebő Ferenc, Udvaros Dorottya, Juhász Jácint –
 Weöres Sándor: Hajnalban indultunk, Méh-raj duruzsol, 

Munka és béke, Épül az ország

Makám – Lovász Irén: Szindbád

Gryllus Vilmos: Lovag és sárkány

Szalóki Ági – Tamkó Sirató Károly: Pista bácsi

Ghymes: Kis karácsonyi ének

Yo-Yo Ma – Bobby McFerrin: Hush little baby

Kaláka – Kányádi Sándor: Fakatona

Palya Bea: Apa Dal

Palya Bea: Nagymamák Altatója

Songs from the Baobab: 
African Lullabies & Nursery Rhymes

Fotó: E
m

m
er

 L
ás

zl
ó
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Dalnokverseny – avagy playlist nektek, 
zeneajánló ismert énekesektől gyerekeknek

6Mikkamakka
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Rutkai Bori a 
Karajoké, a Speciál 
Gizda, a Specko 
Jedno, a Hébe-
Hóba Banda, a 
Budapest bár és a 
Rutkai Bori Banda nevű 
zenekarokban énekel, zené-
ket szerez, de képzőművészként 
is elismert. 

Szeretettel ajánlja az alábbi zenéket, 
amelyek közül többnek a klipje is fi gyelemre 
méltó:

Szalóki Ági énekes, dalszerző, előadómű-
vész. Neve összefonódott a világzene és a 
népzene világával. Gyereklemezei: a Téli-nyári 
laboda, a Cipity Lőrinc és a Gingalló széles 
körben ismertté tették. A Körforgás című le-
mez 2014-ben jelent meg, amelyen többek 
között József Attila, 
Erdős Virág és Sza-
bó T. Anna verseit is 
énekli.

Ezt a sokszínű 
zenei ajánlót küldte 
nektek:

39

A. Milne: Micimackó lemez (Milne meséjének dramatizált 
változata Bartók és Saint-Saens műveiből szerkesztett zenei 

betétekkel, Gábor Miklós, Margittay Ági, Mensáros László, 
Domján Edit és Békés Itala szereplésével)

Pigmeusok – African Bayaka Pygmies Music

Arvo Part – Arvo Part Estonian Lullaby~Estonian 
Philharmonic Chamber Choir, Tallin Chamber Orchestra

Bobby McFerrin: Bang!Zoom 

Beyoncé: Love on Top

Muzsikás – Sebestyén Márta: Eddig vendég 

Ando Drom: Mori gazsi

Szalóki Ági – Tamkó Sirató Károly: Kongó bolt

Egyszólam – Fábián Éva: Dráva partján születtem a világra 
(somogyi énekek)

• Szalóki Ági – Erdős Virág: Négyeshatos

Fotó: K
iss

 R
oz

in
a

Fotó: E
m

m
er

 L
ás

zl
ó

Kaláka – Weöres Sándor: Az éjszaka csodái

Jamiroquai: Corner of the Earth

Michael Jackson – Diana Ross: Easton down the road

Szalóki Ági: Libegő

Janelle Monaé: Tightrope

Mozart: Varázsfuvola (nyitány)

Mungo Jerry: In the summertime

Rutkai Bori Banda: Jól van dolga a mostani uszkárnak

Rutkai Bori Banda: Laton Laton Balaton

Rutkai Bori Banda: Nincs itthon a Béla bácsi
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Ismeritek a rút kiskacsa tör-
ténetét? Akit kiközösítettek, mert 
csúnyácskának született, pedig 
még csak nem is kacsa volt? 

A HOPPArt Társulat színpa-
di változatában a csúnya, fehér 
kacsát sárga strandpapucsban 
csattogó testvérei és szülei el-
kergetik a háztól, csak édesanyja 
adományoz neki egy dobozka en-
nivalót és pár jó tanácsot: 
ne álljon szóba idegenekkel, ne 
keveredjen rossz társaságba és 
ne vegye el, azt, ami a másé, to-
vábbá: lehetőleg keressen egy 
olyan helyet, ahol jól érzi magát. 
Anyja tanácsai sok nehézségen segítik át a 
csúnya kacsát, mégis minden alkalommal 
menekültként kénytelen folytatni viszon-
tagságos útját… Folyamatosan keresi anyját 
és otthonát, és amikor végre egy kemény 
tél végén kitavaszodik, meglepetten veszi 
észre, hogy rajta is hófehér szárnyak nőttek, 

hattyúvá vált, és befogadja őt a hattyú-
társadalom.

Az előadás tele van egyszerű, de nagy-
szerű megoldásokkal. A jelmezek nincsenek 
túlbonyolítva (hófehér ruha a hattyúlá-
nyoknak és a zenészeknek; fehér nadrág 
és fehér felöltő a csúnya kacsának, piros 

 A csúnya kacsa

42

6mikkamakka-bel_aprilis.indd   42 5/2/16   2:58 PM



Besze Barbara

színű ruha a rókának, 
szőrmekucsma és ker-
tésznadrág a kutyának); 
a természetet és az em-
beri környezetet színes 
faasztalok sokasága je-
leníti meg (a nádas zöld 
asztal, a tó kék asztal, a 
ketrec kicsi felfordított 
asztal, és a guruló ruha-
akasztónak is számos 
funkciója van); a fa, a 
szikla, a meredély egy-
egy szék, a jég asztalok-
ra boruló, lengő, átlátszó 
nejlon…  Így aztán bátran 
dolgozhat előadás köz-
ben a képzelőerőnk is!

A mesejátékot gyakran megszakítják a 
színészek által, különféle hangszereken ját-
szott zenei betétek, dalok, amelyek színessé, 
pergőbbé és ahol kell, megfelelően feszül-
tebbé teszik az előadást.

Nagyon jó szívvel ajánljuk nektek ezt az 
előadást!

HOPPart Társulat  – Vaskakas Bábszínház:
Markó Róbert – Tengely Gábor: A csúnya kacsa
Hans Christian Andersen A rút kiskacsa című 
meséje nyomán, Kolozsi Angéla szövegkönyvé-
nek felhasználásával.
Időtartam: 60 perc
Szereplők: Szilágyi Katalin, Friedenthal Zoltán, 
Valentyik Anna e.h., Keresztény Tamás, Herczeg 
Tamás, Kiss Diána Magdolna
Rendező: Tengely Gábor
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Van egy különleges zenekar, amelynek kon-
certjein egyetlen hagyományos hangszerrel 
sem találkozhattok. A zenészek biciklido-
bon, gettómarimbulán, hangburgeren és 
még jó néhány, maguk által kreált, csodá-
latos zeneszerszámon játszanak varázs-
zenét. Naná, hogy gyerekeknek is! Rimóczi 
Istvánnal, a Bélaműhely művészeti vezető-
jével Dániel András beszélgetett.

Miért Bélaműhely? Honnan a név?
Az első próbahelyünk egy asztalosmű-
helyben volt, amit előttünk a Béla bérelt, de 
nem tudta fi zetni és mennie kellett. Helyette 
jöttünk mi. A név maradt, csak a tevékenység 
változott. 

Hogy született az ötlet, hogy minden-
féle, zenélésre látszólag teljesen alkalmat-
lan tárgyból próbáljatok meg – sikerrel – 
fantasztikus hangszereket építeni?
Rájöttünk, hogy zenélésre minden tárgy alkal-
mas. Ha valóban fi gyelünk, hallhatjuk, hogy 
minden szól! Nincs teljes csönd. Még egy 

süketszobában 
sem. Szól az űr, a 
Föld, a szél, a víz, 
a fa, a növények 
és az állatok. 
Az ősember 
telerakja a ben-
dőjét, aztán az íj 
és az evőcsésze 
hangszerré válik 

a kezében. Más tudatállapotra vágyik, és a 
hangkeltés segítségével képes elérni ezt.

Olyan gyerek voltál, aki mindent 
szétszedett, ami csak a keze ügyébe kerül?
Azt hiszem, igen, én inkább szétszedős vol-
tam, mint összerakós. Bár jobban szerettem 
a természetben lenni, mint egy szobában 
ülve szét- és összerakni valamit. 

Hogyan születnek a hangszereitek? 
Mennyire múlik a véletlenen, és mennyiben a 
tudatos keresés, kísérletezés eredménye ez? 
Van ebben minden, véletlen éppúgy, mint 
tervezés, kísérletezés. Mindenből készíthe-
tő hangkeltő eszköz. Eleve csak a körülötte 
lévő csend mértékétől függ, hogy mennyire 
hallható a hangja. Maradjunk csendben! Ezt 
kell mindenek előtt gyakorolni… Van egy ba-
rátom, aki épp lakást újít fel. A minap azokból 
a csövekből kért 6 métert, amelyekből múlt 
nyáron hangszereket csináltunk. Felajánlotta, 
hogy visszaadná nekik eredeti funkciójukat. 
Én igent mondtam, de a csöveket még nem 
kérdeztük erről. Nem biztos, hogy ők is sze-
retnének visszaváltozni.

Mi volt a legnagyobb meglepetés e 
kísérletezések során?
A készítés során általában minden eszköz ad 
2-3 másikat mellékesen. Minél kevesebb a 
tervezés, annál több a meglepetés. Pompás 
dolog! Csak építesz és játszol, átépítesz és 
játszol és így tovább...

Dániel András

„A csöveket még nem kérdeztük erről”
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Előfordul-e, hogy mondjuk egy gépal-
katrészekből készült zeneszerszám mintája 
egy létező – akár európai, akár afrikai vagy 
ázsiai – hangszer?
Igen. Van, hogy van valami alap, amit rá-
szerelünk egy meglévő, vagy beszerezhető 
tárgyra, aztán fi gyeljük a hangokat. Meg azt, 
hogy azért használni is lehessen és ne kelljen 
hozzá daruskocsi... A gettómarimbulánk pél-
dául  kétszázliteres olajoshordóból készült. 

Felnőtt koncertjeitek mellett gyere-
keknek szóló foglalkozásokat is tartotok. 
Mennyiben más nekik játszani, mint felnőt-
teknek? 
A felnőtt is gyerekből lett, csak van, akin ez 
nem látszik. A mi feladatunk az, hogy meg-
mutassuk, hogy ott van benne. A gyerekek 
nem csodálkoznak azon, hogy bicikliből van 
a dob és közlekedési bójából a szaxofon. 
Nekik ez természetes. Mesevilág, ahol min-
den lehet. 

Nehéz-e játékra bírni a felnőtteket?
A tapasztalat az, hogy először a tárgyak lát-
ványa ragadja meg őket. Megállnak, nézelőd-
nek, közelebb jönnek. Itt a legfontosabb a mi 
feladatunk: hogy be tudjuk-e vonzani őket. 

Ha sikerül, és elkezdenek játszani, hangokat 
kelteni, onnantól a játék és a hangok dolgoz-
nak már, Ha ez megtörténik, a többi szinte 
magától megy.

A játékon és a művészi élményen 
vagy a puszta kikapcsolódáson túl miben 
segíthet nekünk a zene? 
Pszichológiai tény, hogy a hangok módo-
sítják a tudatunkat. Többek között ezért 
alkalmasak terápiás célra, harci ösztönzés-
re, vagy épp a nyugalom meg z avarására. 
A zene eszköz, rajtunk múlik, hogy mire és 
hogyan használjuk. Építeni vagy rombolni 
akarunk? Nyugtatni vagy riasztani, manipu-
lálni vagy szeretni? Ahogy meghatározzuk a 
hangot, úgy határoz meg ő is minket.

Ha érdekelnek a Bélaműhely zenéi, prog-
ramjai, látogass el ide: www.belamuhely.hu
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Szakmai tanácsadó: Réti Mónika

Labor a konyhában 

Önfelfújó lufi k

Amire szükséged lesz:
• 1 lufi 
•  1 literes vagy 1,5 literes üres műanyag 

palack
• Tölcsér
• Kis ecet
• 2-3 teáskanál szódabikarbóna

Így készítsd el: Töltsd meg egyharmadáig 
a műanyag palackot ecettel. A tölcséren át 
szórj 2-3 teáskanál szódabikarbónát egy 
lufi ba. Helyezd rá a lufi t az üveg nyakára. 
A lufi  azonnal elkezd felfújódni. Mivel a lufi  
most széndioxiddal van tele, még nem képes 
felfelé szállni. Zárd le a lufi  száját! Ahhoz, 
hogy a lufi  elérje a plafont, dörzsöld meg 
valamilyen műszálas anyaggal, vagy dörgöld 
a hajadhoz. Azután próbáld a lufi t a mennye-
zetre irányítani.
Magyarázat: A szódabikarbóna és az ecet 
kölcsönhatásba lép egymással, ami szén-
dioxidot képez, ez megtölti a lufi t. A dörzsö-
léssel keletkezett elektromos töltöttségnek 
köszönhetően a lufi  akár öt órán keresztül is 
fennmarad a plafonon.

A képek a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban tartott Mikkamakka Klub kísérleti bemutatóján készültek.
Köszönjük Botka Csenge negyedik osztályos tanuló segítségét!
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Papírszínház – színház, ahol akarod!

Árak: 3400 Ft/mese, 7800 Ft/fakeret Mesecsomag: 4 szabadon 
választható mese: 13.600 helyett 10.200 Ft

Kis csomag: fakeret+4 szabadon
 választható mese: 21.400 helyett 18.200 Ft

Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: 28.200 helyett 23.300 Ft

Nagy csomag: fakeret+8 szabadon
 választható mese: 35.000 helyett 27.900 Ft

A Japánból eredő Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket színházi élménnyé alakítja. 
A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő a gyerekekkel szembe-
fordulva a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi 
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást. A képek mindenki által jól lát-
hatóvá válnak, a fi gyelem egyszerre tud az illusztrációkra, a mese szövegére irányulni, a me-
sélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni a közönségének.

Rendeld meg most! +36 30 6364 702 Valtinyi Lídia lido@csimota.hu
www.csimota.hu/papirszinhaz

Kövess minket a Facebookon is: www.facebook.com/papirszinhaz

Ha érdekel a klasszikus és a kortárs gyerekirodalom…
Ha érdekel, mi és hogyan változik a mai gyerekkultúrában…
Ha tudni szeretnéd, miről szólnak a mai gyerekkönyvek…

Ha szeretnéd belülről látni a könyves műhelyek működését…
Ha kritikus, szerkesztő, gyerekkönyv-, gyerekdráma-, forgatókönyv-író szeretnél lenni…

…jelentkezz a KRE BTK

Gyermek- és i� úsági irodalmi szakember 
felsőoktatási szakirányú továbbképzésére!

Jelentkezhetsz ha…
van legalább alapfokú bölcsész, pedagógus (óvónői, tanító- vagy tanárképző főiskolai) diplomád,

 ha művészeti felsőktatásban, vagy hitéleti szakon végeztél

Tanulhatsz…
a magyar és az európai gyerekirodalom történetéről

a gyerek- és az i� úsági irodalom műfajairól, medialitásáról
a mesekutatásról és a meseelméletekről, a gyerekirodalmi művek értelmezéséről

az olvasásra nevelés programjairól, a művészetterápiáról,
a gyerekpszichológia és az irodalom kapcsolatáról

kreatív írást, műfordítást, színpadi és fi lmes adaptációt, kritikaírást, szerkesztői ismereteket

A képzést neked ajánljuk, ha…
pedagógusként, kiadói munkatársként, könyvkereskedőként

gyerekkönyvtárosként
programszervezőként, online tartalomfejlesztőként dolgozol

színházcsináló, zenész vagy vizuális művész vagy 

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 1.
Elektronikus jelentkezési lap: http://www.kre.hu/btkfelveteli 

A képzés két féléves, költségtérítéses: 110 ezer Ft/félév

Mesecsomag: 4 szabadon 
választható mese: Kis csomag: fakeret+4 szabadon

 választható mese: Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: Nagy csomag: fakeret+8 szabadon

 választható mese: 

választható mese: Kis csomag: fakeret+4 szabadon
 választható mese: Közepes csomag: fakeret+6 szabadon 
választható mese: Nagy csomag: fakeret+8 szabadon

 választható mese: 

Levelezési cím: KRE MNYIKI Gyerekirodalom, 
 1146-Budapest, Dózsa György út 25–27.
E-mail: simon.edit@kre.hu, bodiss.tamasne@kre.hu, hermann.zoltan@kre.hu
További információk:  http://www.felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek/

!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg_id=4085

„Ezen a nyáron néhány napra kölcsönkaptam egy fadobozt. De nem közönséges fadoboz volt ám az, derült ki 
hamarosan. A doboznak, pontosabban a doboz tartalmának varázsereje van. A gyerekek áhítattal hallgatták 
és gyönyörködtek a képekben. Pár nappal később egy lovas táborban, már ügyesebben kezelve a lapokat, 
9-10 éves gyerekeknek kezdtem el mesélni. Elbűvölten nézték a képeket, követték a mese történéseit. Amikor 
befejeztem a mesélést, és becsuktam a dobozt, a kicsik kiáltozni kezdtek, hogy még, még. Mindezt hallva és 
látva tudtam, hogy úgy, ahogy az kell, a mesék mindenki szívéhez eljutottak, ezúttal a Kamishibai segítségé-
vel. Nagyon örülök annak, hogy a mesélésnek ezt a módját kipróbálhattam!” Klausz Ildikó, tanár

A Papírszínház előnyei:
•  minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket: otthon, óvodá-

ban, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban, rendezvényen;
•  elsősorban 2–10 éves korú gyerekek fi gyelmét képes maximálisan fóku-

szálni;
•   sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által előadva gye-

rekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által előadva vagy akár gyógype-
dagógiai segédeszközként, terápiás eszközként is;

•  több tucat meséből válogathatsz, címeink folyamatosan bővülnek;
• esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető. 
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811.00–12.00   Mocorgó Zenekar

A Mocorgó Zenekar interaktív mesejátékra invitálja a leg-
ügyesebb mocorgókat. Bubilla hercegnő és Kalimpa, a bá-
bok bábja a gyerekek segítségét kérik az egész világot be-
folyásoló varázslat megtörésére, így a kicsik is a mesevilág 
részesei lehetnek. A csodavilágban szükség van a kreatív és 
ügyes gyerekekre! A hangszerek megelevenednek, a csoda-
lények szoborrá válnak. Indulás a csodarétre! Bátrak jó elő-
re, hangosan énekelve: Kalimpa a bábok bábja, elindult a 
nagyvilágba…
Gelsei Gergő – basszus ukulele, ének 
Visky Péter – gitár,  ének
Veres Ida – kalimba, ének
Szabó Tamás – ének
Szert Zsigmond – ütőshangszerek
Kinek ajánljuk: 3–8 éveseknek és szüleiknek
Létszám: 120 fő
Helyszín: Színházterem

10.00–11.00    Színház- és Filmművészeti Egyetem – Pagony Kiadó: 
SzínMűVeletek interaktív drámajáték

Május vége: gyereknap.
Hurrá, végre süt a nap!
Játék, móka, kacagás,
Csak te kellesz semmi más.
Jurányi, dráma, gyerekek,
Itt van a SzínMűVeletek!
A foglalkozást tartják: Szepes Anna és Zewde Eszter
Kinek ajánljuk: 6-10 éveseknek 
Létszám: 25 fő
Helyszín: Kamaraterem, félemelet 
Regisztrációhoz kötött!

10.00–13.00    Játszószoba gyerekfelügyelettel a Mocorgóval

Interaktív játszószoba gyerekfelügyelettel a Jurányi Ház-
ban! mocorgóknak a Mocorgóval 
Egy szuperpro�  minicsapat, akik garantáltan elvarázsolják 
a piciket. Ők a Mocorgók, akik Kalimpa, a kis� ú nagyságú 
bábu segítségével röpítenek a mesék világába. Lesz itt já-
ték, mese, mondóka, ének, varázslat, de nagy szerepe lesz 
a mozgásnak is, ami által fejlődik a kicsi érzelmi és szociá-
lis képessége.
A foglalkozást és felügyeletet tartják:
Varga Norbert gyógytornász, ex-óvóbácsi. A Mocorgó moz-
gásfejlesztő foglalkozások szakembere. 
Szabó Tamás színész-bábszínész. A Mocorgó játék- és hangu-
latfelelőse. 
Gergely Katalin színész
http://www.mocorgo.com/
Kinek ajánljuk: 10 hónapostól 3 évesig
Helyszín: Földszint, játszószoba

10.00–13.00   Parányi Műhely: gyereknapi kézműves foglalkozás

Repülőszerkezeteket készítünk és ki is próbáljuk őket egy aka-
dálypályán. A foglalkozást tartják: Rácz Dóra és Enzsöly Kinga
www.paranyimuhely.blogspot.hu
Kinek ajánljuk: 3–12 évesnek
Helyszín: Kert (rossz idő esetén Kávézó-Galéria)

Továbbá egész délelőtt szabadjáték és foglalkozás kicsik-
nek és nagyoknak:
• gyereksarok, hencsergő játékokkal
• színezés, olvasósarok 
• kézműveskedés
• szabadtéri Muki-ház

A PESTI EST BEMUTATJA:

MESE HABBAL
Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

Színház-zene-játék

Gyereknap – Évadzáró 
2016. május 28. szombat 10.00–13.00 óra

A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház családbarát programsorozatában minden korosztály rátalál-
hat a neki megfelelő programra: kicsiknek Mocorgók, nagyobbaknak SzínMűVeletek a Pagony Kiadóval és 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, vagy kézműveskedés a Parányi Műhellyel. Zenei élmény kedvenc 
gyerekzenekarokkal. Felnőtteknek pihenés egy jó könyv és kávé mellett a kávézóban. Gyerek- és pénztárca-
barát menük az éheseknek.

PROGRAMOK

Mese mára
Trilla – Nyulász Viktória meséje
Legenda a hegedűről

Ismerd meg őt!
Kiss Ottó költő
Rofusz Kinga illusztrátor

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Infók: www.juranyihaz.hu; tájékoztatás: fuge.gyorgyi@gmail.com.
Regisztráció és Hírlevél: juranyimini@gmail.com 
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