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Ismerd meg őt!
 KIsmarty-Lechner ZIta, illusztrátor
 Jeney ZoLtán, író

mese mára
 IgéZő roZI egysZerI  
 és megIsméteLhetetLen KaLandJaI
 BorIsKa és a farKas
 Bőhön, a vadásZ

 a hónap témáJa:  
EgyszEr 

volt…

Beavató
Kiscsoportos foglalKozásoK 
6-10 éves gyereKeKneK

Hősök, tündérek, 
BoHócok
Koncertsorozat 10–15 éveseKneK

Jazz Játszótér
interaKtív KoncerteK 6–15 éveseKneK

„a feladat nehézsége abban áll, hogy tizenöt, egymás számára 
idegen gyermekkel foglalkozunk, akik sem zenei előképzettségükben, 
sem életkorukban nem egyeznek – másra van szüksége egy hat-, és másra 
egy tízévesnek. így rengeteg improvizációra kényszerülünk. ezt a munkát 
csak olyan pedagógus végezheti, aki teljes mértékben rugalmas.”

(Kósa Dávid – foglalkozásvezető)
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Mikkamakka

egyszeri és megismételhetetlen kalandjai

Engem Igéző Rozinak hívnak, és a Szív 
utca 4-ben lakom. Ez a világ egyik legjobb 
helye, mert a sarkon van a játszótér, velünk 
szemben a cukrászda, a mellettünk lévő ház-
ban az óvoda, az utca végén pedig az iskola. 
Ha fokozhatom még valamivel, az anyukám 
munkahelye száztizenkét lépésre van a há-
zunk kapujától, csak egy zebrán kell átmenni 
ahhoz, hogy megálljak a munkahelyének 
hatalmas ablaka előtt, és úgy megijesszem, 
hogy ő hátrarúghassa magát a kerekes iro-
daszékén, és azt kiabálhassa: kislányom, 
te hogy a jó életbe kerültél már megint ide? 
Nem a franciaórádon kellene lenned?

Természetesen a franciaórámon kellene 
lennem. Negyedikes vagyok a Szív Iskolában, 
ahol egy bajszos ember, aki Romániából jött, 
tanít franciára minket. A ritka tehetségeket 
kiválogatta, és heti kétszer, apukám szerint 
azért a pénzért, ami nekünk egyáltalán nem 
éri meg, ott kell maradnunk Monsieur (ejtsd 
möszjő) Bajusszal, és most már nemcsak 

15 francia éneket tudok, hanem 3 verset 
és 2 dialógot is. Dialóg, mindig ezt mondja 
Monsieur Bajusz, vagyis párbeszéd, és hoz-
záteszi: ah donc! (ejtsd Á donk!). Feszes, bar-
na bőrnadrágot hord, aminek a szárai oldalt, 
mint az indiános filmekben a cowboyoknak, 
ki vannak lyuggatva, és a lukak barna bőrzsi-
nórral összevissza egymásba vannak fűzve. 
Utálom a franciaórákat.

Utálom a franciaórákat, ezért gyakran 
rábeszélem Janit (aki szerelmes belém és 
ezért elsőben minden reggel hozott nekem 
egy pici, kókadt, szomorú tulipánt, ami-
ről már hálisten leszokott), hogy lógjunk 
el. Nálunk ez családi vonás, a nővérem is 
mindig meglépett, bár ő az óvodából, a 
Háromsicpityuval, akiről én évekig azt hit-
tem, hogy három különböző fiú, de kiderült, 
hogy nem Három Sicc Pityu volt, hanem 
Háromsitz Pityu, és ettől ez már egy egé-
szen más történet. Viszont nekem meg 
csak a Jani van, a Szabó János, aki, mivel 
a Monsieur Bajusz állandóan csavargatja a 
fülét a franciaórákon, örömmel lógott meg 
velem múlt héten is, meg az azelőtti héten 
is, és ijesztgettük anyukámat a munkahelye 
ablakában. Vagy, ami még ennél is sokkal 
jobb volt, elmentünk hozzánk, és bejártuk a 
házunk hátsó felét.

Bejártuk a házunk hátsó felét, mert annál 
izgalmasabb és hátborzongatóbb helyet én 
még sosem láttam. A Szív utca 4. egy hatal-

Igéző Rozi

Első rész, amelyben Igéző Rozi elmondja, kicsoda, micsoda ő, és említést tesz azokról a dol-
gokról, amikről érdemes

Szekeres Niki meséje
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mas bérház, ami telis-tele van lövésnyomok-
kal, mert az ötvenhatosok, amikor harcoltak 
a szabadságért, menekültek a rossz zsaruk 
elől, akik közben szétlőttek mindent, meg ők 
is visszalőttek persze, szóval apám szerint 
a ház azért van tele lövésnyomokkal, mert 

ebben az országban senkit nem érdekel 
semmi. A ház anyukám szerint belülről olyan 
undorító, hogy nem is érti, mire megy el az 
a rengeteg sok közös költség. Mi a ház első 
felében lakunk, itt élnek azok, akiknek több 
pénzük van. Hátul, ahol az öreg Marcsi néni 
is lakik, akinek anyukám levest visz, meg ki-
takarít nála, mert neki folyton segítenie kell 
az elesetteken, olyan lakások vannak, amik-
ben nincs vécé, és ezért egy büdös klotyót 
használnak közösen. Na, errefelé szoktunk 
mi kommandózni Janival, ha senki sincs ná-
lunk otthon.

Ha senki sincs nálunk otthon, akkor min-
dig elviszem Janit a hátsó részbe, ami szin-
tén teljesen szét van lőve. Itt lakott állítólag 
Lisztenberg Éva is, aki írt valami naplót, de 
már nincs meg. Van egy botlatókő a kapunk 
előtt a járdába süllyesztve, ez egy kis arany-
kő, és rá van írva, hogy 1944-ben elhurcolták 
innen. Jani erről semmit sem tudott, ezért 

elmondtam neki, ahogy apa szokta nekem: 
ezt a szegényt lányt a náci disznók vitték el.

Apukám szerint a házunk tisztára stra-
tégiai pont, amiben ott lélegzik a történelem. 
Én mindig úgy érzem, mintha a házunk lé-
legezne, és amikor a hátsó részben vagyok, 
feláll a karomon a szőr, a gyomrom nagyon 
erősen összeszorul és tiszta piros lesz az 
arcom, anyukám szerint néha túl hevesen 
ver a kis szívem.

Néha túl hevesen ver a kis szívem, és 
akkor Jani mindig ad egy kortyot a citromos 
teájából, amitől jobb lesz. Ha a keskeny fo-
lyosón átmegyünk a hátsó részre, először 
el kell osonni a Lakatosék ajtaja előtt, náluk 
általában hangosan megy az Aranyeső a 
családomra, jaj meghalok című szám, és fi-
nom cigiszag jön ki tőlük az ajtón, ami anyu-
kám szerint visszataszító. Ő szigorúan csak 
az erkélyen szokott dohányozni. A folyosó 
legvégén, ahol már nincs lakás, le lehet látni 
a régi óvodámra. A házunk hátsó részéből, 
fentről nézve egészen más a homokozó, a 
mászóka, picit összevissza dől a vonat faház 
teteje, nem is annyira színes, és egyáltalán 
nem barátságos. Viszont, ha nem szoktunk 
már itt nagyon megijedni és azonnal vissza-
rohanni az ajtónkhoz Janival, akkor még egy 
félemeletet felgyalogolunk, és ott van a titkos 
ajtó, a mi titkos ajtónk.

Illusztráció: Jeney Zoltán

3

(Részlet 
egy készülő 
könyvből)
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Népmese

Bőhön, a vadász
Hajdanában, réges-régen élt egy legény 

Burjátországban. Úgy hívták, Bőhön. Vadász 
volt ez a legény, a burjátok úgy mondják, 
höbűn. Hát a legényt mindenki csak úgy em-
legette: Bőhön höbűn.

Egyszer, jókor reggel Bőhön höbűn elha-
tározta, hogy elmegy vadászni. Volt egy kis 
szekere, abba befogta szép kicsi fehér biká-
ját, s elindult. Kellett a szekér, hátha valami 
nagy vadat ejt, s akkor azt el tudja rajta hoz-
ni.

Ahogy így ment, mendegélt, elhagyta már 
a falut, amikor szemébe ötlött egy rozsdás 
olló. Ott hevert az úton. Bőhön nem röstellt 
lehajolni érte, feltette a szekérre, s arra gon-
dolt:

– Bármi legyen, gazdagít.
Így tanulta ezt az apjától, az meg az ő ap-

jától.
Ment tovább Bőhön höbűn, amikor pár 

lépés után mit látott? Látott az úton egy kicsi 
békácskát. Éppen őt nézte. Lehajolt Bőhön, 
tenyerébe vette a békácskát, s mondta neki:

– Na, te kicsi békácska, ne árválkodj itt az 
úton, gyere velem! – Azzal a szekerére tette, 
s arra gondolt:

– Bármi legyen, gazdagít!
Ment tovább. Ahogy így lépkedett, balla-

gott, egyszer csak egy csöpp kis kígyó siklott 
át előtte. Megállt a kígyócska, öltögette a 
nyelvét Bőhönre. Ő meg odament, óvatosan 
kezébe vette a kis állatot, s mondta neki is:

– Na, te kicsi kígyócska, ne árválkodj itt 
az út szélin te sem, gyere velem! – Azzal a 
szekerére tette őt is, s arra gondolt, amit az 

apjától, az meg az ő apjától tanult.
– Bármi legyen, gazdagít!
Így ballagott Bőhön höbűn vidáman, ami-

kor egyszeribe valami megütötte az orrát. 
Beleszippantott mélyen a levegőbe, nézett 
jobbra, nézett balra, aztán lenézett a lába elé, 
s nem csalódott. Mert az hevert előtte, amire 
gondolt. Egy szép, nagy, friss, gőzölgő tehén-
lepény. Bőhönnek rögtön eszébe jutott:

– Bármi legyen, gazdagít! – Lehajolt, fel-
vette a tehénlepényt, s feltette azt is a szeke-
rére.

Kettőt se lépett, amikor megbotlott vala-
miben. Egy nagy, nyeletlen kalapács akadt 
a lába elé. Feltette azt is a szekérre, s már 
mondta is magában:

– Bármi legyen, gazdagít!
Ment tovább. Nézdelődött, nézgelődött, s 

hát megpillantott az út szélén egy elhagyott 
fürjfészket. Három kicsi tojás árválkodott 
benne. Nem hagyhatta ezt Bőhön höbűn, 
magához vette a tojásokat, feltette a szekér-
re, s na, mit is mondott? Hát azt, hogy:

– Bármi legyen, gazdagít!
Már beért az erdőbe, amikor az út két ol-

dalán egy-egy kiszáradt bokrot vett észre. 
Fogta a kökénybokrot, felrakta a szekérre. 
Fogta a galagonyabokrot, felpakolta azt is, és 
az mondta, amit az apjától tanult, az meg az 
ő apjától:

– Bármi legyen, gazdagít!
Már szürkült, amikor meglátott egy ta-

nyát. Rögtön tudta a nyomokból, hogy egy 
mangatháj házához érkezett. Ismerik ám a 
burjátok a mangathájt – ámbár senki se tud-

4
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nagyon. Felugrott a szörnyeteg, meglökte a 
sparheltet, kiugrott helyéről a hamutartó
fiók. A három tojás összekoccant, összetört, 
a forró tojáslé meg szembespriccelte.

– Jaj! Jaj! Mi ez? Mi a csoda ez?? Jajjjj! – 
És futott kifelé a házból.

Hanem azt elfelejtettem mondani, hogy 
Bőhön höbűn kiejtette a zsebéből az ol-
lót, s az ott hevert a földön. Belelépett a 
mangatháj, beleállt az olló a pucér talpába. 

Kínjában üvöltött rettenetesen, 
feltépte az ajtót, kiugrott 

rajta. No, bizony éppen 
a tehénlepényre. 

Azon elcsúszott, 
hanyatt esett, 
a fejére meg 
rá a kalapács 
az ajtófélfáról. 
No, puff neki! A 

mangathájnak 
bizony annyi!

Előjött az ágy 
alól Bőhön höbűn. 

Megnézte a mangathájt, 
annak már tényleg annyi volt. 

Ásott neki egy nagy gödröt, eltemette, 
elföldelte, le is döngölte, aztán körülnézett 
a tanyán. Volt ott minden. Étel, ital, jószág, 
szerszám. Bőhön ott is maradt, s bizony 
mondom, sóra, fára többet nem volt gondja!

De egyvalamit soha nem felejtett el. Azt, 
amit az apjától tanult, az meg az ő apjától, s 
az is az övétől – mégpedig azt, hogy bármi 
legyen, gazdagít!

ta megmondani, pontosan milyen. Nem ám, 
mert aki találkozott egy mangathájjal, azt a 
mangatháj megette.

Bőhön nem azért volt höbűn, hogy meg-
ijedjen! Gondolta, mangatháj ide, mangatháj 
oda, ő bizony itt letanyázik. Elkezdett lepa-
kolni a szekérről. A kalapácsot feltette az aj-
tófélfára. A tehénlepényt letette a küszöb elé. 
Aztán bement a házba, és körülnézett.  
A gerendára felakasztva túró csöpögött. 
Alatta dézsában gyűlt a savó, 
éppen jó volt a békács-
kának. Egy sajtárban 
tej volt, oda betette 
a kicsi kígyót. A 
mangatháj ágyá-
ban megágya-
zott a két szúrós 
bokornak, gon-
dosan betakarta 
őket dunyhával. 
A sparhelt meleg 
hamujába került a 
három tojás, ő maga 
meg bebújt az ágy alá.

Jött a mangatháj. Üres volt 
a bendője, nem sikerült a vadászat.

– Hő! Hő! Idegen szagot érzek! Itt ember 
járt, lesz már vacsora! Csak szomjas vagyok, 
iszok előbb egyet. – És bement a házba. 

Odament a savóhoz, hogy igyon. Igen ám, 
de a kis békácska szemen köpte a szörnyet. 
Felbődült, nem tudta, mi lehet az. Ment a 
tejhez, hogy akkor abból igyon. Kivágódott a 
kicsi kígyó, belemart a szeme közé. Üvöltött 
a mangatháj, megtántorodott, belehuppant 
az ágyba. Jajj! Szúrt a sok hosszú tüske 

Mándoki László fordítása alapján Luzsi Margó mesemondásában.  
Megjelent: Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi. Magvető, Budapest, 2016. 
Illusztráció: Dániel András 
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Lola csodálkozik. Fogja a piros tollat, 
megrázza. Három csepp tinta hullik a földre. 

– Nem értesz hozzá… – sóhajt Lóci és el-
megy.

Lóci Csőrepicihez, a tyúkocskához megy, 
és tőle kér segítséget.

– Ez a toll kisebb, mint egy tojás! Már 
hogy lennének szép dolgok benne? – kérdezi 
Csőrepici.

Lóci továbbmegy.
Ekkor meglátja Nyakapacát, a zsiráfot, és 

őt is megkéri, hogy segítsen megkeresni a 
tollban rejlő szép dolgokat. 

Lóci, a kis víziló csupa kedves ajándékot ka-
pott a születésnapjára. A legjobban mégis 
Vízilóapu ajándéka tetszik neki: egy piros toll. 

–  A tolladban csodaszép dolgok rejtőznek 
– szól Vízilóapu. – Mindjárt meg is mutatom, 
mennyi minden, csak előbb pihenek egy ki-
csit.    

Lóci nem akar várni. Megpróbálja maga 
megtalálni a tollban rejlő különleges dolgo-
kat. De semmit sem talál benne.

Odamegy a nővéréhez, Lolához:
– Apu azt mondta, csodaszép dolgok van-

nak a tollamban. Segítenél megkeresni őket?

varázslatos tolla
Vízilóöcsi
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A zsiráf azt feleli:
– Ez nem is toll! Ez egy furulya! 
Belefúj. De nem jön hang belőle.

– Nem értesz hozzá… – sóhajt Lóci és ha-
zamegy.  

Vízilóanyu és Vízilóapu még pihennek. A 
kis vízilógyerek úgy érzi, nem tud tovább vár-
ni.

Felébreszti Vízilóanyut:
– Anyu! Anyu! Kérlek, mutasd meg nekem, 

milyen szép dolgok vannak a tollamban!
– Gyere csak velem! – mondja Vízilóanyu.

Vízilóanyu leülteti a kicsit egy fehér papír 
elé. Lóci mancsát a sajátjába veszi. A piros 
toll szép lassan siklik a papíron. 

– Mi ez? – kérdezi Lóci.
– Éppen leírtuk, hogy „Lóci” – válaszol Ví-

zilóanyu.
– A nevem benne van a tollban? – csodál-

kozik Lóci.
– Igen – válaszol Vízilóanyu. – Minden 

név és a világ minden egyes szava is!

– Még a „süti”, az is benne van a tollam-
ban? – kérdezi Lóci.

– Igen – bólint Vízilóanyu. – Nézd csak! 
És együtt leírják, hogy „süti”.
– És a „vonat”? Benne van az is?
– Igen, benne van – válaszol Vízilóanyu.
– A „repülő” is?
– Az is. 
Lóci és Vízilóanyu sok-sok szót írnak le 

így, együtt.

Ekkor a szomszéd néni látogatóba jön Vízi-
lóanyuhoz, hogy megmutassa az új ruháját. 
Lóci egyedül marad.

Hegyeket, tengereket, napot rajzol. Hama-
rosan az egész világ előkúszik a tollából.

Amikor Vízilóapu felébred, halkan oda-
megy Lócihoz, és azt mondja:

– Igazán klassz dolgokat találtál a tollad-
ban! Ez igen! Nagyon ügyes vagy, kisfiam!

Szöveg: Alain Serge Dzotap  
Illusztráció: Philippe de Kemmeter 
Megjelent: Kisgombos Mesegyűjtemény, Kisgombos Könyvek, 2017.
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Amikor még ember sem élt, és tüzes lávát 
lövelltek a vulkánok Magyarországon, több 
mint húszmillió évvel ezelőtt hatalmas tűz-
hányókitörés rázta meg a Cserhátot az Észa-
ki-középhegységben. A forró vulkáni anyag 
betemette és hosszú évmilliókra megőrizte 
a vízpartra gyűlt állatsereglet és az itt bur-
jánzó ősi erdő egy részét. Huszonöt cápafaj 
maradványai, kroko-
dil- és delfinfogak, 
5000-nél is több 
levéllenyomat, 2000 
állati lábnyom tárul 
fel az idelátogató 
előtt. Az itt meg-
kövült fatörzs igazi 
világszenzáció!  

A „matrica” szó nem az öntapadós papírképet  
jelenti, hanem az egykor itt állt római kori telepü-
lés nevét, és a helyes kiejtése: „mátrika”.  

A Duna-parti város mai neve viszont tényleg 
száz halomra, sőt, 123 vaskori halomsírra utal, 

ezek bemutatására alakították ki a régészeti parkot. 
Itt tehát már az emberi történelem korai szakaszát, az őskori életet 
ismerhetjük meg. Sőt az agyagból tapasztott kemencében eredeti, 
ősi eljárás szerint sütnek lepényt, lehet fonalat készíteni állatszőrből, nö-
vényrostból, és lehet földből, agyagból, ásványokból készült festékekkel festeni. 
Az egyik hatalmas halomsírban nem csak a sírdomb szerkezete látható: egy vetítéses előadás segít 
megismerni, hogyan éltek itt a vaskori emberek.

Őskor – 
„Matrica” 

Régészeti park, 
Százhalombatta 

Aki egy századokkal ezelőtt élt dúsgazdag római 
villatulajdonos világát szeretné megismerni, az 
látogasson el Pannónia tartomány egyik leg-
jelentősebb villagazdaságába! A Villa Romana 
Balaca Nemesvámos határában található. A tu-
dományos régészeti feltárás a felfedezése, mint-
egy száz éve folyamatosan zajlik. Több épületet 
helyreállítottak, 
pontosabban újraé-
pítettek. A villa egy-
kori tulajdonosának 
mérhetetlen gazdag-
ságát csodás, színes 
művészi mozaikpadlók 
érzékeltetik. A szobá-
kat, helyiségeket az eredeti,  
római korhoz hű bútorokkal rendezték be, a kert-
ben fűszernövények teremnek. 

Ókor –  
Baláca 

villagazdaság 

TörTénelem 
előTTi idők – 
Ipolytarnóci 

Ősmaradványok

       Te is lehetsz időutazó!
Nyulász Péter összeállítása

8

Fotók: Magyar Nemzeti Múzeum  

Villa Romana Baláca
Wikipedia/Takkk

Fotó: Wikipedia/Kaboldy
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reneszánsz 
kor –  

Ozorai pipó vára

A középkor végén a pompás reneszánsz kor egyik 
meghatározó központja az itáliai Firenze volt. 

A kis dunántúli település, Ozora vár-
kastélyát mintha egyenesen onnan 
repítették volna ide. A 16. századi 
fényűző palota falai szinte sértetlenül vészelték át az évszázadokat.  

A történeti termekben fegyvergyűjtemény és egy életnagyságú, 
páncélos lovag várja a látogatókat, akik akár baldachinos ágyban is alhat-

nak. Képet kaphatunk a 14–15. századi életről, megtudhatjuk, miért volt rövid a közép-
kori ágy: az emberek voltak-e kicsik, vagy van-e más logikus magyarázat. 

A Duna-partnak ezen 
a pontján ember-
emlékezet óta állt 
itt erődítmény – 
földvár, római légió 
helyőrség, lovagvár. Ezek
adták az alapot a monumentális erődrend-
szer kialakításához, amelynek legnagyobb 
tagja a Monostori erőd. Igaz, a haditechnika 
olyan gyorsan fejlődött, hogy mire a vár a 
több kilométer hosszú kazamatahálózatával 
elkészült, már valójában el is avult. De még 
harminc évvel ezelőtt is titkos hadianyag- és 
lőszerraktárként működött. 
Ma már békés célokat szolgál. Falai között 
rendszeresen tartanak izgalmas hagyo-
mányőrző katonai bemutatókat, színházi 
előadásokat, és nemegyszer filmforgatások 
helyszíne is.  

Újkori 
hadászat – 

Komáromi erőd-
rendszer 

Kétségkívül 
a legna-
gyobb ma-
gyarországi 
történelmi 
játszótér. A magyarok 
cselekedeteit megörökítő híres krónika, a Gesta 
Hungarorum szerint a mai Ópusztaszer terüle-
tén tartották meg az első magyar országgyű-
lést. Ennek emlékműve a honfoglalás ezredik 
évfordulóján, 1896-ban, Árpád vezér alakjával 
készült el. E köré épült a park; itt állították fel a 
honfoglalást megörökítő gigantikus festményt, 
Feszty Árpád körképét. Építettek itt középkori 
nomád pásztorfalut, újkori parasztházakat, 
bemutatják a gyógynövényeinket, és meg lehet 
nézni, milyen volt a tanyasi oskola száz évvel 
ezelőtt, hiszen berendeztek egy korhű tanter-
met is! Láthatunk egy 3D animációs filmet is a 
magyar történelem fordulatairól.

Honfoglalás 
és magyar 

TörTénelem – 
Ópusztaszer 

Hogy az időutazás nem lehetséges? Dehogynem! Az ország tele van időutazó állomásokkal. Igaz, 

nem olyanok, mint valami sci-fi-ben, csakhogy ezek valóságosak és igazán tudományosak és fan-

tasztikusak is. Öveket becsatolni, kezdődik az időutazás!

9

Fotók: Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti 

Emlékpark

Fotó: Forster Központ
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Bori volt a Rímkóci család legkisebb lánya. 
Három nővér és egy báty mellett bizony nem 
volt könnyű boldogulnia. Szerették ugyan a 
testvérei, persze hogy szerették, de beteg 
szüleik ápolása mellett alig-alig jutott rá ide-
jük, hogy játsszanak vele. Jóval idősebbek is 
voltak Borinál, nem igazán volt türelmük hoz-
zá. Még a születésnapjáról is mindig meg-
feledkeztek. Az első években csak sejtette a 
kislány, hogy valami különleges élményből 
marad ki, és torkaszakadtából bömbölt reg-
geltől estig, mikor eljött a nagy nap. Később 
vágyakozva figyelte, hogy a többieknek a 
születésnapjukon torta jár ajándékokkal, neki 
meg még a fülét se húzza meg senki, ha el-
jön január huszonkettedike.

Aztán az ötödik születésnapján Bori kipat-
tant az ágyból, és ahogy felöltözött, a lába 
ellenállhatatlan erővel vinni kezdte az erdei út 
felé. A kis Rímkóci érezte, hogy vár rá vala-
hol a világ eldugott pontján egy cimbora, aki 
enyhíteni tudná a magányát, és talán a szü-
letésnapjáról sem feledkezne meg.

 
Az erdei utakról Bori csak annyit tudott, hogy 
sötétek, félelmetesek, és legalább egy darab 
ordas farkas lakik bennük. No meg szelle-
mek, manók, tündérek és egyéb fura lények. 
Bori leginkább tündérekkel szeretett volna 
találkozni, esetleg manókkal, de csakis a 
szelídekkel. Persze az erdő nem kívánság-
műsor, így kitalálható, hogy rögtön a farkas 
került az útjába.

Sötét volt a szőre, és a szeme se állt jól. 
Igaz, a mesékben a farkasoknak ritkán áll jól 
a szemük, és naná, hogy sötétek a szándé-
kaik is! Ráadásul mindegyik tud beszélni.

– Khm.. Jó napot, kedves Piroska! – 
kezdte ez is az ismert szöveget.

– Nem vagyok Piroska – mondta Bori 
gyorsan, mert a piroskás mesét ő is kívülről 
fújta. – Össze 
tetszik tévesz-
teni valakivel 
– tette még 
hozzá, és ment 
volna tovább, 
de a farkas 
eléállt.

– Azt bárki 
mondhatja!  
Akkor tes-
sen talán egy 
személyi iga-
zolványt, jogo-
sítványt vagy 
valami igazoló 
okiratot, ha kér-
hetném!

– Öö, én még 
csak ötéves 
vagyok – makogta Bori. – Nekem még nin-
csenek okirataim. És tudtommal Piroskának 
se voltak.

– Már hogyne lettek volna! Hiszen akkor 
honnan tudtam, hogy Piroska a Piroska? 
Nemdebár? – érvelt a farkas, és Bori kényte-
len volt elgondolkozni. (Ha hatéves lett volna, 
már biztos nem lett volna ilyen könnyű meg-
zavarni.)

– Na jó, mindegy is, Piroska vagy 
nem Piroska, a nevét manapság bárki 
megváltoztathatja. És mi járatban errefelé, 
kedves...

– Bori.

Egri Mónika

Boriska és a farkas
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– Aham. Tehát Boriska. Mi járatban erre-
felé, kedves Boriska? Tán csak nem kalácsot 
meg borocskát tetszik vinni a kosarában?

– Nincs is kosaram – tárta szét a karját 
Bori.

– Hm, valóban – csóválta meg fejét a 
farkas. – Akkor el tetszett rejteni a kabátka 
alatt. Ejnye. Csak nem akarta átcsempészni 
a határon?

– De hát nincs is nálam semmi!
– Szóval azt állítja, 

hogy nincs semmi-
féle elvámolnivaló-
ja? – húzta össze 
szemöldökét a far-
kas, és körbejárta 
Borit.

– Elvámolniva-
lóm? Azt se tudom, 
az mit jelent.

– Hát igen, 
egyikük se tudja – 
morogta a farkas. 
– Szóval se kosár, 
se kalács, se bo-
rocska...

– Se Piroska – 
egészítette ki Bori 
a farkast. – Azt 
hiszem, egy másik 

mesében tetszik járni éppen.
A farkas megrázta busa fejét:
– Aaaz kizárt! Sosem téveszteném el! – 

Azzal elővette a mobiltelefonját: – Tessék, itt 
van az erdő, és itt az x-hez mi van odaírva?

– Piroska.
– Az x mellett meg ott van a galagonya-

bokor. Na mármost. Kiskegyed mellett is ott 
van a galagonyabokor. Akkor ki áll az x he-
lyén?

– Én? – kérdezte Bori.
– Tádáám! – kurjantotta a farkas. – Meg 

is vagyunk! Látja, én rájövök minden turpis-
ságra! Kosár vagy nem kosár, piros kabát, 
kék kabát, az én szimatom sosem csal!

– Hátha mégis - próbálkozott Bori. – Le-
het, hogy az a térkép már nagyon régi. Rá 
tetszett tölteni a legújabb frissítéseket?

– Nem igazán – bizonytalanodott el a far-
kas.

– Ó, hát biztosan ez a probléma! A leg-
újabb verzió szerint ezt a mesét átírták, és ez 
az erdő nem a piroskás erdő.

– Hanem melyik?
– Hát a boris erdő. Amelyikben elindul, 

hogy keressen egy cimborát, aki tortát süt 
neki a születésnapjára.

– Hm - vakarta meg az állán a szőrkupa-
cot a farkas. – Na de télen? Ki szokott télen 
tortát sütni az erdőben?

– Hát a medve – dörmögte egy hang a 
bokorból, mire a farkas rögtön összement 
legalább két zakóméretnyit.

– Miféle medve? – nyögte megszeppenve.
– A magányos cukrászmedve – felelte 

egykedvűen a magányos cukrászmedve, és 
a farkas fölé tornyosult.

Több se kellett a farkasnak, úgy elszaladt 
egy másik mesébe, hogy talán még mindig 
nem ért oda.

Bori kérdőn nézett a magányos cukrász-
medvére.

– Te tényleg létezel? És tényleg sütnél ne-
kem születésnapi tortát?

– Hát persze hogy létezem. Nem csoda, 
ha nem ismersz még, az én mesém teszte-
lés alatt áll, valószínűleg jövőre jön ki az első 
verzió. Még demóváltozat vagyok, ezért csak 
egyféle tortát tudok sütni. Nem baj?

– Nem, az egyféle torta épp megfelelő 
lesz. Sőt, az a kedvencem – felelte Bori.

– Tudtam én – mondta a már nem magá-
nyos cukrászmedve.

Azzal elindultak Bori meséjében a cuk-
rászmedve cukrászműhelyébe, hogy együtt 
megegyék az egyféle tortát.

(Utóirat: a farkas végül megérkezett egy má-
sik mesébe, és épp most tölti le a Boriska és 
a farkas demóverzióját.)

A szerző illusztrációja
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   „Jó itt nekem, ahol vagyok”

Hogyan kerültél kapcsolatba a gye-
rekirodalommal, hogy született meg 

a Rév Fülöp-trilógia ötlete?
A Rév Fülöp nem trilógiának indult, csak 
egy egyszerű regényt akartam írni, amely-
ben régi lovagregények történeteit dolgo-
zom fel. Nem emlékszem pontosan, miért 
pont gyerekregény lett belőle, de azt hi-
szem, az a hang, amit megtaláltam a szö-
veghez, leginkább gyerekekhez szólt.

Az első kötet alcíme: Balatóniai 
lovagregény; a szereplők nevei, a 

helyszínek is, mind-mind a Balatonra, an-
nak környékére utalnak. Miért épp erre a 
vidékre esett a választásod?
Ez tulajdonképpen a címszereplő nevéből 
fakad. Rév Fülöp (Révfülöp) egyszerre volt 
az ötletadó és a történet kerete. Ez a fur-
csa szerkezetű településnév hozta létre azt 
a gyerekfigurát, aki a végül trilógiává da-
gadt regény központi alakja, és hozta ma-
gával azt az eljárást, hogy földrajzi nevek 
adják a szöveg szókészletének egy részét.

Ha választhatnál, melyik történelmi 
korban élnél szívesen? Van szá-

modra különösen kedves korszak?
Különböző korszakokból különböző érté-
kek vonzóak számomra, de nem hiszem, 
hogy bármelyik korszak jobb vagy rosz-
szabb lett volna a mainál. Minden korszak-
ban volt szépség, és mindegyikben voltak 
borzalmak. Az őskor természetközelisége 

vonzó, de a gondo-
lat, hogy bármikor 
megehet egy kardfogú 
tigris, vagy hogy egy boka-
ficam is könnyen végzetessé válhat, nem 
csigáz fel. Az ókori - különösen a Római 
Birodalom területén vagy görög kultúrájú 
tájakon elképzelt - élet igen kellemesnek 
tűnik így a távolból, hiszen már nagyon 
kifinomult volt a hétköznapi lét kultúrája, 
de a kemény törvények, a rabszolgaság, 
és főleg a 25 éves katonai szolgálat nem 
vonzanak különösebben. A középkorban 
nem igazán lehetett jó élni, ott a kívánatos 
dolgok egy nagyon szűk rétegnek álltak 
rendelkezésére, a társadalom jelentős ré-
sze kiszolgáltatott volt és szegény. A késő 
középkortól egészen a 19. századig tartó 
városi lét érdekes, de egészségtelen volt. A 
modern kort pedig nem kell magyarázni: jó 
benne az orvostudomány, a fejlett techno-
lógia és a szabadság eszménye, de nagy 
baj, hogy az emberek nem ismerik fel az 
új dolgokban rejlő lehetőségeket, és önös 
érdekek mentén használnak fel mindent, 
amitől egyre zordabb lesz a társadalmunk. 
No hát ez kissé hosszúra sikeredett, de a 
lényeg annyi, hogy jó itt nekem, ahol va-
gyok.

Ebben a számunkban nem szer-
zőként, hanem Szekeres Niki me-

séjének illusztrátoraként mutatkozol be. 
Hogyan született meg ez az ötlet, fog-

Fotó:  Németh Gábor

Beszélgetés Jeney Zoltán íróval

12
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Fotó:  Németh Gábor

lalkoztál-e már korábban is illusztrálással 
vagy képzőművészettel?
Niki látta, hogy miket csinálgatok otthon, és 
volt egyfajta grafikai stílus, ami megtetszett 
neki. Aztán amikor beszélt a meseötletéről, 
meg is születtek az első vázlatok. Korábban 
nem jelent meg sehol semmilyen rajzom 
vagy festményem, de házi használatra elég 
sokat skiccelgettem már.  

Mik a további terveid szerzőként, il-
lusztrátorként?

Most ez a legfőbb tervem, hogy Igéző Rozi 
könyvét megalkossuk Nikivel. 

Ha meg kéne nevezned egy-egy ked-
venc íród, költőd, és egy számodra 

kedves illusztrátort, kik lennének azok?
Ha ezt kéne tennem, nagyon nehéz helyzet-
ben lennék, mert nem szeretek kedvenceket 
megnevezni. Van, akit ezért szeretek, van, 
akit azért. Egyet kiválasztani közülük szinte 
lehetetlen. 

Pásztor Csörgei Andrea

13
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A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.Összeállította: Győrfi Ágnes
F e l a d a t o k

Km Megállóhely 137 237 135 235 133 233 131 231

0 Hűvösvölgy 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10

3 Hárs-hegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18

5 Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27

6 Vadaspark mh. – – – – – – – –

7 János-hegy 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34

9 Virágvölgy 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40

10 Csillebérc 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44

11 Normafa mh. 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47

12 Széchenyi-hegy 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50

Tanulmányozd figyelmesen a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút menet-
rendjét, majd oldd meg a feladatokat! 

1. Válaszolj röviden a kérdésekre a menetrend segítségével! 

Figyelem! A menetrend bizonyos esetekben eltérhet az előzetesen meghirdetettől. Kü-
lönleges esetben akár az is előfordulhat, hogy a nosztalgiavonatok menetrendje az érvé-
nyesség napján megváltozik. Szeptembertől áprilisig a hétfői munkanapokon üzemszü-
net. Ezeken a napokon személyszállító vonatok nem közlekednek a Gyermekvasúton.

Mikor indul az utolsó vonat Hűvösvölgyből a Széchenyi-hegyre?

Hányadik megállóhely a Normafa?

Hány km hosszú a Hűvösvölgytől a Széchenyi-hegyig megtett út?

Hány órakor érkezik a 233-as járat Csillebércre?

Mikor érkezik Virágvölgybe a Hűvösvölgyből 11 óra 10 perckor induló vonat?

a

c

e

b

d
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Vonaljegy
A Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgy állomásig, valamint Hűvösvölgy állomástól a 
Széchenyi-hegy állomásig – tehát a vonal teljes hosszában – történő utazás esetén vo-
naljegyet kell váltani. Az ennél rövidebb utakra szakaszjegy váltandó.

Családi napijegy
Két felnőtt és legfeljebb három, tizennégy éven aluli gyermek együttes utazásához, egy 
felnőtt és legfeljebb négy, tizennégy éven aluli gyermek együttes utazásához váltható. A 
családi napijeggyel történő utazáskor az utazás akár többször is megszakítható.

A menetjegy érvényessége
A menetjeggyel az utazást  a jegyváltás napján kell megkezdeni. Az utazást az állomá-
son kell megkezdeni, ahol a menetjegyet kiadták. A menettérti jegy (oda-vissza út) visz-
szafelé utazáskor a végállomásig érvényes.

 Hány órakor kell legkésőbb felszállni a vonatra a János-hegyen, ha még délelőtt 
szeretnél a végállomásra érkezni?

a

c

e

b

d

f

f

 Döntsd el a táblázat alapján, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) az állítások! 
Színezd be a mondatokhoz tartozó megfelelő betűjelet!

2.

 Figyelmesen olvasd el a Gyermekvasútra érvényes menetjegyekről szóló in-
formációkat, majd oldd meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A Hűvösvölgy–Széchenyi-hegy útvonalon a kisvasút ötödik megállója Csillebérc.

A Hárs-hegy és a János-hegy között pontosan 16 perc a menetidő.

A Szépjuhászné megállótól a Normafáig több mint fél órát kell vonatozni.

A Vadaspark megállóhelyen egyetlen szerelvény sem áll meg.

Márciusban, hétfői napokon nem közlekednek személyszállító vonatok a Gyermekvasúton.

 A teljes távot oda-vissza másfél óra alatt lehet megtenni.

I H
I H

I H

I H
I H

I H
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Menetdíjak a gyermekvasúton

Egy útra
Menettérti 

(oda-vissza) útra

Teljes árú szakaszjegy 600 Ft 1200 Ft

Gyermekszakaszjegy 300 Ft 600 Ft

Teljes árú vonaljegy 700 Ft 1400 Ft

Gyermekvonaljegy 350 Ft 700 Ft

50%-os kedvezményes vonaljegy (a gyermek-
csoportok kísérői részére)

350 Ft 700 Ft

90%-os kedvezményes vonaljegy ( az óvodás 
és állami gondozott gyermekcsoportok részére)

70 Ft 140 Ft

Családi napijegy 3500 Ft

3. Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!

Hányszor szakítható meg az utazás a családi napijeggyel történő utazáskor?

A megvásárolt menetjeggyel mikor kell megkezdeni az utazást?

a) Csak egyszer.

b) Akár többször is.

c) Pontosan két alkalommal.

a) Az utas által választott napon.

b) A jegyváltás napján.

c) Egy héten belül.
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Páfrány teljes árú vonaljegyet vásárol menettérti útra, Tódor pedig teljes árú szakaszjegyet egy 
útra. Melyikük fizetett többet??

a) Páfrány.

b) Tódor.

c) Ugyanannyit fizettek mindketten.

 Húzd át azokat a szavakat, amelyek nem illenek a mondatba! 
Karikázd be a megfelelő szót!

4.

a

c

b

A gyermekszakaszjegy egy útra   400 ft-ba   300 Ft-ba   350 Ft-ba   kerül.

Az 50%-os kedvezményes vonaljegy egy útra    
ugyanannyiba kerül   olcsóbb   drágább,  
mint a gyermekszakaszjegy egy útra.

A 90%-os kezdvezményes    
napijegy   vonaljegy   szakaszjegy   
 egy útra 70 Ft-ba kerül.

17
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       „Bizonyos színek találkozása mámorító”

Fotó: Rácz Péter

Mi vezetett a gyerekkönyv-illusztrálás 
felé? 

Mindig csodálattal és tisztelettel gondol-
tam az illusztrátorszakma 
távoli magaslataira. Aztán 
azon kaptam magam, hogy 
holmi betolakodóként teljes 
meggyőződéssel kontárko-
dom. Mandl Péter Sári és 
Nemszemétkéjéhez a könyv 
témája miatt kaptam csak a 
felkérést. Teljesen meglepett 
az Aranyvackor pályázat első 
helyezése és a különdíj 2012-ben. Előtte azt 
sem tudtam, hogy ez a díj létezik. Életemben 
nem dolgoztam annyit, mint ezen a köny-
vön – nagyon izgultam, hiszen a Cerkabella 
Kiadó különdíja azt jelentette, hogy megje-
lenhet a könyv. Azóta sorra kapom a felkéré-
seket, és amit tudok, vállalok is.

 
Milyen technikával dolgozol?
Számítógépen dolgozom. Imádok kü-

lönböző homogén színes foltokat egymás 
mellé rakni. Bizonyos színek találkozása 

mámorítóan hat rám. Előtte skicceket, vázla-
tokat készítek: a megfelelő rendetlenségben 
görbülő vonalakért is rajongok. Mindig gra-

fittal rajzolok, A4-es fehér papír-
lapokra, amik idővel salátalevélre 
emlékeztetnek a sok keresgélés-
től. Aztán a nekem tetsző rész-
leteket megrajzolom a rajzpado-
mon. Így jutok el leggyorsabban a 
fejemben lévő összképig, a színek 
és aszimmetrikus formák nekem 
örömet okozó egyensúlyához.

 Az illusztrációkészítés mellett 
mivel foglalkozol még?

Grafikai megbízásaim mellett gyerekfoglal-
kozásokat is tartok, kiállítást tervezek, puly-
kakakast vagy valami más figurát varrok, de 
főállásban a gyerekeimet növesztem.

Az életedben 
fontos szerepet 

tölt be az újra-
hasznosítás, kör-
nyezetvédelem. 

Kismarty-Lechner Zita illusztrátort Sándor 
Enikő kérdezte az alkotásról, a Cellux Cso-
port újrahasznosító foglalkozásairól és ar-
ról, miként vált illusztrátorrá.

Beszélgetés 
Kismarty-Lechner 

 Zitával
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Hogyan jelenik meg a munkáidban környe-
zettudatosság?
Az Iparművészeti Egyetemen (ma MOME), az 
egyik elméleti órán hangzott el egy taná-
rom szájából az a mondat, hogy: „Szeren-
csések az állóképpel foglalkozó tervezők, 
mert ők gyártják a legkevesebb feles-
leget, szemetet.” A designer,  a tárgyak 
megtervezőjének munkája és a globális, 
környezeti terhelés szorosan összefügg. 
Ez a probléma nagyon megfogott. Friss 
diplomával a kezemben újrahasznosított 
füzeteket kezdtem készíteni, nem pedig 
a reklámiparban próbáltam szerencsét. 
A kis füzeteimen keresztül így viszont 
olyan grafikai megbízások találtak meg, 
amik globális társadalmi és környezeti 
problémákat taglaltak. Ezzel párhuza-
mosan megalapítottuk a Cellux Csopor-
tot, ahol kezdetben környezeti nevelés-
sel foglalkoztunk. Ahogy a csapatunk 
szakmailag fejlődött, úgy alakult a 
küldetés is. Mára a Cellux Csoportban a 
design, az illusztráció, a meseterápia, a 
környezettudatosság mind összefolyik.

Mit csinálsz legszívesebben a szabad-
idődben?

Nekem olyanom, azt hiszem, egy ideje nincs. 
De cserében főállásban a gyerekeimmel 
lógok és színeket rakok egymás mellé ked-
vemre, papíron, a térben, főzéskor a levesben 
is, öltöztetés közben… Persze ezeket mind 
igyekszem a barátaim társaságában, közvet-
len természetközelben csinálni, ami gyakran 
sikerül is. 

Milyen izgalmas munkán dolgozol ép-
pen?

Mire a kisebbik fiam egyéves lesz, azaz ősz-
re, kész lesz a Cerkabella Könyvkiadó Lovász 
Andrea által szerkesztett csodás soroza-
tának (Válogatós, Toppantós és Dzsungel-
dzsem) negyedik része…

mikkamakka-bel_2017_6_ko_09_04.indd   19 2017. 09. 06.   8:56:30



20

Mikkamakka

 Egyszervolt…

Könyvajánló
 Összeállította: Pásztor Csörgei Andrea

Máté Angi  
Volt egyszer egy

Különleges antológia az Egyszervolt…, hisz egyszerre találunk benne jól 
ismert, klasszikus meséket (például: Piroska és a farkas, A csillagszemű 
juhász, a Hamupipőke vagy a Holle anyó) és kortárs szerzők tollából szü-
letett alkotásokat is. Ez utóbbiak között olvashatunk például a divatborz-
ról, a józsefvárosi királylányról vagy a csendkirályról. Sőt, az is kiderül, 
miért jó, ha van egy cica a háznál.
24 izgalmas, fordulatos mese egy kötetben.
Csimota, 2014
Keménytáblás, 144 oldal

René Goscinny - Albert Uderzo  

Asterix, a gall

Ha még nem megy olyan könnyen az olvasás, vagy egyszerűen csak 
képregényrajongó vagy, akkor jó szívvel ajánljuk neked az Asterix-sorozat 
darabjait. Asterix, a kicsi, ám a varázsló csodafőzetének köszönhetően 
csuda erős kis gall és a hatalmas, izmos, a hasát mindennél jobban sze-
rető barátja, Obelix neve talán már nem ismeretlen a számodra. A vicces 
történetek messzi történelmi korba repítenek, ahol főhőseinket mindenféle 
kalamajka várja. Na, persze őket sem kell féltenünk…! Könnyű, szórakozta-
tó olvasmány, akár felnőtteknek is!
Móra, 2017
Puhatáblás, 48 oldal

Ha egy igazán különleges hangvételű, csodaszép nyelvezeten megírt 
mesegyűjteményt szeretnél, amely varázslatos, szinte álomszerű vi-
lágba repít, mindenképpen el kell olvasnod Máté Angi kötetét! Ezekben 
a történetekben minden megtörténhet: vonatra száll a nyár, fagylaltok 
gombóckodnak szép illatozással vagy épp a sün muszog a ribiszke-
bogyós hátával. Lélegzetelállító kötet, ne hagyjátok ki!
Pozsonyi Pagony, 2010 
Keménytáblás, 40 oldal

Paulovkin Boglárka illusztrációival

Szulyovszky Sarolta illusztrációival
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Aino Havukainen  

Tatu és Patu trökkös találmányai 

 az idők során

Fehér Klára  
Bezzeg az én időmben

Davide Morosinotto  

Nemo – A névtelen fiú

Tatut és Patut biztosan nem kell már bemutatni senkinek. Folyóiratunk 
hasábjain is több ízben ajánlottuk a sorozat egyes köteteit. Ezúttal – tő-
lük megszokott módon – különféle merész, mégis leleményes találmá-
nyaikat mutatják meg. És persze néhány valódi történelmi találmányt is. 
Humor és őrület a köbön! Kezdő olvasók is bátran belevághatnak.
Cerkabella, 2015
Keménytáblás, 32 oldal

A ma már klasszikusnak számító, ám ma is töretlen népszerűségnek örven-
dő könyv főhőse, Kati épp 15 éves és szerelmes. Ám sajnos a történelem ezt 
az idilli élethelyzetet sem kíméli, hiszen 1941-et írunk, azaz a II. világháború 
kellős közepén járunk. A kötet mégsem szomorú vagy tragikus, ellenkezőleg: 
humorral átszőtt történetet olvashatunk, amelyből kiderülhet, hogy az első 
szerelem csodája nagyszüleink életében sem volt más, mint manapság. Jól 
olvasó, 4. osztályosoknak ajánljuk elsősorban.
Móra, 2013 
Keménytáblás, 230 oldal

A már nagyregényeket is szívesen és jól olvasó nagyobbakra gondolunk, 
amikor a Nemo című sorozatra hívjuk fel a figyelmeteket. A címbeli név-
telen fiú nem más, mint aki később, felnőttként, a híres Nemo kapitány 
néven válik ismertté, aki Jules Verne francia szerző regényének hőse. 
Nemo legendás alakjának kalandos, izgalmas történeteit egészen ifjú 
korától kísérhetjük végig ebben a sorozatban. Akit vonz az óceán titok-
zatos világa és fordulatos, letehetetlen kalandregényre vágyik, minden-
képp olvassa el!
Manó Könyvek, 2016
Keménytáblás, 240 oldal

Sami Toivonen illusztrációival

Réber László illusztrációival
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Boriska és a Farkas
Összeállította: Győrfi Ágnes

A Rimkóci családban…
a) négy testvér él a szüleivel.
b) öt testvér él a szüleivel.
c) hat testvér él a szüleivel.

Bori azért indult világgá, mert…
a) találkozni szeretett volna a piroskás meséből híres ordas farkassal.
b) egy cimborát keresett, aki tortát sütne neki.
c) kíváncsi volt az erdőben bujkáló fura lényekre.

Az ötéves kislány születésnapja…
a) nyáron van.
b) ősszel van.
c) télen van.

  .......... Mindenféle iromány, amiket 
valaminek bizonyítására használunk. 
Ilyen például a születési anyakönyvi ki-
vonat, a személyi igazolvány, az útlevél, 
vagy a gépjármű-vezetői engedély.

  .......... Ez a bemutatkozó anyag ízelítőt 
mutat a készülő alkotásból, amely egy ide-
ig kipróbálható, tesztelni lehet a végleges 
változat megjelenése előtt.

  .......... Az országhatáron átvitt 
olyan áru, amely után meg-
határozott pénzmennyiséget, 
kereskedelmi adót kell fizetni 
az ezzel foglalkozó hivatal 
számára.

  .......... Az okostelefonokra készült applikációk 
segítségével egyetlen érintéssel hasznos ol-
dalak érhetők el. Például térképek, menetren-
dek, időjárás-előrejelzés, elektronikus vásár-
lások és játékok is telepíthetők a készülékre. A 
letöltéseket érdemes időközönként frissíteni.

mobilalkamazás elvámolnivaló igazoló okmányokdemóverzió
1.

1.

A

C D

B

2.

3.

2. 3. 4.

Folytasd a megkezdett mondatokat Egri Mónika meséje alapján! Válassz a 
lehetőségek közül! Karikázd be a megfelelő mondatbefejezés betűjelét!1.

A Boriska-mesében olvashatsz néhány olyan modern kifejezést, ami a jól 
ismert Piroska-változatban nem szerepelhetett. Írd a szókártyák sorszámát 
a hozzájuk tartozó magyarázat elé!

2.

A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.
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megpróbálják létrehozni azt a szerintük tö-
kéletes külsejű és származású embert, aki 
elvakultan hisz Hitlerben és az általa veze-
tett háborúban, és ennek veti alá az életét. 
Konrad ezt természetesnek veszi és még az 
anyai szeretetet is elutasítja, mert azt hiszi, 
így lesz egyre erősebb a jelleme. Idővel aztán 
kikerül az otthonból, feladatot kap, aminek 
során sokféle emberrel találkozik és egyre 
több részletet megismer a gyűlöletgépezet 
működéséből.

Ahogy nő, egyre összetettebbek a gondo-
latai és ennek megfelelően változik a szöveg 
is. Lassan, de eljut oda, hogy meg tud szeret-
ni valakit, és egyre több kérdése, kételye lesz 
abban, amiben addig hitt.

Érdekes és borzongató egy számunkra 
teljesen idegen nézeteket valló ember gon-
dolataiba bepillantani, végiggondolni azt, 
hogy vajon milyen okból, vagy céllal teszi azt, 
amit tesz. A könyvben ez még izgalmasabbá 
válik attól, hogy a főhős egy gyerek, akinek a 
jellemfejlődését is végigkísérhetjük egészen 
kilenc és féléves koráig, amikor végre meg-
engedi magának, hogy igazi gyerek legyen.

A történet elolvasása után senki sem lesz 
megértőbb a náci bűnökkel, bűnözőkkel, 
de talán felismerhetünk egy-egy pillanatot, 
reakciót, választ, ami a saját életünkben se-
gíthet egy konfliktus megoldásában, vagy 
abban, hogy megelőzzük a félreértéseket, 
előítéleteket, vagy akár egy háborút.

Ha Sarah 
Cohen-Scali Max 
című könyvének 
magyar nyelvű 
változatát kézbe 
vesszük, rögtön 
tudjuk, hogy 
meghökkentő 
történetet fo-
gunk olvasni. A 
borító vérvörös, 

középen egy feke-
te magzat látható, karján horogkereszttel. A 
Kolibri Kiadó Magasfeszültség! emblémájú 
könyvei felkavaró témákat mutatnak be, se-
gítenek azokat végiggondolni, és feldolgozni 
a keletkező feszültséget.

Konrad – akit édesanyja Maxnak hív – 
életébe már megszületését megelőzően 
bekapcsolódhatunk. Kedves kisbaba, aki arra 
vár, hogy világra jöhessen és az általa leg-
jobbnak gondolt életet élhesse. Gondolatai, 
szavai, mondatai egyszerűek, nincs benne 
semmilyen kétség. Azt hiszi, hogy mindent 
tud a világról, hogy mi a jó és mi a rossz és 
neki mi a célja. Egy beszűkült élettérben tel-
nek napjai születését követően is, ezért nem 
csoda, ha egy ideig csak olyan információk 
érnek el hozzá, amik erősítik a kezdeti el-
képzeléseit. Vicces kiszólásai és gyermeteg 
gondolkodása szöges ellentétben áll azzal a 
közeggel, ahova kerül és azzal az eszmével, 
amihez megpróbál igazodni.

Max ugyanis a náci Németországban 
születik, egy olyan szülőotthonban, ahol 

Sarah Cohen-Scali: Max  
Fordította: Tótfalusi Ágnes 
Kolibri Kiadó, Budapest, 2015

Gyereknek lenni maximálisan

Farkas Judit

Könyvajánló nagytesóknak
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Olvass bele a kalózok titkos hajónaplójába!
A leírások alapján fejtsd meg az Aranyvadász útvonalát! Írd a térkép üres mezőibe a 
megfelelő betűjelet!

Itt ástuk el a pele király koronáját és 
ékszereit. Bár Rumini megszerezte tit-
kos térképünket, balszerencséjére épp 
jókor érkeztünk a kincsek rejtekhelyére, 
így a minden lében kanál kisegér nem 
tudott időben visszatérni a hajójára.

A háromárbócos, szélsebes keres-
kedőhajó kapitánya Bojtos Benedek. 
A legénység tagjait szívesen látnánk 
fogságunkban! Kalózhajónk fedélzetén 
is rendet tehetne Negró, a keménykezű 
matróz…

Az óriási kikötővel rendelkező tenger-
parti város sikátoraiban ezer apró bolt 
áll. A kifosztott hajókról rabolt árut a 
híres bazársoron adjuk el. A föld alatt 
titkos labirintusrendszerben rejtegeti 
rabszolgáit a hírhedt Félszemű Morti.

A Pelevárba vezető hajóutat egy ha-
talmas fenevad őrzi. A pikkelyes lény 
sűrű köd kíséretében lesből támad, és 
megesz minden átkelni próbáló hajót. 
Titkos egyezségünk értelmében kalóz-
hajónkat a szörny sértetlenül átengedi.

Messziről kerüld el ezt a fekete színű, 
kiszámíthatatlan széljárású vizet! A mé-
lyében lakó óriás kedvenc csemegéje 
a fa, ezért legszívesebben szétroncsolt 
hajótesteket fal fel.

A

B

C

D

E

25

A megoldásokat a 48. oldalon találod.

A térkép forrása: Berg Judit: Rumini.  
Illusztráció: Kálmán Anna. Megjelent: Pozsonyi Pagony, 2006.
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  500 éves a reformáció

A wittenbergi várkapu Luther 95 tételével

Luther Márton szerzetes, teológus (azaz vallástudós) volt, és biblia-
tanár. Reformátornak szokás nevezni, mert ellenezte a ka-
tolikus egyház úgynevezett búcsúcéduláinak árusítását. 

1517. október 31-én kiszögezte 95 pontból álló téte-
lét a Német-Római Birodalomban található Witten-

berg nevű egyetemi város vártemplomának kapu-
jára. Ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 
idén van az 500. évfordulója.
A két legelterjedtebb hazai protestáns felekezet  

az evangélikus és a református. Az előbbit  
Lutherről lutheránusnak, az utóbbit Kálvin  
Jánosról, a másik nagy reformátorról kálvinistának 
is szokás nevezni.
A magyarországi reformáció kiemelkedő alakja 
Szenci Molnár Albert, aki a genfi zsoltárokat, vala-
mint Károli Gáspár, aki a Bibliát fordította magyar 
nyelvre.

Tudod-e...
… hol van Luther végrendelete? 
1525-ben Luther megnősült, felesége Ka-
tarina von Bora volt, aki hat gyermekkel 
ajándékozta meg. Katarina ügyes és okos 
asszony volt; férjét is mindenben támogat-
ta, háztartását pedig példaszerűen vezette. 
Gyakran fogadtak vacsoravendégeket az 
egyetemen tanuló diákok közül. Luther vég-
rendeletében elismerően írt feleségéről, és 
nem gyermekeire, hanem őrá hagyta földi 
javait. Az eredeti végrendelet ma az Evan-
gélikus Országos Levéltárban található, 
Budapesten.

… milyen körülmények között fordította 
Károli a Bibliát magyarra? 
Károli Gáspár családja mind odaveszett 
a pestisjárványban. 
A megrázkódtatás 
után nekilátott a Bib-
lia lefordításának. 
Segítői között volt a 
fiatal Szenci Molnár 
Albert, aki az elkészült 
kéziratot vitte Göncről 
Vizsolyba. Az egyre 
betegebb Károli még 
kézbe vehette az első 
kinyomtatott könyvet, 
de nem sokkal ezután 
meghalt.

Pompor Zoltán összeállítása

26

A vizsolyi Biblia eredeti 
borítója (forrás: Wikipedia)
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… honnan ered a protestáns elneve-
zés?
A protestáns kifejezés – hasonló-
an a lutheránus vagy a kálvinista 
elnevezésekhez – eredetileg gúnynév 
volt. Az 1529-es speyeri német 
birodalmi gyűlésen, amikor is V. Ká-
roly császár kijelentette, hogy eltörli 
a föld színéről a reformáció híveit, öt 
fejedelem és tizennégy város protes-
tált, azaz hivatalos tiltakozást jelentett 
be. 

Reformáció-totó
A TOTÓ HELYES TIPPJEIT A 48. OLDALON TALÁLOD!

1 2 X

1.

Melyik város 
temploma játszott 
fontos szerepet a 
reformáció kezde-
tén?

Bécs Wittenberg Róma

2.

Kinek a nevéhez 
fűződik a Biblia 
magyarra fordí-
tása?

Szenci 
Molnár 
Albert

Károli Gás-
pár

Apáczai 
Csere Já-

nos

3.

Melyik református 
kollégiumnak ad 
otthont a „Bodrog-
parti Athén”?

Sárospa-
taki Re-

formátus 
Kollégium

Debreceni 
Reformá-
tus Kollé-

gium

Pápai Re-
formátus 
Kollégium

4.

Melyik magyar 
várost nevezték 
kálvinista Rómá-
nak?

Debrecen Budapest Pécs

5.
Ki fordította ma-
gyarra a genfi 
zsoltárokat?

Szenci 
Molnár 
Albert

Károli Gás-
pár

Apáczai 
Csere 
János

6.
Hogyan köszöntik 
egymást az evan-
gélikusok?

Áldás, 
békesség! Adj’ Isten!

Erős vár 
a mi 

Istenünk!

7.

Milyen jelkép talál-
ható a református 
templomok csú-
csán?

kettős ke-
reszt félhold kakas vagy 

csillag

8.

Melyik magyaror-
szági kollégium 
homlokzatán ol-
vasható: „orando 
et laborando” 
(„imádkozva és 
dolgozva”)?

Sárospa-
taki 

Reformá-
tus 

Kollégium

Debreceni 
Reformá-

tus 
Kollégium

Pápai 
Reformá-

tus 
Kollégium

9.

Mit szögezett ki 
Luther a witten-
bergi vártemplom 
kapujára?

egy búcsú-
cédulát

egy levelet 
a pápától 95 tételét

10.
Melyik nap a re-
formáció ünnep-
napja?

október 31. március 
30.

augusztus 
20.

Forrás: reformacio.ma

A wittenbergi várkapu Luther 95 tételével

Forrás: reformacio2017.hu

… mi a Luther- 
rózsa?
A Luther-rózsa az 
evangélikusság jel-
képe; első faragott 
változatát Luther 
wittenbergi otthonában, a fekete ko-
lostor egyik kapuján találjuk meg-
faragva. A hagyomány szerint Bora 
Katalin, Luther felesége tervezte meg a 
férje számára, aki azt később pecsét-
jeként használta.

Tóth-Máthé Miklós: pecúrok
Sárospatakon nevezték / nevezik így 
a gólyákat, a legkisebb (picúr) gimnazistákat, akik az iskolai hierarchia legalján edződve szépen las-
san beletanulnak, beleszoknak az intézmény írott és íratlan szabályaiba. A regény a második világ-
háborút követő évben (1946-ban) játszódik Óváralján (Sárospatakon) az Angol Internátusban és a 
nagy múltú Kollégiumban, ahová az ország minden részéről sereglenek a tíz év körüli fiatalok, hogy 
aztán szembesülve a pecúrlét árnyoldalaival, hazakívánkozzanak a szülői fészek melegébe.  
A könyv hőse Tatár Márton, az ő szemszögéből ismerjük meg az óváraljai gimnázium életét.  
A kisdiák félelmei, vágyai, küzdelmei, hol komikus, hol tragikus tettei jelennek meg előttünk, és ta-
lán magunkra is ismerünk ebben az esendő alakban, aki legszívesebben megfutamodna, elmene-
külne a próbatételek elől. (Kálvin János Kiadó, 2009)

Könyvajánló

27
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A most látható tízállomásos Meseút-projekt tavaly, 2016-ban indult, de előt-
te három éven át volt már egy hasonló, mesés program.

A faluban minden évben rendezünk gyereknapi MeseErdőt, amelyen a gyerekeknek tárgyak 
helyett inkább élményeket igyekszünk nyújtani. A gyereknapos rendezvényeinken a felkínált 
harapnivalók és programok mind ingyenesek, köszönhetően a falu lelkes önkénteseinek – ez 
mintegy negyven ember több napos önfeláldozó munkáját jelenti. Nagyon jó a faluközösség, 
és jól fogadták a mesés programokat, amelyek között meséken keresztül teszünk felfedezése-
ket a faluban és a magunk lelkében. Ezt a már jól bejáratott mesei felfedező utat szerettük vol-
na önműködőbbé tenni: a Meseút egyedülálló tanösvény jellegű népmesei program, amelyben 
nemcsak palóc népmeséket lehet megismerni, hanem a falu legszebb pontjait, rejtett titkait és 
nevezetességeit is: a református templomát, a gazdaházat, két kis tavunkat, borospincéinket 

Heves és Nógrád megye határán, Hevestől innen fekszik egy dom-
bokkal körülvett, festői szépségű falucska, Noszvaj. Itt álmodta meg 
mesés programját egy közösségalkotó ember, Tátrai Vanda. Őt kér-
deztük a Meseút kezdeteiről és magáról a programról.

Református templom

28

Barlanglakás

            Egyszer voltunk… Noszvajon

Fotó:  Balázs Manna
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vagy híres kastélyunkat, a De la Motte-kastélyt. A családok most már önállóan, „ládikáról ládi-
kára” járhatják be a falut egy térkép segítségével, amelyet a kiindulóponton kapnak. A faluban 
élő profi grafikusok és lelkes, ügyes és kreatív amatőrök munkájának eredményei csodás, kéz-
zel festett meseládikáink, amelyek lakatját a kiindulópontból kapott kulccsal lehet kinyitogatni. 
Már az is nagy élményt jelent a gyerekeknek, hogy megtalálják, azután pedig hogy kinyissák a 
ládikát, a bennük elrejtett mesét pedig hazavihetik magukkal.

Pécsett kezdtem pályafutásomat porcelánfestőként, de egy hosszan tartó betegség miatt 
érintett meg közelebbről a népmesék varázslatos ereje. A népmesék segítenek a lélek össze-
gubancolódott szálait kibogozni, újra felépíteni magunkat. 

3. évfolyam, 2017. 6. szám  | egyszer volt…

De la Motte-kastély parkja

Síkfőkút tórét

Síkfőkút tórét

Fotók: Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület

Fotó:  Balázs Manna
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              Ismerd meg a Meseutat!
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A Meseút összeállítója és a fotók készítője Tátrai 
Vanda meseterapeuta.

A Meseút különleges családi program a Heves 
megyei Noszvajon, egy Egertől nem messze 
levő községben a Bükk alján. Kicsiknek, na-
gyoknak, időseknek és fiataloknak remek mu-
latság, kaland, játék az év minden napján!

A tíz gyönyörű, kézzel festett házikóban 
egy-egy, népmesét és a meséhez kapcsoló-
dó játékos feladatot, beszélgetésindító kérdést 
rejtettek el  abban a reményben, hogy tanös-
vényszerű program nemcsak vidám és tartal-
mas családi kikapcsolódás, baráti időtöltés, 
de lehetőséget ad egy belső utazásra is ma-
gunk és egymás jobb megismeréséhez.  

A tíz meseházikó egész évben, a hét min-
den napján végigjárható, bebarangolva a falu 
legszebb pontjait.

Szedd össze hát a bátorságod, szerezd 
meg a meseházak kulcsát, a kalandos térké-
pet, tisztítsd meg meselátó szemed, mesehal-
ló füled, s indulj el a mesék útján a palóc hő-
sök nyomában! Keresd fel a kacsalábon forgó  
meseházikókat Te is!

3. évfolyam, 2017. 6. szám  | egyszer volt…
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tól megszereztem. S persze segíteni szeret-
nék a gyerekeknek. 

Hogyan tud segíteni egy népmese?
A népmesék egy egységes és egylé-

nyegű világkép hordozói. Az a szép a mesék-
ben, hogy nemcsak a problémáinkra ismer-
hetünk rá, hanem a kiutat is megmutatják. A 
súlyosan beteg gyerekek nagyon érzékenyek 
a mesék szimbolikájára.

Mi most a kedvenc meséd? 
A Bőhön, a vadász című burját (ez egy 

mongol törzs) népmese, aminek nagy si-
kere volt most a mesetáborban is. Van egy 
vadász, aki mindent eltesz, amit talál, a leg-
haszontalanabbnak tűnő dolgokat is, mert 
azt tanulta az őseitől, hogy „bármi legyen, 
gazdagít”. S valóban, élete nagy pillanatában, 
amikor le szeretne telepedni, és mindent a 
helyére tesz, kiderül, hogy tényleg minden 
jó valamire, és a segítségükkel legyőzi az 
emberevő szörnyet. (E számunkban közöljük a 

teljes mesét. - A szerk.) A saját életemben én is 
itt tartok most, úgy érzem, minden tapasz-
talásom, amit begyűjtöttem, kezd a helyére 
kerülni. A mesék iránti érdeklődésem értelmet 
nyert. Harmadik éve gyerekeket tanítok, pedig 
21 évig azt hittem, soha nem fogok a pályán 
dolgozni. A gyerekekkel való élő kapcsolatnak 
nagy hasznát veszem a bábszínházamban, 
a meseterápiában pedig jól jön, hogy van 
színpadi gyakorlatom. Ha sikerül a bábot és 
a meseterápiát jól összeépítenem, akkor úgy 
érzem, végleg megtaláltam a helyemet.

Mi volt gyerekkorod kedvenc meséje?
A Hófehérke. Anyukámmal mindig el-

meséltettem oviba menet. 

Akkor nem lehet véletlen, hogy évekkel 
később Hófehérkét játszottál a kecske-

méti bábszínházban…
Már a felvételin jól jött, hogy hosszú fekete 
hajam van… Erre a szerepre is keresték az 
alkalmas embert. Később, amikor Boldizsár 
Ildikó mesekutató képzésén voltam, ő is 
megállapította a hasonlóságot.

Milyen képzés volt ez pontosan?
Alkotó-fejlesztő meseterápia pedagó-

gusoknak. Boldizsár Ildikó nevével bábosként 
találkoztam először. Elkezdett érdekelni az, 
amivel foglalkozik, ezért elvégeztem nála 
egy képzést. Gyerekkoromban, amikor már 
komoly regényeket olvastam, én továbbra 
sem tudtam letenni a mesekönyveket. Meg-
éreztem a mesék erejét. A bábszínházban is 
többnyire mesékkel foglalkoztunk, de nem 
ezért jelentkeztem bábszínésznek – engem a 
bábszínház egésze érdekelt. Versmondóként 
sokszor álltam már színpadon, de a bábszín-
ház világteremtő ereje teljesen elvarázsolt. 
A tanítóképzőre is jártam, tanítónőnek ké-
szültem. Ma már saját bábszínházam van, a 
Bábakalács Bábszínház, mellette részmun-
kaidőben pedagógusként is dolgozom. 

Az iskolában meseszakkört is tartasz.
Igen, a meseszakkört is azért tartom, 

hogy ébren tartsam azt a tudást, amit Ildikó-

A meséről
Szluka Juditot, a Bábakalács Bábszínház alapító tagját Konkoly Edit kérdezte a 
népmesékről, a hatásukról, s arról, hogy minden tapasztalásunk hasznosítható.

Bábok és mesék

Mikkamakka
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Fotók: Bábakalács Bábszínház 
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A méhek titokzatos élete

Mióta méhészkedik az ember?
A méhészet ősrégi tevékenység. Az em-
ber kezdetben egyszerűen elvette a va-
don élő méhek odújából a mézet, később 
pedig a természeteshez nagyon hasonló 
méhlakásokat készített, és ezekbe te-
lepítette a méheket. Az 1. számú képen 
egy modern méhlakást (kaptárt) láthatsz 
(kivehető keretekbe épített lépekkel). 
Így a mézelvétel már sokkal kevesebb 
méh elpusztulásával jár. Manapság a 
lépekből centrifugaszerű mézpörgetővel 
távolítják el a mézet, így a lépek többször 
felhasználhatóak lesznek.

A házi méhek élete hosszú idők óta körülöttünk zajlik, életmódjukba azonban csak  
a hozzáértők pillanthatnak bele. Szorgos mindennapjaikról, titokzatos közösségükről  
Farkas Judit kérdezte Ábrám Tibort, aki amellett, hogy a miskolci Lévay József Református 
Gimnáziumot vezeti, kevés szabadidejét saját méhcsaládjainak is szenteli.

Tető

Méztér: ebbe a fiókba csak  
mézet gyűjtenek a méhek
Anyarács

A méztér és a fészek 
közé elhelyezett mű-
anyag, résekkel ellátott 
lemez. A dolgozók 
átférnek rajta, a kicsit 
nagyobb testű anya 
nem.
Fészek: itt él és fejlődik 
a méhcsalád

1.
Kaptár

Kaptárszolga: fémből készült hasznos eszköz, 
a keretek kivételében segít.

Arcvédő: 
átlátszó 
hálószerű 
anyagból 
készül, 
amely védi 
az arcot a 
méhszúrás-
tól.

Füstölő:  
a méhek 
megnyugta-
tására füstöt 
fújunk rájuk 
vele.

2.
Védőfelszerelés

Kesztyű: 
védi a kezet 
a szúrástól

Hogyan készül a méz, és hogyan lehet 
rávenni a méheket, hogy adják nekünk a 
munkájuk gyümölcsét?
A háziméh latin neve Apis mellifera, azaz 
„mézcsináló méh”, ami utal arra, hogy a 
méhek nem mézet gyűjtenek, hanem a 
virágok nektárját, ami egy híg cukoroldat. 
A méhek a kis „szívószáljukon” keresztül 
szívják fel a nektárt, és az már a szájuk-
ban összekeverik a garatmirigyük által ké-
szített váladékkal. Ez nemcsak felhígítja a 
nektárt, de kémiai átalakulást is előidéz.  
A méznek éppen ezért nehezen utánozha-
tó összetétele van. A méh a mézhólyagjá-
ban szállítja haza a nektárt, és azt a lépek 
sejtjeibe tölti. Ezután következik a besűrí-
tés, hogy megfelelően kevés víztartalma 
maradjon a méznek, így sokkal tartósabb. 
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Ha a méz eléri a megfelelő sűrűséget, akkor 
a sejteket vékony viaszréteggel befedik (lásd 
a 3. számú képen).

Ez annak a jele, hogy a méz érett, és kez-
dődhet a mézelvétel, a pergetés. A gondos 
méhész csak annyi mézet vesz el a méhcsa-
ládtól, amennyi nem veszélyezteti a méhek 
táplálkozását és a család életben 
maradását.

A méhek nemcsak mézet és 
egyéb méhészeti termékeket 
állítanak elő (viasz, propolisz, 
méhpempő, méhkenyér) – ők 
végzik a különböző növények 
beporzását. E nélkül nem hozna 
termést a növény, a méhészke-
dés tehát segít megőrizni a nö-
vényvilág sokszínűségét.

Az érett mézet a méhek vékony viaszréteggel lefedik

3.

A házi méhek közösségben élnek. Hányan 
élnek együtt, kik a tagjai egy méhcsaládnak, 
hogy szervezik meg a munkát?

A méhek nagyon jól szerve-
zett méhcsaládokban élnek. 
Az anyaméh a családban lévő 
összes méh anyukája. A mun-
kásméhek, a dolgos lányméhek 
és a fiúméhek, a herék alkotják 
a családot. A méhcsalád tagjai- 
nak a száma nagymértékben 
változik az év során. Télen 
10-15 ezer méh telel át a 

méhanyával. Egy átlagos méhcsaládban 60 
ezren élnek, de a kora nyár folyamán ennél 
nagyobb létszáma is lehet egy jól fejlett csa-
ládnak. (4. sz. kép)

Az itt befedett sejtekben nem méz van, hanem a leendő méhek fej-
lődnek benne. Ezekből a sejtekből kelnek ki majd az új méhegyedek

4.
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Fotók: Ábrám TiborA méhész munka közben

A dolgozó mé-
hek korcsoport 
szerint végzik 
munkájukat. A 
legfiatalabbak ta-
karítanak, etetik a 
leendő testvéreiket, 
majd később vizet 
hordanak, és csak 
körülbelül három hét 
elteltével kezdenek 
el nektárt gyűjteni.

•	 A méh nem csíp, hanem szúr.

•	 A méhek a nyári hónapokban  
átlagosan 6 hetet élnek.

Tudtad?

•	 Egy méh egész élete során egy mokkáska-
nálnyi mézhez szükséges nektárnál keve-
sebbet gyűjt.

•	 A méh átlagosan 14-15 km/óra sebesség-
gel repül, és annyi utat tesz meg életében, 
hogy háromszor megkerülhetné a Földet.

•	 Egy kilogramm akácmézhez  
50 000 méh rakománya szükséges.

•	 A méhek tánccal értesítik társai- 
kat a nektárforrás irányáról  
és távolságáról.
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Te is szereted a csokit? Itt most megtud-
hatsz egy s mást a történetéről. 

A csokoládé fő alapanyaga a trópusi 
erdőkben termő kakaóbab. Ebből 
készítenek port, amit aztán 
felhasználnak a csokoládé 
gyártásához. 

A Dél-Amerikában őshonos 
kakaóbabot először a maják, 
később az őket leigázó azté-
kok használták vallási szertartá-
saikhoz, feltehetően ezért lett később 
a kakaófa növénytani latin neve Theobroma 
cacao (a görög eredetű név jelentése: „iste-
nek eledele”). Az ovális, amerikaifoci-labda 
formájára emlékeztető termésben harminc-
hatvan kakaóbab található. A gyümölcsöt 
hajdanán a napon szárították ki, majd a 
magokat megpörkölték, lefejtették és össze-
törték. Mivel a kakaónak magas a zsírtartal-

ma, emiatt a por masszává állt össze. Ezt a 
masszát vízzel habosra rázták, és megitták. 
Ez volt az első kakaós ital, eredeti nevén 

xocolātl, ami keserű vizet jelent.
Az első kakaó meglehető-
sen keserű lehetett, hiszen 

az aztékok csak később 
kezdték el ízesíteni 
ánizzsal, vaníliával vagy 
fahéjjal. Idővel felfedez-
ték azt is, hogy erjesz-

téssel finomabb ízvilágot 
tudnak elérni.  

A maják viszont már jóval 
az aztékok előtt rájöttek erre a 

trükkre, hieroglifákból* tudható, hogy 
ők is használtak ízesítőket: vaníliát, chilit és 
olykor mézet is. Annyira értékes volt a ka-
kaóbabszem, hogy még fizetőeszközként is 
szolgált. Például egy darab avokádó három 
kakaóbabot ért, egy nyúlért elkértek akár 
nyolc kakaóbabot is, sőt még az adót is ka-
kaóban fizették. Állítólag Kolumbusz Kristóf** 
is egy maja kereskedő bárkáján találkozott 

Sándor Enikő összeállítása

„Száz terem volt benne, és minden, de minden csokoládéból készült. 

Tejcsokoládéból meg keserű csokoládéból. Csokoládé volt a tégla,  

csokoládécement tartotta össze, cso
koládéból volt valamennyi ablak,  

csokoládéból készült a fal meg a mennyezet, de a szőnyegek, a képek,  

a bútorok, még az ágyak is! És ha kinyitottad a csapot a fürdőszobában, 

forró csokoládé zubogott belőle!” 

(Roald Dahl: Karcsi és a csokoládégyár, fordította: Borbás Mária)

         A csokoládé története

*  Maja hieroglif írás: az egykori közép-amerikai nép írása, amely képírás jelekből és szótag jelekből állt. 
* *  Kolumbusz Kristóf: spanyol felfedező (1451-1506)

mikkamakka-bel_2017_6_ko_09_04.indd   37 2017. 09. 06.   8:58:46



38

Mikkamakka

először a kakaóbabbal mint fizetési eszköz-
zel, amelyet ekkoriban pénzmandulának is 
neveztek. 

Az aztékok ősi legendája szerint az istenek 
eledelét, a kakaót és a kukoricalisztet a Tol-
las Kígyóistentől, Quetzalcoatltől kapták, aki 
ugyan elhagyta őket, de a legenda szerint 
megígérte, hogy egyszer visszatér és átve-
szi az uralmat a birodalom felett. Amikor 
az 1500-as évek elején egy spanyol hódí-
tó, Hernán Cortés megérkezett az aztékok 
földjére, az akkori uralkodó, Moctezuma 
aranykehelyben kínálta meg Cortést az iste-
nek italával, mivel azt gondolták, ő a vissza-
térő Tollas Kígyóisten. 

Az aztékok észrevették, hogy a xocolātl élén-
kítő hatással van a testre és a szellemre, 
fokozza a koncentrációképességet, így a ka-
tonák állóképességét is. Moctezuma állítólag 
ötvencsészényi csokoládét is megivott egy 
nap, hogy növelje teljesítőképességét. Cortés 
is felfedezte a kakaóban rejlő értékeket, sőt 
az üzleti lehetőséget is, ezért az ültetvények 
jelentős részét lefoglalta. Hazatérvén Spa-
nyolországba elkezdte terjeszteni a keserű 
italt, amely eleinte nem nyerte el a spanyolok 
tetszését. 

A csokoládé Európában az 1600-as évek-
ben kezdett népszerűvé válni. Idővel több 
csokoládérecept is megszületett, s egyre 

Kakaóbab és kakaópor 
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többen váltak a rabjává a frissítő ital-
nak, de az igazi áttörést egy holland 
feltaláló hozta el. Conrad Johannes 
van Houten 1828-ban a kakaósajto-
ló gépe segítségével a kakaóbabból 
ki tudta vonni a vajtartalmat, így 
szétválasztotta a kakaóvajat és a 
kakaómasszát, ez utóbbit pedig 
porrá őrölte. A kakaósajtoló gép-
pel tökéletes, szilárd csokoládé 
készülhetett.

Forrás: Paul Chrystal: Chocolate: The British Chocolate Industry (Shire Publication Ltd., 2014),  
Dr. Thoma Lászlóné, Hol terem a csokoládé? http://www.is.hu/cukrasz/erdekes/csokika.html

Angliában a legelső csokoládégyárat, a Fryt, 
1759 körül alapították, de csak 1847-ben 
kezdett el táblás csokoládékat gyártani. A 
svájci Nestlé fivérek pedig a tejcsokoládé re-
ceptjét kísérletezték ki úgy, hogy a kakaóhoz 
tejport kevertek. A berlini Robert Lindt 
különböző alapanyagokkal és a főzési idővel 
kíséretezett. Az ő nevéhez kapcsolódik az 
úgynevezett kenőgyúrás, vagyis konsírozás, 

amelynek során lágyítani, finomítani lehet a 
csokoládét. Stühmer Frigyes hamburgi cuk-
rászmester 1868-ban hozta létre a csoko-
ládégyárát Pesten. Gerbaud Emil 1886-ban 
alapította a csokoládégyárát, amely első-
sorban bonbonokat gyártott. Ő találta fel a 
konyakos meggyet is, de számtalan remek 
süteményreceptet is köszönhetünk neki. 

Kakaómassza temperálása
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          Óriáskörte-pite

Ihlette: Jakob Martin Strid Hihetetlen történet az 
óriás körtéről című könyve

Napvárosban Micó (a sárga cica) és Sebastian 
(a Babar-szerű elefánt) a tengerparton ücsörög, 
horgászik, olvas és közben almalevet szürcsölget. 
Egyszer csak kapásuk lesz és egy palackposta 
kerül a horogra. A belsejében egy nekik címzett 
levél lapul… Az üzenetet  a város korábbi polgár-
mestere, Jeronimus Baltazar Severis Olsen küldte, 
aki nemrégiben eltűnt, helyét a folyton haragos 
Karc alpolgármester vette át. A palackban egy 
mag is lapul, amit az utasítás szerint a két jó ba-
rát elültet a kertben. Az éjszaka leple alatt csoda 
történik: reggelre hatalmas körte terem a mag he-
lyén. Hogy milyen kalamajkát okoz az óriáskörte, 
megtudhatjátok, ha elolvassátok ezt az izgalmas 
és zseniálisan illusztrált könyvet. A következő ol-
dalakon olvashatsz is részletet belőle.

Látod a borító közepén azt a hatalmas zöld kör-
tét? A lenti mennyiségből nem egy óriási süti ké-
szült, hanem három kisebb, de ha hiszed, ha nem, 
hihetetlenül finom (volt)!  

mikkamakka-bel_2017_6_ko_09_04.indd   40 2017. 09. 06.   8:59:38



41

3. évfolyam, 2017. 6. szám  | egyszer volt…

Hozzávalók
A pite tésztájához: A körtés töltelékhez:

• 50 dkg liszt
• 10 dkg cukor
• fél csomag sütőpor
• 1 csipet só
• 2 tojás
• 30 dkg hideg vaj
•  + 1 tojás a tetejére

• 1 kg körte
• 3 közepes alma
• fél citrom leve
• 4-5 evőkanál cukor, a gyü-

mölcsök édességétől függően
• ízlés szerint fahéj, darabolt 

dió, mazsola
• ha a gyümölcs főzéskor sok 

levet eresztene, 1-2 evőkanál 
vaníliás puding

A tésztához a lisztet elkeverem a száraz hozzávalókkal, belemorzsolom a hideg va-
jat, majd hozzáadom a tojásokat is. Alaposan összedolgozom, és legalább 1 órát a 
hűtőben pihentetem.

Ez idő alatt elkészítem a tölteléket. A gyümölcsöket meghámozom, kiszedem a 
magházukat és apró kockákra darabolom. Beleteszem egy lábosba, meglocsolom a 
citrom levével, megszórom cukorral és alacsony lángon az egészet puhára párolom. 
Ha túl sok levet eresztene, pudingporral sűrítem, majd langyosra hűtöm.

A tésztát kettéosztom és lisztezett deszkán vékonyra nyújtom. Ugye körtét mindenki 
tud rajzolni?... Egy A4-es lapra jó nagy gyümölcsöt rajzolok, nem feledkezem meg 
a csutkáról és a levélről sem, majd ollóval kivágom és ráhelyezem a tésztára. Egy 
éles késsel körbeszelem, majd a „gyümölcsöket” egy sütőpapírral bélelt tepsibe he-
lyezem. A tészta másik felével is ugyanígy járok el, bár ott már nem kell a levelet és 
csutkát is kivágni. Szépen elosztom a körtéken a tölteléket, majd bevonom őket a 
tészta másik felével. Érdemes kicsit nagyobbra szelni/nyújtófával picit jobban ella-
pogatni a felső részt, hogy könnyebben össze lehessen illeszteni az alsó résszel. Egy 
villával (és az ujjaim) segítségével összenyomom a széleket, tűvel kicsit megszur-
kálom a tetejét, hogy tudjon távozni sülés közben a gőz. Végül lekenem a tetejét egy 
felvert tojással és megszórom egy kevés kristálycukorral.

180ºC-ra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt megsütöm, tálaláskor meghintem 
porcukorral, és már kész is!

Kép és szöveg: KönyvParfé blog, Lázár Ivett
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Hihetetlen történet 
az óriás körtéről 

A nap sütött, a tenger ragyogó kék volt, Micó 
horgászott, miközben Sebastian az almale-
vével üldögélt, és újságot olvasott. Így ücsö-
rögtek szinte minden nyári reggelen, amikor 
szép idő volt.

– Hohó! – kurjantotta hirtelen Micó. – 
Kapásom van! – azzal minden erejét ösz-
szeszedve húzni kezdte a horgászbotot. – 
Ahogy látom, izgága kis fickó!

Egy palackposta volt.

– Egy igazi palackposta! De izgalmas! – 
mondta Micó. – Van benne valami… Olyan, 
mint egy levél.

Úgy bizony, a palackban egy levél lapult.

És ami a legkülönösebb: a levelet Micónak 
és Sebastiannak címezték.

– Vigyük haza, és olvassuk el! – javasolta 
Sebastian.

A Kapitány házát megkerülve elindultak 
fölfelé a hosszú lépcsősoron, Borbély Benni, 
a virágait öntöző Lulu és a teregető Sofie 
mellett, míg fel nem értek a szikla tetején álló 
házukig.

Bementek a konyhába, és a kerek asztal 
mellé telepedtek.

Az elázott levélpapírt nem volt egyszerű 
kihalászni a borítékból úgy, hogy darabokra 
ne essen.

A levél ráadásul olyan megviselt és ron-
gyos volt, hogy a szöveg egy része egyszerű-
en eltűnt. Nagyjából így festett:

Kedves  có és Seb

Megtaláltam a Rejtélyes Szigetet. Már 
egy éve itt lakom. Egy fantasztikus felfede-
zést tettem. Ha elültetitek a magot, mindent 
megértetek majd. A sziget nagyjából északra 
fekszik  tól.

Baráti üdvözlettel

J. B.

– Ez hihetetlen – hüledezett Micó. – J. B.? 
Szerinted tényleg a mi JB-nk az…? De mi a 
csuda lehet ez a MAG???

– Várj csak! – mondta Sebastian. – Van 
itt még valami a palackban…

A palackban egy újabb, icipici palack volt.

Az icipici palack egy icipici dobozt rejtett. 
(Nem volt nagyobb egy dobókocka felénél.) 
Az icipici dobozból pedig egy icipici mag gu-
rult ki.

– Ez meg mi? – pislogott Micó.

– Biztosan a mag, amelyről a levél szól – 
felelte Sebastian.
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Hihetetlen történet 
az óriás körtéről 

– A levélben az áll, hogy ültessük el…

– Akkor ne húzzuk tovább az időt! – 
mondta Sebastian.

Sebastian óvatosan kivitte a magot a kert-
be. Micó ásott egy lyukat. Belepottyantották 
a magot, majd gondosan betemették.

Miután meglocsolták a földet, Sebastian a 
fejét törve ácsorgott az ágyások között. Az-
után ezt mondta:

– Ez a dolog a Rejtélyes Szigettel emlé-
keztet valamire. Várj csak egy kicsit…

Sebastian felment a padlásra, és egy 
ütött-kopott, régi faládával tért vissza.

– Ez a láda még a dédapámé volt – 
mondta. – Ez volt a hajóládája.

A hajóláda tele volt mindenfélével.

– A dédapám kapitány volt, és a Mesz-
szi-tengeren vitorlázott – magyarázta 
Sebastian. – Ő mesélte, hogy egy-
szer látta a Rejtélyes Szigetet a 
ködben.

Az emberek azonban ki-
nevették, és senki sem hitt 
neki.

Élete hátralévő részét 
a Rejtélyes Sziget ke-
resésével töltötte, de 
többé nem bukkant rá. 
Ezt a különös iránytűt 
építette. Úgy hívják, 
hogy KÜLÖNLEGES 
TÁJOLÓ, és képes 
megmutatni az 
utat a Rejtélyes 
Szigethez. De 
hogy működik-e 
egyáltalán, azt 
nem tudom 
megmondani.

– Mi a csuda ez a Rejtélyes Sziget tulaj-
donképpen? – kérdezte Micó.

– Egy sziget, amelyet senki sem talál – 
válaszolta Sebastian. – Ettől olyan rejtélyes.

Részlet Jacob Martin Strid Hihetetlen történet az 
óriás körtéről című könyvéből.  
(Ford. Petrikovics Edit, Kolibri, 2013.)
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Mikkamakka kézműves  
kuckója Méhecskeröptető

A Mikkamakka e havi számában rengeteg érdekességet tudhattál meg a méhek titokzatos éle-
téről. Ezzel a méhecskés ügyességi játékkal csalogasd vissza a mézédes nyári pillanatokat!

JÁTÉKSZABÁLY

Próbáld ügyesen elkapni a meglen-
getett fonal végén repkedő méhet 
a virágkehellyel! Játszhatjátok akár 
többen is. Az a játékos nyer, akinek a 
méhecskéje a legszorgosabb, azaz 
akinek 1 perc alatt többször repül be 
nektárért a virágjába a dugó-rovar.

Amire szükséged lesz: 

• parafa dugó
• sárga színű akrilfesték
• ecset
• fekete színű alkoholos filc
• műanyag vagy papírpohár
• színes karton
• olló, ragasztó
• 1 méter hímzőfonal
• nagylyukú tű
• fehér selyempapír vagy zsírpapír
• vékony drót
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1.  Fesd be sár-
ga színűre 
a parafa 
dugót, majd 
száradás 
után filctol-
lal rajzolj rá 
fekete csí-
kokat! A fehér selyempapírból ragassz a mé-
hecskének szárnyat, a vékony drótból hajlíts 
neki csinos csápokat!

2.  Óvatosan lyukaszd ki a pohár 
alját egy nagyobb tűvel, és fűzd 
át rajta a hímzőfonalat! Köss 
csomót a madzag végére!

3.  A színes kartonból vágj ki egy akkora virág-
mintát, amelynek a kivágott közepe ponto-

san a 
pohár 
szájára 
illesz-
kedik!

4.  Alulról 
húzd fel 
a pohár 
pereméig 
a színes 
szirmo-
kat, mint 
egy gyű-
rűt!

5.  Kösd a madzag végére a dugó-
méhecskét!

Így készítsd el:

Kezdődhet a játék!

Képek és szöveg: Győrfi Ágnes
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  L a b o r  a   s z a b a d b a n

A magasabb edény aljára tegyünk 3-4 
evőkanál szódabikarbónát, majd erre 
óvatosan rétegezzünk rá étolajat, kb. 
3/4 magasságig.

A másik edénybe kerüljön az ecet, ebbe 
mehet az ételfesték. Itt már érhet min-
ket meglepetés, ha például kék ételfes-
téket cseppentünk az ecetbe, az bezöl-
dül (a színezék anyagától függően), ami 
a pH-változással magyarázható.

Ezt követően a pipettával cseppenként 
adagoljuk az olajos részhez az ecetet.

1.

2.

3.

TippA varázsszer hozzávalói:

• szódabikarbóna 

• ecet

• étolaj

• ételfesték

• kis műanyag pipetta (gyógyszertárból, 

hobbiboltokból)

• egy magasabb üvegedény 

(például befőttesüveg)

• alacsony tálka 

Mikkamakka
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Forrás: Rácz Anikó, anapfenyillata.cafeblog.hu. A „napfényillata” blog egy ötletadó családi 
magazin, tele könnyen kivitelezhető és kipróbált kézműves és újrahasznosítási ötletekkel, otthon 
is elvégezhető kísérletekkel, kreatív tanulási módszerekkel, receptekkel, utazási tippekkel, kert- 
és otthonszépítési megoldásokkal. 

Először ne cseppentsünk túl sok  
ecetet a pohárba, mert amikor 

feljönnek a cseppek, a felszínen 
lévőkkel összeolvadnak, és nem 
lesznek szép gömbjeink. Később 

mehet bele több is, próbáld ki, mi 
lesz, ha jó sok ecetet adsz az olajhoz!

Tipp

Az ecet az olajnál nagyobb sűrűségű, így lassan, kis 
gömbök formájában süllyedni kezd. Az edény 

aljára érve reakcióba lép a szódabikarbónával, 
és szén-dioxid keletkezik. A fejlődő gáz meg-

emeli a cseppeket, egészen az olaj tetejéig. Itt 
a gáz távozik, és a csepp ismét süllyedni kezd. 

Megkezdődik a cseppecskék tánca.

3. évfolyam, 2017. 6. szám  | egyszer volt…
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A rejtvények megoldásai
Feladatok            14-17. oldal 500 éves a reformáció        26-27. oldal

Kalózkaland            24-25. oldal

Illusztráció: Buzay István

1.
a) 16:10

b) 7.

c) 12

d) 14:44

e) 11:40

f) 11:34
2.

H, I, H, I, I, H

3.
B, B, A

4.
a) 300 Ft-ba kerül
b) ugyanannyiba kerül
c) vonaljegy

Reformáció-totó: 2, 2, 1, 1, 1, X, X, 2, X, 1

1.

b, c, b

2.
A) 4. C) 3
B) 1. D) 2

Boriska és a Farkas 22. oldal

E)

B)

D)

A)

C)
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3. évfolyam, 2017/6. szám  |  600 Ft 

Ismerd meg őt!
 KIsmarty-Lechner ZIta, illusztrátor
 Jeney ZoLtán, író

mese mára
 IgéZő roZI egysZerI  
 és megIsméteLhetetLen KaLandJaI
 BorIsKa és a farKas
 Bőhön, a vadásZ

 a hónap témáJa:  
EgyszEr 

volt…

Beavató
Kiscsoportos foglalKozásoK 
6-10 éves gyereKeKneK

Hősök, tündérek, 
BoHócok
Koncertsorozat 10–15 éveseKneK

Jazz Játszótér
interaKtív KoncerteK 6–15 éveseKneK

„a feladat nehézsége abban áll, hogy tizenöt, egymás számára 
idegen gyermekkel foglalkozunk, akik sem zenei előképzettségükben, 
sem életkorukban nem egyeznek – másra van szüksége egy hat-, és másra 
egy tízévesnek. így rengeteg improvizációra kényszerülünk. ezt a munkát 
csak olyan pedagógus végezheti, aki teljes mértékben rugalmas.”

(Kósa Dávid – foglalkozásvezető)
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