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 A HÓNAP TÉMÁJA: 

a KÖZLEKEDÉS

Hallottál már a PontVelem Okos Programról? Pont Neked találták ki! A PontVelem 
Okos Program értékes ajándékokkal játékos formában ösztönöz a szelektív hulladék-
gyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyoz-
za az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát. Már nem csak a hulladékok 
gyűjtésével tudsz ajándékot rendelni! Az OkosPont Bajnokságnak köszönhetően tudá-
soddal is ajándékokhoz juthatsz! Ugye milyen szuper lehetőség? Te is bármikor csatla-
kozhatsz!

Tudtad, hogy a PontVelem Okos Programban játékosan fejlesztheted pénzügyi 
ismereteidet is? A BankVelem programban gazdálkodhatsz és lehetőséged 
van az online bankolás legfontosabb lépéseinek elsajátításához. A jövőben már 
nemcsak a hulladékért jár értékes pont, hanem az Okos Kvízek helyes kitöltéséért is, 
amely ismét egy remek lehetőség a programban! Te is lehetsz Bajnok! Szeretnél érté-
kes OkosPontokat gyűjteni? Töltsd ki az Okos Kvízeket, hogy tudj gazdálkodni a gyűjtött OkosPontokkal 
is! A kvízek online elérhetőek, amelyeket egész tanévben ki lehet tölteni. A kvízek kitöltéséhez a 
weboldalon regisztrálni.  

A tanév összes Okos Kvízének kitöltése esetén kalandtáborozást nyerhetsz! Az OkosPont 
Bajnokság a 2016/2017-es tanév során összesen 12 fordulóból áll, a végeredmény a kitöltött 
kvízek összesített eredménye alapján alakul ki. A kvízeket a megjelenésüktől kezdve, egész év-
ben ki lehet tölteni, bármikor csatlakozhatsz a bajnoksághoz, gyűjtheted az OkosPontokat. 

Megéri regisztrálni, mert rengeteg szuper esemény vár a PontVelem tagokra! Az egész 
tanév folyamán remek versenyeket és meglepetéseket kínálnak számodra is! A programban 
résztvevő iskolák száma meghaladja az ezret, és több mint 35 ezer diák regisztrált már a web-
oldalon. Te is csatlakoznál? Pont Téged keresnek! Látogass el a www.pontvelem.hu honlapra és 
regisztrálj! 

Te csatlakoztál már a PontVelem Okos
Program varázslatos világához?
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Fotók: Tudatos Közlekedők Egyesülete

Amikor a KRESZ park is útra kel

Mindenki közlekedik. Óvodások és kisis-

kolások éppúgy, mint a felnőttek. Így min-

denkinek ismerni kell a közlekedés szabá-

lyait. Ennél csak az a fontosabb, hogy be is 

tartsuk azokat! Ezt segíti, ha maga a KRESZ 

park is útra kel.

A közlekedési szabályokat nem azért kell be-
tartani, mert illik jól viselkedni, hanem azért, 
mert a járművek komoly veszélyt jelentenek 
arra, aki nem ismeri a szabályokat! Ezen segít 
már több éve Tóbiás és Balambér, a két ara-
nyos kutyakölyök, akiknek mesés kalandjai 
során ismerihető meg az utak és a járművek 
rendje. 

Tóbiásról érdemes tudni, hogy iskolába jár, 
így alapvetően ő tanítgatja a kisöccsét, Ba-
lambért, aki még óvodás, hiszen a biztonsá-
gos közlekedésre nevelést nem lehet elég ko-
rán kezdeni! Tóbiás elmondja és megmutatja, 

hogyan és hol szabad áthaladni az úttesten, 
merre lehet, és hol tilos biciklizni, mire kell vi-
gyázni a vasútállomáson, vagy amikor busz-
szal utazik az ember. 

Tóbiás és Balambér kalandjai elsősorban 
hangoskönyvként is szolgáló CD-lemezeken 
érhetők el, ám az iskolák, óvodák a valóság-
ban is meghívhatják magukhoz a főszereplő 
kutyusok csapatát. A mesés oktatóprogra-
mot elindító Tudatos Közlekedők Egyesülete 
ilyenkor egy egész KRESZ-parkot visz ma-
gával működő jelzőlámpákkal, táblákkal, ke-
rékpárokkal – a gyerekeket segítő csapattal 
együtt. Először egy tanórányi beszélgetésen 
elmondják a tudnivalókat a legfontosabb 
jelzőtáblákról és szabályokról, például hogy 
a gyerekek ne tévesszék össze a kerékpárút 
vagy a kerékpárral behajtani tilos táblákat. 
Utána pedig mindezt ki lehet próbálni a gya-
korlatban is az iskolaudvaron. 

Aki szeretne találkozni Tóbiással és 
Balambérral, erre az e-mail címre írhat: 
ovatosan@ovatosan.hu 

Nyulász Péter

Ha beülünk a kocsiba, 
lohol velünk a vén skoda. 
Hogy majdnem lobog a hajunk, 
hányni kell és rosszul vagyunk. 

Akinek bejön a retró,
tessék, annak ott a metró!
Aki inkább tili-toli,
arra vár a teli troli.
Sőt, aki nem győzi szusszal, 
utazhat felőlem busszal
ámde aki vakmerő és
vidámságra hajlamos,
annak jobban megfelel a
négyes-hatos villamos!

Azért ülök a Köröndön
fekete szín bőröndömön,
várom, hogy a tearózsa,
várom, hogy a tearózsa
kinyíljon az aszfaltkövön.

s a 4-es busz begörögjön!

A buszvezetők mind mogorvák, 
Odacsukják az utasok orrát. 
Ahogy az orrok ellilulnak, 
A buszvezetők felvidulnak.

Tamkó Sirató Károly: 
Bőrönd Ödön (részlet)

Varró Dániel: 
Buszvezetők (részlet)

Lackfi  János: 
Kocsikázás (részlet)

Erdőss Virág: 
Négyeshatos (részlet)

Akinek bejön a retró,
tessék, annak ott a metró!
Aki inkább tili-toli,
arra vár a teli troli.
Sőt, aki nem győzi szusszal, 
utazhat felőlem busszal
ámde aki vakmerő és
vidámságra hajlamos,
annak jobban megfelel a
négyes-hatos villamos!

Kántor Péter: 
Tizennyolcas villamoson (részlet)

Tizennyolcas villamoson
kesergek,
alig kapok levegőt,
jó, ha fejbe nem vernek.

Fotók: Tudatos Közlekedők Egyesülete
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Tartalom

Itt van az ősz, itt van újra… Nemrég az órákat is átállítottuk, egyre rö-
videbbek a nappalok, egyre nehezebb felkelni reggel… Mégis el kell in-
dulnunk az iskolába: van, aki egyedül gyalogosan, van, aki a szomszéd 
srácokkal biciklivel vagy rolleren, van, aki busszal, vonattal, és van, akit 
autóval visznek. 

Útközben gondolkodtál-e már azon, hogy a föld túlsó felén hogyan jár-
nak iskolába a gyerekek? És milyen menő lehet mondjuk riksával utazni! 
Biztosan kényelmes annak, aki benne ül, de jó nehéz lehet húzni! Tervez-
tél már különleges járműveket? Abban biztos vagyok, hogy LEGO autót 
már építettél, de programoztál-e már LEGO robotot?

A Mikkamakka októberi számában szinte minden a közlekedésről szól: 
hihetetlen járműveket mutatunk be nektek; verseket, meséket válogat-
tunk a világ minden tájáról. Megismerhetitek Szalma Edit illusztrátort és 
Kántor Péter költőt, Boros Niki kis szerkesztőnk játékos összeállításából 
pedig megtudhatjátok, mire jók a közlekedési táblák.

Jó olvasást kíván:
 Pompor Zoltán 
 felelős szerkesztő

Kedves Olvasónk!
Fotó: Füle Tamás
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Ahogy hazaért, előszedte régi biciklijét, 
leporolta és megtisztogatta. Elhatározta, 
hogy biciklis riksásnak áll. Hiszen akkor 
egy fuvarért kérhet akár 30 rúpiát, és na-
ponta több utast is szállíthat. 

Este, vacsora után átment a szom-
szédjukba, ahol az öreg ezermester lakott. 
Gopal volt a neve. Anup otthon nem akarta 
elárulni, mire készül, de az öreget megkér-
te, készítsen a biciklijére olyan ülőkét, ami-
vel fuvarozhatja a gazdagokat. Az ülőkéért 
cserébe az újságkihordással keservesen 
megkeresett 50 rúpiáját ajánlotta fel.

Hanem az öreg Gopal kíváncsi természet 
volt. – Minek akarsz biciklis riksás lenni? – 
tudakolta Anuptól. Amikor meghallotta a vá-
laszt, megesett a szíve a kisfi ún, és így szólt 
hozzá: – Tartsd meg az 50 rúpiádat, elké-
szítem az ülőkét neked barátságból. Aztán 
amikor a nagyanyádnak meglesz a tűzhelye, 
együtt ünnepelünk.

Anup nagyon megörült az öreg jóságának. 
Másnap iskola után indult is dolgozni, és 
szorgalmasan szállította az utasokat. Egyet-
len délután alatt többet keresett, mint újság-

kihordással egy egész hónap alatt. Büszkén 
és boldogan hajtotta álomra a fejét. Másnap 
és harmadnap is dolgozott. Jól ment neki a 
riksázás, hiszen széles mosolyú, kedves kis-
fi ú volt, aki gyorsan tekert, és a szűk utcákon 
sem tévedt el. Így a pénzecskéje is szépen 
lassan gyűlt egy üres teásdobozban, amit 
mindig a nyakába kötözött.

Amikor a negyedik nap is munkába indult, 
egy szűk sikátoron kellett áthaladnia. 
Egyszer csak megjelent előtte három mar-
kos legény, és elállták az útját. – Mit akartok 
tőlem? – kérdezte Anup ijedten, de választ 
nem kapott. Egy szempillantás alatt a földön 
találta magát, és mire felnézett, a riksának 
már csak hűlt helyét látta. A tolvajok meglo-
vasították a biciklit! 

Anup és a csodálatos tűzhely

2
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Anup keserves sírásra fakadt, majd ijedten 
a nyakához kapott. Szerencsére a dobozt 
nem vették észre, mert az inge alá rejtette. 
Anup abbahagyta a sírást, leporolta a ruhá-
ját, és gyalogszerrel indult haza. A bejárat 
előtt azonban hirtelen megtorpant: nem 
akarta a családjának elmesélni, mi történt. 
Ehelyett inkább az öreg Gopal háza felé vette 
az irányt.

Az öreg teával kínálta, majd fi gyelmesen 
meghallgatta Anup történetét. Aztán hüm-
mögött, és a fejét ingatta. – Azt hiszem, tu-
dom, hogy kik vitték el a riksádat – mondta 
végül. – Most menj haza, és pihend ki ma-
gad, holnap visszaszerezzük – küldte el a 
kisfi út.

Anup zaklatottan, de reménykedve hajtot-
ta álomra fejét a gyékényén.

Másnap kora hajnalban az öreg Gopal egy 
igazi motorbiciklivel várta az ajtajuk előtt. 
Anup felpattant mögé, s már száguldottak 
is a kelő nap fényében. A kisfi únak fogal-
ma sem volt, hová mennek, de azt érezte, 
hogy messzire. Egyszer csak megérkeztek 
egy nyüzsgő piactérre. – Te várj meg itt, 
vigyázz a motoromra! – mondta az öreg, 
és kitámasztotta a motorbiciklit. Anup mit 

tehetett, várt türelmesen. Hosszú idő telt el, 
a nap már magasan fent járt az égen, mikor 
újból feltűnt az öreg Gopal, s láss csodát: 
maga mellett tolta Anup biciklijét. A kis-
fi ú felpattant, és boldogan szaladt az öreg 
elébe. – Köszönöm, köszönöm! – kiáltotta 
hálásan. – De hogy csináltad? – kérdezte 
aztán. Az öreg csak legyintett. – Olyan vén 
vagyok már, hogy ismerek én mindenkit, még 
a biciklitolvajokat is. Ők is csak szegény ág-
rólszakadtak, mint mi vagyunk, de lopni egy 
másik szegénytől? Azt azért mégsem sza-
bad!

Vajda Éva: Anup és a csodálatos tűzhely (részlet)
Móra Könyvkiadó, 2016.
Illusztráció: Bodonyi Panni 

3
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Élt egyszer egy repülő ember, úgy hívták, 
hogy Lotilko. Két szárnya volt, amelyekkel 
gyakran magasan az erdő fölött repült, fel-
szállt egészen a fellegekig, sokszor még 
magasabbra is, és nemegyszer megtörtént, 
hogy túl messzire repült otthonától.

Történt egyszer, hogy megint csak mesz-
szire szállt, s közben ráesteledett.

„Itt kell töltenem az éjszakát valahol. Majd 
csak reggel szállok haza” – gondolta, és egy 
ismeretlen településen szállt le.

De legalább jó embereknél kopogtatott 
volna éjjeli szállásért! Szerencsétlenségére 
éppen Teventejre talált.

Teventej először szívesen fogadta Lotilkót, 
meg is vendégelte. De amikor látta, hogy 
Lotilko leveszi válláról a szárnyait, és az ágya 
mellé helyezi, dühbe gurult.

„Minek neki a szárny?” – gondolta. – „Van 
lába, tehát tud járni, van keze, tehát tud dol-
gozni. Minek neki akkor a szárny?”

Amikor aztán Lotilko álomba merült, ma-
gához vette és elrejtette a szárnyait.

Felébredt reggel Lotilko, kereste a szár-
nyait.

– Teventej, hol van a szárnyam? – kérdezte.
– Megmondom, csak előbb elmegyek va-

dászni.
El is ment Teventej a vadászatra, messzi 

földre. Nem maradt otthon más, csak a fele-
sége meg a gyerekei.

– Áruld el, hová rejtette férjed a szárnya-
mat! – kérte Lotilko Teventej feleségét.

– Igazán nem tudom – felelte az asszony. 
– De ha tudnám, sem mondanám meg!

Nagyon félt az asszony az urától.
Kiment Lotilko az udvarra, és látta, hogy 

madarak szálldosnak vígan a levegőben.
– Madárkák, hej, madárkák, nem tudjátok, 

hová lett a szárnyam?
– Nem mondhatjuk meg, Teventej megöl-

ne bennünket!
– Áruljátok el, és én egy kövér rénszarvast 

hozok nektek érte! Egész seregetek jóllakik 
belőle!

Mire a madarak:
– Hozzad a rénszarvast, aztán megmondjuk!
Egy kövér rénszarvast ejtett zsákmányul 

Lotilko, és nagy lakomát rendezett belőle 
a madaraknak. Úgy megszállták azok a 
szarvast, mint a sűrű felleg, rövidesen csak 
a csontjai fehérlettek.

– Most aztán mondjátok meg végre, hol 
van a szárnyam! – kérte ismét Lotilko.

Mire a csókák így feleltek:
– Keresd először a folyó egyik partján, az-

tán meg a másikon!
No, erre már nagyon megharagudott Lotilko.
– Hogy görbüljön meg a csőrötök örök-

re! – kiáltott fel haragjában. Az átok azonnal 
megfogant. Ezeknek a madaraknak meg 
egész nemzetségüknek egyből meggörbült a 
csőrük, és úgy is maradt mind a mai napig.

Azóta hívják őket görbe csőrű csókáknak.
Megérkezett Teventej a vadászatról, kér-

lelni kezdte őt Lotilko:

                     Lotilko szárnyai
Tunguzi népmese
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– Most már mondd meg, hol a szárnyam, 
hogy hazatérhessek!

De Teventej csak nevetett gonoszul:
– Add nekem a csizmádat, aztán vissza-

adom a szárnyad!
Gondolkodóba esett Lotilko, nézte a jó 

meleg bőrcsizmáját. Hogy lesz meg nélküle?
De hiszen visszakapja a szárnyát, akkor 

aztán meglesz csizma nélkül is!
Lehúzta lábáról a csizmát, és odaadta 

Teventejnek. Az meg elrejtette, aztán megint 
nagy vadászatra indult.

– Add vissza a szárnyam! – kiáltott utána 
Lotilko.

De Teventej most is csak nevetett rajta.
Segítségért ment akkor az emberekhez 

Lotilko.
– Adjatok nekem egy pár jó csizmát! Lát-

hatjátok, lábbeli nélkül maradtam.
De az emberek csak a fejüket rázták.
– Egyetlen fölösleges pár csizmánk sem 

maradt!
Nem adtak neki, mert ők is féltek 

Teventejtől.
Látta Lotilko, hogy senkitől sem várhat segít-

séget, csak saját maga segíthet magán. Elindult 
hát az erdőbe madártollat gyűjteni. Sok-sok 
madártollra volt szüksége, hogy új szárnyat ké-
szíthessen magának. De azért elkészítette.

Éppen felcsatolta a szárnyat a vállára, 
amikor Teventej megérkezett a vadászatról.

Felszállt Lotilko a magasba, Teventej meg 
kiabált utána:

– Lotilkooo, Lotilkooo! Hová mész?
– Megyek haza, a szülőföldemre! – hang-

zott fentről a boldog válasz.
Teventej csak nézte, hogyan lengeti 

Lotilko a szárnyát a magasban a széles 

pusztaság fölött, akár egy hatalmas madár… 
Repül, száll, és egyre kisebbnek látszik. 
Aztán végleg eltűnt a szeme elől.

Egyszeriben ő is leküzdhetetlen vágyat 
érzett, hogy a magasba emelkedjék, mint 
Lotilko.

Szaladt a rejtekhelyhez, ahová Lotilko 
szárnyát rejtette. Felcsatolta a vállára, meg-
lengette, próbált repülni, de bizony nem 
ment. Nem és nem tudott elszakadni a föld-
től!

Próbálta a felesége, mindhiába. Ő se tu-
dott felemelkedni a levegőbe.

– Nem ér ez a szárny egy fabatkát sem! 
– mondta a férjének. – Vesd a tűzbe, el kell 
égetni!

Teventej fogta Lotilko szárnyát, tűzre ve-
tette. El is égette. Nem is tanult meg a mai 
napig sem repülni.

Megjelent: Esti mesék fi úknak
Boldizsár Ildikó válogatása; Móra Könyvkiadó, 2016.
Illusztráció: Kőszeghy Csilla
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Daidalosz és Ikarosz

6Mikkamakka

6

Daidaloszt, az athéni ezermestert halálra ítél-
ték, mert féltékenységből megölte unokaöcs-
csét és tanítványát, Talószt, a fazekaskorong 
és a fűrész feltalálóját. Ám ő Kréta szigetére 
menekült, ahol Minósz király szolgálatába 
állt. Daidalosz megunta a hosszú számkive-
tést, egyre erősebb honvágyat érzett, de min-
den oldalról tenger állta útját.

– A földön és a tengeren feltartóztathat 
Minósz, de az ég bizton nyitva áll – gondolta 
magában –, meneküljünk arra! 

Tollakat rakott egymás mellé, a legkisebb 
után egyre nagyobbakat, majd a legnagyob-
bat egyre kisebbre váltva, ahogyan a pász-
torsípon sorakoznak a különböző nagyságú 

nádszálak egymás után. Aztán a közepén 
lenfonállal fűzte össze őket, alul viasszal 
megragasztotta és a végén egy kicsit meg-
hajlította, hogy az igazi madarakat utánozza 
vele. Mellette állt fi a, Ikarosz, aki nem tudta, 
hogy saját vesztében gyönyörködik. Ragyogó 
arccal a szélben lebegő tollpihék után kap-
dosott, majd hüvelykujjával a sárga viaszt 
puhítgatta, és játékával hátráltatta atyja cso-
dálatos munkáját.

Amikor az utolsó simítást is elvégezte 
alkotásán a művész, a kettős szárny közé 
lendítette testét, így a levegőben maradt. 
Kitanította gyermekét is:

– Mindig középre tarts! Ha túlzottan alulra 
szállsz, a tenger habja nehezítheti el tollaidat, 
ha pedig magasabbra, a nap tüze könnyen 
megégethet! Középen haladj, nem kell a csil-
lagokat sem vizsgálnod, hogy tájékozódj, 
elég, ha engem követsz.

Görög mítosz

Thinkstockphotos.com
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Miután Daidalosz megmutatta, hogyan 
kell repülni, a fi ú vállaihoz illesztette az újfaj-
ta szárnyakat. Könny áztatta az öreg ráncos 
arcát, remegett az apai kéz. Megbámulta 
őket a halász, aki remegő nádszállal leste 
a zsákmányt, bámult a botjára támaszko-
dó pásztor, s bámult a szántóvető is az eke 
szarva mellett. Mindenki, aki látta őket, azt 
hitte, hogy istenek szelik át a levegőt.

Ikarosz élvezte a vakmerő repülést, egy-
szeriben elhagyta vezetőjét, és az ég felé 
vágyódva magasabbra vette útját. A hevesen 
tűző nap szomszédságában meglágyult a 
viasz, ami összetartotta a tollakat, és szét-
folyt. Szárnyait elvesztve meztelen két karját 
már hiába rázta, nem tudott a levegőben 

Mítosz
A mondához, meséhez hasonlító irodalmi műfaj. 
Az ókorban és a középkorban az ember számára 
még megmagyarázhatatlan, félelmetesnek tűnő 
természeti jelenségeket (pl. repülés, születés, vihar, 
földrengés, halál) emberfeletti, isteni képességekkel 
rendelkező hősök történeteivel jelenítették meg. 

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.Daidalosz és Ikarosz

A) Lotilko szárnyai

B) Daidalosz és Ikarosz

C) Mindkettő

D) Egyik sem

………… 1. A főhős görög.
………… 2. A történet szibériai eredetű.
………… 3. Az embert a repülés képességének vágya foglalkoztatja. 
………… 4. A repülés történetét bemutató természettudományos szöveg.
………… 5. A főszereplő a tengerben lelte halálát.
………… 6. A szárnyak tűzben égtek el.
………… 7. A levegőbe emelkedő emberre csodálattal tekintettek.
………… 8. A szárnyak elkészítéséhez madártollakat használtak fel.
………… 9. A repülőgép feltalálásával az ember meghódította a levegőt.

Hasonlítsd össze a tunguz népmese és Ikarosz mítoszának szövegét! Melyik történet-
re vonatkoznak az állítások? Írd a megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé!1.

megkapaszkodni. Zuhanás közben még Dai-
dalosz nevét kiáltotta, de hamarosan elnyelte 
a kék víz, amit azután róla neveztek el Ikáriai-
tengernek. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-
es-irodalom/irodalom/olvasas-irodalom-4-osztaly/

mitoszok/daidalosz-es-ikarosz

Összeállította: Győrfi  Ágnes
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Kisiskolások lapja6Mikkamakka

8

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

a) Jó tett helyébe jót várj!
b) Segíts magadon, az Isten is megsegít!
c) A sast ne tanítsd repülni!

a) Teventej tűzre vetette a szárnyakat, mert  .................................................................................................

b) A csókák csőre meggörbül, mert  ..............................................................................................................

c) Ikarosz az életével fi zetett azért, mert  ......................................................................................................

d) Daidalosz azt tanácsolta fi ának, hogy  ......................................................................................................

Húzd alá azt a közmondást, amelyik a tunguz népmeséhez illik!

Mit gondolsz, a magyar autóbuszgyártó cég miért éppen az IKARUS márkanevet 
választotta járműveinek? Fogalmazd meg véleményed 2-3 mondatban!

Fejezd be a megkezdett mondatokat a szövegek alapján!

4.

5.

3.

a) Teventej hiába próbálkozott, nem tudott felemelkedni a földtől. …………
b) Lotilkónak végül sikerült hazarepülnie szülőföldjére. …………
c) A madarak elárulták a szárnyak rejtekhelyét a rénszarvashúsért cserébe. …………
d) Lotilko senkitől nem kapott segítséget. …………
e) Ikarosz lezuhant, mert a nap felolvasztotta a tollakat rögzítő viaszt. …………
f) Daidalosz madártollakból, lenfonálból, nádszálakból és viaszból készítette a szárnyakat. …………
g) Ikarosz megfogadta apja tanácsait. …………

Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állításokat!2.
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A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Anup és a csodálatos 
tűzhelytűzhely

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

Olvasd el a meserészletet, majd oldd meg a 
feladatokat! Ha segítségre van szükséged, 
kutass a könyvtárban vagy az interneten!

1.  Mi India hivatalos pénzneme? Karikázd be 
a helyes válasz betűjelét!

 a) sékel b) tugrik

 c) peso d) riál  e) rúpia

2.  Húzd át azt a portékát, amit biztosan nem 
találhattak Gopalék a nyüzsgő indiai pia-
con! Indokold választásod!

 banánlevél tápióka szárított hal

 agyagkorsó kecskehús tea

 sáfrány fonott kosár jackfruit

 marhahús kókuszolaj  ananász

3. Fejezd be a megkezdett mondatot! 

Anup dolgozni kezdett, mert…
a) …ki kellett fi zetnie az iskolai tandíját.
b)  …Gopál mester 50 rúpiárt készített ülő-

két a biciklijére.
c)  …tűzhelyet akar vásárolni a nagymamá-

jának.

4.  Válaszd ki a felsorolt tevékenységek közül 
azokat, amelyekkel Anup pénzt keresett! 
Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!
a) Papírzacskókat árult az utcán.
b) Újságot hordott ki.
c) Agyagkorsókat adott el a piacon.
d) Riksásnak állt.

5.  Hol gyűjtötte szorgalmas munkával meg-
keresett pénzét a kisfi ú?
a) A riksa ülőkéje alatt.
b) Papírzacskóban.
c) Egy üres teásdobozban.
d) A gyékénye alá rejtve.

6.  Keresd meg a mese szövegében a dőlt be-
tűvel írt kifejezések megfelelőjét!

Amikor egy nap Anup iskola után dolgoz-
ni indult, egy szűk utcácskában tolvajok 
támadták meg. A tagbaszakadt fi úk egy 
szempillantás alatt elrabolták a riksáját, 
ezért kénytelen volt gyalog hazatérni. 
Aznap éjjel zaklatottan aludt. A vén Gopal 
segítségével megtalálták a riksáját a 
piactéren, amit nincstelen koldusok lop-
tak el tőle.

7.  Képzeld magad Anup bőrébe! Meséld el 
Gopal mesternek a riksa elrablásának 
izgalmas történetét! A rövid beszámoló-
hoz használd fel a megadott szavakat!

 tűzhely  munka 

 sikátor útonállók 

  riksa ijedtség

 teásdoboz

Összeállította: Győrfi  Ágnes
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Mindenki más, de azért van 

köztünk sok hasonlóság is

Kántor Péter szeret düny-
nyögni és dudorászni, 
amiből és még sok min-
den másból aztán kiváló 
versek születnek. Ezekről 
a versekről beszélgetett 
a Kétszáz lépcső föl és le 
szerzőjével Szekeres Niki.

Amikor gyerekverset ír a költő, gondol 
közben a gyerekekre? 

Amikor verset ír a költő, a versre gondol, nem 
az olvasójára. Én legalábbis így vagyok vele. 
Egyébként sokszor nem is tudom meghúz-
ni a határt gyerekvers és nem gyerekvers 
között. Mert nem is könnyű. Vagy nincs is 
mindig ilyen határ. Vannak esetek persze, 
amikor nyilvánvaló, hogy nem gyerekeknek 
való egy írás: túlságosan elvont, bonyolult 
gondolatokat fogalmaz meg, ráadásul bo-
nyolult nyelven, elvontabb megközelítésben. 
De fordítva ez nem mindig olyan egyértelmű, 
vagyis hogy valami csak gyereknek szólhat, 
felnőttnek nem. A jó vers (vagy 
próza) egy része szólhat gye-
reknek is, felnőttnek is. Ilyen 
például a Micimackó, vagy 
Edward Lear nonszensz versei 
is. Azt remélem, hogy az én 
Kétszáz lépcső föl és le című 
kötetem verseinek nagyobb 
része is ilyen, ilyesféle. Az már 
más kérdés, hogy ki mit olvas 

Amikor gyerekverset ír a költő, gondol 

ki egy versből vagy egy történet-
ből. Egy gyerek valószínűleg 
kicsit (vagy nagyon) mást, mint 
egy felnőtt. De ez szerintem 
természetes, és egyáltalán nem 

baj. Szóval, amikor írok, nem le-
beg a szemem előtt Kis Juci vagy 

Nagy Feri, hogy ők mit szólnak majd 
az egészhez. Lehet, hogy azt képzelem ilyen-
kor, én vagyok Kis Juci is, meg Nagy Feri is, és 
ami nekem fontos, nekik is az. Közben persze 
tudom, hogy mindenki más, de azért van köz-
tünk sok hasonlóság is. Például akadhat még 
rajtam kívül is néhány olyan furcsa alak, aki 
szeret mindenféléről dünnyögni, dudorászni.

Mennyire szólnak a te gyerekkorodról 
a gyerekverseid?

Azt hiszem, hogy semennyire; inkább az a 
valaki sejlik fel mögöttük, aki ma vagyok. 
A saját gyerekkoromról csak a felnőtteknek 
szóló verseimben írtam eddig, és csak ritkán, 
keveset. Lehet, hogy ez még majd előjön 

valamikor, kéretlenül is akár, de 
nincs ilyen konkrét tervem.

Csak akkor vers a vers, ha 
ritmusos?

Nem, ezt nem gondolom. 
A ritmus – valamilyen ritmus 
– benne van az életben, így va-
lószínűleg minden versben is, 
de hogy milyen formában és 
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Béka-partimilyen súllyal, az változó. Nem tudom meg-
mondani, hogy mitől vers egy vers, de csak 
a ritmustól biztosan nem. Nincsen olyan 
konkrét követelmény, aminek ha eleget tesz 
egy szöveg, akkor az már versnek mondha-
tó. És mégis: létezik olyan, hogy vers, nem 
kitaláció az egész, és ráadásul még fel is 
ismerhető. A gyakorlatban persze van, aki 
felismeri, van, aki nem, és van olyan is, aki 
félreismeri. Ugyanúgy, mint rengeteg más 
dolgot is egyébként. De a vers mibenlétét 
még defi niálni se lehet. Maximum körbe 
lehet dobálni hasonlatok késeivel. Meg le-
het külsőleges szabályokat is alkotni, ezért 
is alakultak ki a különböző versformák. Jó, 
hogy kialakultak. De meg is lehet szegni a 
szabályokat, és ez is jó. Felrúgni a rendet 
egy újabb rend kedvéért. Mert valami rend 
mindenképp kell hogy legyen ebben a világ-
nagy rendetlenségben.

Hogyan készülnek a verseid?
Egyik így, másik úgy. Egy gondolatból, 

egy sorból, egy képből. Olyasmikből, amik 
már régóta forognak a fejemben, és egyszer 
csak valami előhívja, megmozdítja őket. 
Nekem nincs biztos módszerem. Csak várok. 
De szeretek sétálni, csak úgy, vagy ha már 

van valami a fejemben, de még nem tisz-
tán, akkor is gyakran segít a járás. 
És hát valami erős érzés! Kizökkenni 

a megszokottból. 
És hallgatni másokat, az is. 

Olvasni valamit, ami fel-
kavar. Minden jó lehet.

Éjjel a békák összehajolnak,
kezdi az egyik, mind beleszólnak:
Brekeke, brekeke!

Legmagasabb a fák koronája!
Leggyönyörűbb a dalnoki pálya!
Brekeke, brekeke!

Tízezerig ha számol a béka,
tízezer évig él ivadéka!
Brekeke, brekeke!

Told ide azt a nagy buta képed,
hadd vegyem észre benne a szépet!
Brekeke, brekeke!

Elmegyek innen vajszinü tóba,
dísziti vállam vajszinü stóla!
Brekeke, brekeke!

Szállni kellene fecskefarokkal!
Holdnak ezüstje kéne marokkal!
Brekeke, brekeke!

Fő az egészség, el ne felejtse!
Békaporontynak békaszerencse!
Brekeke, brekeke!

Hajnalodik már, olvad az éjjel,
futnak a békák mind szanaszéjjel.
Brekeke, brekeke. 

van valami a fejemben, de még nem tisz-van valami a fejemben, de még nem tisz-
tán, akkor is gyakran segít a járás. tán, akkor is gyakran segít a járás. 
És hát valami erős érzés! Kizökkenni És hát valami erős érzés! Kizökkenni 

a megszokottból. a megszokottból. 
És hallgatni másokat, az is. 

Olvasni valamit, ami fel-
kavar. Minden jó lehet.

Illusztráció: Szalma Edit
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Nyulász Péter mondókái

Járműves kitalálósok

Föld alatt jár, mégsem vakond,
átszalad a belvároson.
Sok kereke, nagy a zaja,
néha azzal megyünk haza. Mi az?
 

Nagy autó, de csak ketten
férnek el a fülkéjében.
Bezzeg hátul sok-sok tonna
mindenféle rápakolva. Mi az?
 

Nagyon hangos, fület bántó,
munkahelye mező, szántó.
A magokat elveti,
dízelolaj kell neki. Mi az?
 

Helyben állva árokásó,
utcán járva dugógyártó.
Nincs tenyere, mégis markol,
építkezéseken parkol. Mi az?
 

Nagyon hangos, fület bántó,
munkahelye mező, szántó.
A magokat elveti,
dízelolaj kell neki. Mi az?

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
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Nagyon hangos, fület bántó,
munkahelye mező, szántó.
A magokat elveti,
dízelolaj kell neki. Mi az?
 

Helyben állva árokásó,
utcán járva dugógyártó.
Nincs tenyere, mégis markol,
építkezéseken parkol. Mi az?
 

Se nem gurul, se nem repül, 
mégis halad vígan.
Meghajtásként motor helyett 
egy pár evező van. 
Mi az?
 

Puttonya van óriás,Puttonya van óriás,
mégsem ő a Mikulás.
Földet szállít, nagyon erős,
a puttonya lebillenős. Mi az?

13

Alul kerék, körben ablak
elöl két szék, hátul egy pad.
Duda – kormány – sebváltó
Gurul, pedig nem golyó,
úgy hívják, hogy: – ? –

Nem is nyávog, pedig macska,
úttest van vele kirakva. Mi az?

Nem fárad el soha, pedig
álló nap csak cipekedik.
Sokat bír a villája,
rendet rak a raktárba’. Mi az?
  

7mikkamakka-bel_oktober.indd   13 2016. 11. 08.   15:32



6Mikkamakka

14

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
a 48. oldalon Kódolvasás

Írd a keresztrejtvény megfelelő soraiba, oszlopaiba a meghatározásokhoz tartozó 
szavakat! (A kétjegyű mássalhangzók külön négyzetbe kerülnek.) 1.

Sorok:

A3 - R3: A jelzőlámpák meghibásodása esetén ez 
a személy irányítja a forgalmat.

H5 - N5: Az autók megjelenése előtt közlekedett 
a városok kövezett utcáin ez a jármű. Általában 
két személy szállítására volt alkalmas a ló húzta 
bérkocsi.

I6 - L6: Közúti közlekedési szolgáltatást nyújtó, 
személyszállítás céljára rendelhető sárga színű 
gépkocsi. A sofőr meghatározott tarifa ellené-
ben juttatja el az utast a kívánt úti céljához.

K8 - O8: A forgalmas, zsúfolt nagyvárosok kör-
nyezetbarát személyszállító eszköze. Leginkább 
a turisták kedvelik ezeket a pedálos hintókat, 
amikkel kényelmesen, nyugodt tempóban te-
kinthetik meg a város nevezetességeit.

I9 - O9: Gőzgéppel, dízelmotorral vagy villamos 
energiával működő, sínen közlekedő jármű. 
A vasúti pályán személyszállításra vagy teher-
szállításra alkalmas vagonokat vontat. 

Oszlopok:

D1 – D10: Olyan légi jármű, amely motor segít-
ségével forgatott szárnyakkal tudja önmagát 
a levegőbe emelni. Katonai célokra, mentési 
akciókhoz és mezőgazdasági munkák során is 
használják.

F1 – F9: Szemétszállító közlekedési eszköz. 

G1 – G6: Ez a négykerekű jármű régi találmánya 
az emberiségnek. Ma már csak falun használják 
ezt a közlekedési eszközt mezőgazdasági ter-
mények, tüzelőfa szállítására. 

L2 – L6: Elektromos hajtású, gumikerekes tömeg-
közlekedési eszköz. A mozgásához szükséges 
energiát a felsővezetékekhez kapcsolódó áram-
szedőkből kapja. Magyarországon Budapesten, 
Miskolcon, Debrecenben és Szegeden üzemel-
nek ilyen járművek.

M8 – M11: A folyókon, tavakon, tengereken való 
átjutást segítő jármű. Az egyik partról szállítja át 
a túlparti révbe, olyan helyeken, ahol nem épült 
híd a vízen való átkeléshez.

R2 – R7: A Naprendszer jelenségeinek, bolygóinak 
tudományos megismerését szolgáló jármű. 

Összeállította: Győrfi  Ágnes
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A kódokkal jelölt betűk összeolvasásával egy közlekedéssel kapcsolatos szót kapsz meg-
fejtésül. Nézz utána az interneten, hogy mely szavak kezdőbetűiből áll ez a mozaikszó!

Nézz utána az interneten, hogy neves magyar sportolóink mely sportágban értek el kima-
gasló eredményt! Kösd össze a bajnokok nevét a hozzájuk tartozó közlekedési eszközzel!

2.

3.

A B C D E F G H I J K L M N O P R

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 H5 D10 M3 G1 C3

Szalay Balázs vitorlás hajó

gördeszka

motorkerékpár

versenyautó

repülőgép

kerékpár

Majthényi Szabolcs

Ábrahám János

Talmácsi Gábor

Besenyei Péter

Bodrogi László

7mikkamakka-bel_oktober.indd   15 2016. 11. 08.   15:32



16

6Mikkamakka

„Néha bringára pattanok, 

és órákig csak tekerek”

Szalma Edit munkáit 
sokan ismerhetitek, 
például a Papírszínház-
mesékből, de ő illusztrál-
ta Nyulász Péter Miazami 
és Miazmég című köteteit, 
és még számtalan gyerek-
könyvet. 

Mikor határoztad el, hogy illusztrátor 
leszel? Már gyerekkorodban is 

szerettél rajzolni?  
Nem gondoltam, hogy illusztrátor leszek, 
mindig is a festészet érdekelt. Gyerekként 
pedig állandóan bütyköltem valamit, ruhákat 
terveztem, társasjátékokat találtam ki, 
és órákig eljátszottam kartonból kivágott 
formák rakosgatásával. Anyukámmal 
volt egy megállapodásunk: ha iskola után 
megcsinálom a leckémet, akkor nem kell 
a napköziben maradnom. Miután a suli 
elég könnyen ment, ez betartható ígéret 
volt, nekem pedig sokkal több időm maradt 

Fotó: Borbély Áron

játékra. Egy külön kis világban 
léteztem, és egy percig sem 
gondoltam, hogy felnőttként 
mást kellene csinálnom. Ma 
is játék az alkotás, és pont 

ez benne a jó. Nem számít, 
hogy nem festőként, hanem 

grafi kusként dolgozom, az a lényeg, 
hogy azt csinálom, amit szeretek.

Milyen technikával dolgozol a 
legszívesebben? 

Minden anyagnak megvan a maga 
szépsége, és jó ezeket felfedezni, kipróbálni. 
Én akvarellel kezdtem, aztán áttértem 
a temperára, mert erőteljesebb hatást 

Sándor Enikő interjúja
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szerettem volna elérni. Egy idő után rájöttem, 
hogy ez a technika már visszafogja a 
kreativitásomat, és akkor kezdtem el az 
akrilfestéket használni. A mai napig ezzel 
dolgozom, és nagyon szeretem, mert 
rengeteg lehetőség van benne.

Mi inspirál téged alkotás közben?
Mielőtt elkezdenék rajzolni, sok 

időt töltök az előkészületekkel, ez olyan 
ráhangolódásféle. Még nincs látható 
eredménye, de már elkezdődik egy folyamat, 
fejben már dolgozom. Firkálgatok, rákeresek 
egy-egy témára, nézelődök az interneten – 
ez kihagyhatatlan része a munkának. Aztán 
szépen lassan a szöveg hatására kezd 
összeállni egy-egy kép, és már csak meg kell 
festenem. Előfordul, hogy elakadok, akkor 
félreteszem a rajzot, de ha a folyamat már 
beindul, nem kell semmi más.

Melyik volt a kedvenc gyerekkönyv, 
amit illusztráltál, és min dolgozol 

most? 
Az egyik kedvencem Lázár Ervin Hapci király 
című könyve volt (Helikon Kiadó). Most 
pedig Oravecz Imre Máshogy mindenki 
más című verseskötetét fejeztem be a 
Magvető Kiadónak. A következő munkám 
egy klasszikus mese, a Holle anyó lesz, ez 
a Csimota Kiadó Papírszínház sorozatában 
jelenik majd meg.

Mit csinálsz a szabadidődben? 
Nagyon szeretek sétálni; ha lemegyek 

a Duna-partra, az mindig megnyugtat. 
Néha bringára pattanok, és órákig csak 
tekerek. 

TOP kérdések
 
Melyik a kedvenc meséd? 
Andersen: A tűzszerszám

Mivel szoktál közlekedni? 
Gyalogosan

Mi a kedvenc színed? 
A zöld

Mi a kedvenc ételed?  
A szilvás gombóc (ahogyan az Anyukám 
csinálja.)

TOP kérdések

7mikkamakka-bel_oktober.indd   17 2016. 11. 08.   15:32



6Mikkamakka

Nagy örömünkre szol-
gál bejelenteni, 

hogy hosszas egyezkedés 
és rengeteg földmunka után 
végre elkészült az első Erdei 
Földalatti Vonal. 

A munkálatokat a Vakond Fő-
túró Társaság végezte, amely, 
mint ismeretes, a Gusztusos 
Giliszták Alkotócsoport elől 
túrta el a megbízást.

A giliszták naponta csak 
10 járatot tudtak volna elin-
dítani a teljes vonalon, amely 
körülbelül 2000 méter, de 
pontos adatokat nem tudunk, 
mert a giliszták látása és szá-
molási képessége igen ala-
csony szinten mozog. Mond-
hatni a föld alatt.

A Vakond Főtúró Társaság 
egy jóval átfogóbb tervvel 
állt elő, ők azt ígérték, hogy 
a metró 5 percenként fog 
közlekedni, de ez se nagyon 
mérhető, hiszen a pontos időt 
egyedül a kakukk tudja, de 
ő, amióta egy nyolccsillagos 
órában lakik, nemigen jár tö-
megközlekedéssel. 

Így az erdei állatok csak 
remélhetik, hogy a beígért 
5 perces időközöket a Vakond 
Főtúró Társaság tartani tudja.

Megkérdeztük a Társaság 
elnökét, idősebb Vakond Edö-
mért, mire számíthatunk a 
földalattival kapcsolatban:

18

Zöldlomb Híradó
ELINDULT AZ ELSŐ ERDEI FÖLDALATTI!

A metró egész területén tilos a dohányzás, a csúnya 
beszéd, a fenékvakarás és a bolházkodás. Külön figyel-
met szentelünk a ragadozó életmódot folytatókra, 
különös tekintettel a 200 kg feletti egyedekre. A szár-
nyasoknak sajnos pótjegyet kell váltaniuk, hiszen ők 
akár repülhetnének is. Kivételt képeznek a sérült mada-
rak, a denevérek, a 10 kg feletti kacsák, valamint a 
pulykáknak 10% csúnyasági kedvezményt adunk. 
A szerelvények egyelőre kissé hangosak, de hamarosan 
minden olajozottan fog működni.
                    z. h. nagyon kÖszÖnjÜk, vakond Úr!

Írta és rajzolta: Egri Mónika
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Ma hajnalban teszteltük a 
járatot, és eddig kifogástala-
nul működik.

Megkérdeztünk néhány 
utast, hogy mennyire elége-
dettek az új földalattival.

A 9,9 kg súlyú kacsák 
„felháporítónak” tartják a 
súlyhatárt, a pulykák kikérik 
maguknak a kivételezést,
de a 10% kedvezményt 
10 pulykából 9 igénybe fogja 
venni.

A hiúzok és a tigrisek 
nem értik a biztonsági sáv 
fogalmát, az oroszlánt nem 
mertük megkérdezni sem-
miről.

Összességében az uta-
sok elégedettek, hiszen 
soha ilyen gyorsan nem 
jutottak el az erdő egyik 
szegletéből a másikba. Igaz, 
igényük se volt eddig rá.

A kakukk szerint a sze-
relvények pontosan köz-

lekednek, bár a biztonsági 
kameráknak még nem sike-
rült a kakukkot lencsevégre 
kapniuk.

Lapzártakor kaptuk a hírt,  
hogy a Gusztusos Gilisz-
ták Alkotócsoport kérvényt 
adott be a metrókocsik be-
vizsgálására, mert túl han-
gosnak találják azokat, és 
nem hallják az egyes meg-
állók nevét.

”

19
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Fabian Lenk: Dr. Dark hihetetlen kalandjai 1. – 
Az Aranyváros titka

Dr. Dark magánnyomozót egy izgalmas küldetés a perui dzsun-
gelbe hívja. Természetesen ikrei, Leandro és Luna sem maradhat 
ki a kalandból. Mondjuk, arra nem számítanak, hogy a kelekó-
tya és szószátyár Tinnie, a házi robotjuk is ott lapul a kocsiban, 
amikor elindulnak a repülő járgánnyal az óceán túlpartjára. Meg 
kell találniuk Theót, az eltűnt kutatót, aki lehet, hogy felfedezte 
Eldoradót, az egykor volt titokzatos inka város romjait. De kik les-
kelődnek utánuk a dzsungel mélyén?... 
Fabian Lenk, az itthon is nagy népszerűségnek örvendő Idődetek-
tívek-könyvek szerzőjének új sorozata kalandvágyóknak! 

Annie M. G. Schmidt: Titi a toronyház tetején – 
Titi a parkban – Titi és az Időjós

Most kivételesen több könyvet is ajánlunk a holland írónőtől, Annie 
M. G. Schmidttől. Mindegyiket elválaszthatatlan alkotótársa, Fiep 
Westendorp illusztrálta. Titi, az élelmes és leleményes, jószívű, derék 
kisfi únak nincs semmije a kis piros daruskocsiján kívül. Ám hamaro-
san szert tesz egy kedves padlástéri lakásra, egy kedves csótányra 
és nem annyira kedves szomszédokra. Titi azonban nem adja fel, és 
barátokra is lel Penna úr, a könyvesboltos, Trappolka úr, a kissé habó-
kos apuka és hat fi a társaságában, míg végre a kényeskedő Ágica is 
a barátja lesz. Titi segítőkész, akár magasságtól félő mókussal, akár 
göndörgémmel, a repülésre képtelen madárral, akár a városi park 
megmentésével kell foglalkoznia. Mi, olvasók, pedig abban remény-
kedjünk, hogy a parkot megmentő, a felnőttekre idilli gyermeki mo-
solyt előcsalogató ködiszederbogyók mindig, mindenhol teremnek!

KönyvajánlóKönyvajánló
Besze Barbara válogatása

Betűtészta Kiadó, 2015
Keménytáblás, 138 oldal

Pagony Kiadó
Keménytáblás kötetek
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Annie M. G. Schmidt: Manci és a sünik

Manci a Sünbrigád tagja, süniket ment szabadidejében. Csakhogy 
a sünik elbóklásznak, be a vonat alá! Most mitévő legyen? Szeren-
csére segít neki a nagy bajszú és melegszívű kalauz, Bajszi. Sok 
bajuk meggyűlik azonban még valamivel: a sündisznóra nagyon 
hasonlító bombákkal, amiket egy terrorista rejtett a vonat alá, 
megtévesztésül. Hogy hogyan mentik meg a vonat magas rangú 
utasait és hogyan járnak túl a bűnöző eszén, kiderül ebből a ka-
landos, pörgős, humoros meseregényből.

Torben Kuhlmann: Lindbergh – Egy repülő egér ka-
landos története

Gyönyörűen illusztrált, lenyűgöző könyv arról, hogyan lesz egy 
egyszerű kisegérből a levegőt meghódító bátor pilóta. A könyvet 
Charles Augustus Lindbergh amerikai pilóta története ihlette, aki 
egymotoros repülőgépével először repülte át az Atlanti-óceánt. 
Sok-sok festményszerű kép, nem túl sok szöveg, de nem csak 
kezdő olvasóknak ajánljuk!

Mosonyi Aliz: Az öreg kisasszony autósmeséi

„Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony öreg autója volt, de szép 
fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg 
a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette” – így kezdődik min-
den mese ebben a kötetben. Rövidek, velősek, szórakoztatóak. 
Van bennük rosszkedvű levél és vidám benzin, titokzatos fél pár 
kesztyű, és sok minden más. Ha igazán jól akartok szórakozni, fel-
tétlenül olvassátok el!

Pagony Kiadó, 2015
Keménytáblás, 88 oldal

Magvető Kiadó, 2015
Keménytáblás, 64 oldal

Partvonal Kiadó, 2014
Keménytáblás, 96 oldal
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Könyvajánló nagytesóknak
Farkas Judit

A csikk a cigaretta elszívott 
csonkja. Büdös, nem jó 
már semmire, elnyomják és 
eldobják a szemétbe, vagy 
csak úgy az utcára; nincs 
már rá szükség, legfeljebb 
az veszi fel, akinek nem te-
lik dohányra sem. 

Sokban hasonlít az 
előzőekhez Wolfgang 
Herrndorf Csikk című köny-
vének címszereplője. And-
rej Csicsacsov, alias Csikk 
bűzlik az alkoholtól, amikor 
megjelenik új iskolájában, 
kinyúlt, gyűrött ruhákat 
hord, folyton elalszik órán – egy különc, akire 
senki sem kíváncsi, bár az állítólagos orosz 
maffi akapcsolatai miatt körüllengi valami
titokzatosság.

Maik, a könyv főszereplője, felfi gyel ugyan 
az új osztálytársra, de barátkozni nem akar 
vele. Megvan a maga baja: anyja alkoholista, 
apja egy bukott vállalkozó, aki a barátnőjével 
lelép két hétre, amíg Maik anyja a titokzatos 
Szépségfarmra utazik. A fi ú egyedül marad 
a hatalmas, medencés házukban, és csak 
arra vár, hogy Tatjana, a szerelme (aki mit 
sem tud Maik érzéseiről) elhívja a nyárindító 
házibuliba. De nem kap meghívót, amit meg 
is ért, hiszen azt gondolja magáról, hogy egy 
unalmas alak, nincs benne semmi érdekes, 
ráadásul gyáva is. 

Csikk másképp látja, és ráveszi a srácot, 
hogy használják ki ezt a szabad két hetet, 

és lépjenek le otthonról egy 
kölcsönvett Lada Nivával. 
Maik hezitál, de szeretne 
kitörni a hétköznapokból, 
és végül hagyja magát 
elvinni. 

Nem tudják, hogy ponto-
san hol is van az a Havas-
alföld, ahova el szeretnének 
jutni, térképük sincs, nem 
tudják, mit fognak enni, 
hisz a bepakolt konzervek-
hez nem vittek konzerv-
nyitót, és a rendőrök elől is 
rejtőzködni kell, de éppen 
ez a jó az egészben. 

Sokféle emberrel, sok veszélyes kihívással 
találkoznak, de közben rengeteget tanulnak 
önmagukról és másokról is. Egyik fő felfede-
zésük, hogy az emberek lehetnek jók, pedig 
gyerekkorukban folyton azt hallották a fel-
nőttektől, hogy vigyázzanak, mert mindenki 
más gonosz, nem szabad szóba állni idege-
nekkel, és nem szabad megbízni senkiben. 

Rájönnek, hogy az önmagukról kialakított 
képük nem biztos, hogy megegyezik máso-
kéval; meglehet, jobb véleménnyel van róluk 
egy másik ember, mint ők saját magukról.

És persze az is kiderül, hogy minden 
csikkben maradhat egy kis parázs, ami lán-
got adhat a szunnyadó kalandvágynak, ami 
elindíthat egy úton, amin utazni néha sokkal 
érdekesebb, mint megérkezni valahová.

Wolfgang Herrndorf: Csikk 
Scolar Kiadó, 2012. 
Fordította: Bán Zoltán András
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Összeállította: Besze Barbara
Összeállította: Besze Barbara

Kis bringatörténet

1. Németország, 1817: Az ősatya
Az első működő kerékpárszerűség Karl Drais, tel-
jes nevén Friedrich Christian Ludwig Drais von 
Sauerbronn báró futógépe volt 1817-ben. Bár ez 
inkább emlékeztetett lóra, mint a mai kerékpárra, 
az, hogy megjelent az első kereket irányító kor-
mány, már manőverezési lehetőséget teremtett a 
felhasználó számára. A szerkezet azóta természe-
tesen jelentős fejlődésen ment keresztül…

…Honnan ered a kerékpár szavunk?

Kerékpár szavunkat a világhírű magyar 

sportember, az első magyar úszó, első 

magyar sportlapalapító és első Balaton-

átúszó Szekrényessy Kálmán (1846-

1923) alkotta, akiben az egyik első hazai 

kerékpározónkat is tisztelhetjük. 

…Mikor jelent meg Budapesten először az ős-kerékpár? Egykori tudósítások szerint először 1828 táján jelent meg a fővárosban emberi erővel hajtott kétkerekű jármű: Széchenyi István és Wesselényi Miklós angliai útjukról hoztak magukkal egyet a német Karl Friedrich Drais által konstruált, lábbal hajtott szerkezetből.

…Mi köze van egy vulkánkitörésnek a kerékpár őséhez? 

1815 áprilisában akkora erővel tört ki egy távol-keleti vulkán, a 

Tambora, hogy az egész északi féltekén hidegebb lett az időjárás. 

1816 nyara elmaradt, éhínség köszöntött be, a lovak helyett ki kellett 

találni egy újfajta közlekedési eszközt… Így született meg a kerékpár 

mai őse, a draisin névre keresztelt, akkor még pedál nélküli futógép. 

TUDOD-E?

Fotó: Gun Powder Ma, Creative Commons, Wikipedia
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Kirkpatrick Macmillan skót kovácsmester műhe-
lyében elkészül a világ első, taposókkal felszerelt 
futógépe, azaz megvalósul a ma ismert pedál-
hajtás. Az első kereket rudak forgatják, mint a 
gőzmozdony esetében. A kovácsmester egyben 
Glasgow derék rendőreitől a világtörténelem első 
kerékpáros bírságát is begyűjti: az ötschillinges 
kaland egy gyermek elütéséért járt. 

Pierre Michaux kidolgozza az első, pedál álta-
li közvetlen hajtást, majd az így létrejött kétkerekűt 
velocipédként kínálja megvételre. Az új, érdekes és 
mókás szerkezet pillanatok alatt elterjed, és igen 
népszerűvé válik. A később elterjedt „óriáskerekű” 
velocipéd pedig már az angol kerékpáripar előretöré-
sét jelzi. 
A francia Michaux által piacra dobott szerkezeten a pedál már közvetlenül az első kereket hajt-
ja, amely praktikus megoldásnak bizonyul.

3. Skócia, 1840: a pedál

2. London, 1818: Kis fémes vázszerkezet

3. Skócia, 1840: a pedál.

4. Párizs, 1861: a velocipéd megjelenése

Egy londoni kocsikészítő, Denis Johnson 
is szabadalmaztatott egy hasonló szer-
kezetet 1818-ban, amelyen már nagyobb 
kerekeket, illetve részben fémből készült 
vázszerkezetet találunk.

Fotó: National Education Network 
http://gallery.nen.gov.uk/asset77600_1511-.html

Fotó: Giancarlo Rinaldi South @ 
http://gaukartifact.com/

Fotó: Dennis Bratland, Wikipedia Commons
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James Starley, az egyéb találmányairól méltán híres 
gépészeti lángelme rájön, hogy minél nagyobb egy 
kerék a hozzá tartozó fordulatszámmal, annál na-
gyobb sebességet lehet elérni. A nagy kerék melles-
leg a gödrös-kátyús utakon is kényelmesebbé teszi 
az utazást. Azonban a nagy kereket nehézkes fékezni, 
magasról pedig könnyű arcra esni. 

Ennek ellenére a 19. század végén több ezer tehe-
tős polgár használja a velocipédet sportolásra, túrá-
zásra. 

John Kemp Starley (a fentebb említett James 
Starley unokaöccse) elkészíti a világ első biz-
tonsági kerékpárját. A nagyméretű első kerék-
kel szemben lánccal hajtott, 76 cm átmérőjű 
hátsó kereket alkalmaz, mindkét kereket las-
sítani képes fékekkel. Az áttétel tetszőlegesen 
állítható, nem függ a kerékmérettől. Mi kellhet 
még? Az, hogy ne rázza ki a kerékpáros lelkét 
az út. Erre John Boyd Dunlop találmánya nyújt 
megoldást: a pneumatikus, felfújható tömlő. 
Edouard Michelin ezt öltözteti majd „védőruhába”, 
azaz abroncsba, kialakítva ezzel a mai napig bevált, szelepen át pumpálható tömlő- és kö-
penyrendszert. A Rover által fémjelzett vázforma apróbb változtatásokkal a mai napig fenn-
marad: akárhogy is nézzük, ez már több mint 130 év!

5. Nagyobb kerék – nagyobb sebesség?

6. A Rover biztonsági kerékpár, 1885

Szöveg forrása: Németh Balázs: Kerékpár-történeti áttekintés, bikemag.hu; 
http://bikemag.hu/alapismeretek/kerekpartorteneti-attekintes

http://www.gracesguide.co.uk/Haynes_and_Jefferis

Fotó: Originally uploaded by ObjectWiki user Ian.wilkes 
and copied to commons by Jarry1250
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Bringológia – 

A kerékpár másképp…
Bringológia – Bringológia – Bringológia – 

A kerékpár másképp…
Bringológia – 

A kerékpár másképp…
Bringológia – 

A kerékpár másképp…
Bringológia – 

A kerékpár másképp…A kerékpár másképp…A kerékpár másképp…
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Láthatsz különféle, kidobásra ítélt kerékpár-
alkatrészekből készült tükörkeretet, asztali 
lámpákat és kisvonatot, és megcsodálhatod 
a városi bevásárló, a teherszállító és a moz-
gáskorlátozottak számára tervezett bicikliket, 
meg még számtalan érdekes dolgot!

A kiállításra osztályokat is várnak, múze-
umpedagógiai óra keretében mutatják be, 
hogyan gondolkodnak ma egyes tervezők 
a 19. század egyik legnagyobb hatású talál-
mányáról, a kerékpárról.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy közel kétszáz 
évvel az első bringa-szerű eszköz megjelené-
se után hogyan gondolkodnak a tervezők, a 
designerek a kerékpárról, akkor látogass el a 
Bringológia című kiállításra! Az Iparművészeti 
Múzeumban 2016. november 27-ig csodagé-
peket, szerkentyűket, rozsdás vasat és ragyo-
gó designterméket egyaránt felfedezhetsz, 
és ki is próbálhatsz pár eszközt, például a 
pedállal hajtható szélgépet és a pingponglab-
da-gyűjtögető, kilométer-számláló bringát. 
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Fotók: Iparművészeti Múzeum
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Iskolába járni extrém sport?

Hétköznap általában nagyon nehéz felkelni és elindulni az iskolába. Mert korán van, 

mert kint sötét van, mert utazni kell, és még sokáig lehetne folytatni ezt a sort. A világon 

mindenhol így vannak ezzel a gyerekek, még akkor is, ha amúgy szeretnek iskolába jár-

ni. De olykor egészen másfajta nehézségeket is le kell gyűrniük ahhoz, hogy eljussanak 

az óráikra… 

Kínában a bijiei iskolásoknak nemcsak a dolgozatírástól 

való félelmüket, hanem a tériszonyukat is le kell győzni, 

amikor útra kelnek.

Kicsit nehezebb a dolguk az indonéz iskolá-

soknak, ha a Batu Busuk nevű falujukból el 

akarnak jutni Pintu Gabangba. Néhány éve 

a függőhíd leszakadt egy viharban, így ne-

kik a reggeli testnevelés óra előtt mindennap 

megvan a bemelegítés is.
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Farkas Judit

Mianmarban kényelmesen lehet utazni 

egy bika hátán az iskolába. Biciklitárolók 

helyett legelőkön pihennek napközben a 

„járművek”.

Indiában, Delhiben nemcsak az egyen-

ruha szorít: a lovas kocsin sok jó iskolás 

fér el kis helyen.

Persze Magyarországon belül is vannak kü-
lönbségek. Van, aki gyalogol, van, aki busszal utazik, van, akit autóval visznek suliba. És ak-
kor még a legkörnyezetbarátabb módszerről – a repülés varázsszőnyegen – nem is be-
széltünk. Az ötlet a Zöld Zala Környezettu-
datossági Versenyre született meg Kummer Nándoréknál, akik a nagykanizsai Piarista Gimnáziumba járnak. 

29
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Riksa – a lábbal hajtott taxi
Sándor Enikő írása
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A riksa olyan, emberi erővel működtetett jár-
mű, amit személyek szállítására használnak. 
Eredetileg a távol-keletről származik. Neve a 
japán jinrikisha szóból ered, melynek jelen-
tése: „emberi erővel hajtott jármű”. Az első 
riksát 1868-ban készítették, ennek a szerke-
zetnek még csak két kereke volt, egy ember 
húzta maga után, és ketten fértek el rajta. 
Használata rövid időn belül elterjedt, akko-
riban ugyanis az emberi munkaerő olcsóbb 
volt, mint egy állat etetése, gondozása. 
Hamar eljutott Kínába, Indonéziába, majd 
Délkelet-Ázsiába, Indiába majd Malajziába és 
Madagaszkárba. Idővel Európában is megje-
lentek a riksák. Leginkább Hollandia főváro-
sában, Amszterdamban vált népszerűvé, ott 
ugyanis sok a szűk utca, ahová az autók nem 
tudnak behajtani, ezért majdnem mindenki 
biciklivel vagy riksával jár. A riksát sokan taxi 
helyett használják, hogy könnyebben eljus-
sanak egyik helyről a másikra, a nagyvárosi 
dugókat is ügyesen kikerülve ezzel. Magyar-
országra körülbelül tíz évvel ezelőtt érkezett 
meg ez a különleges közlekedési eszköz.

Az utóbbi években egyre több riksással talál-
kozhatunk Budapesten, napjainkban körülbe-
lül ötven riksás található az országban. 
Ehhez képest például Amszterdamban 
149-et engedélyeznek. A riksázás leginkább 
pénzkereseti forma, és többnyire az orszá-
gunkba látogató turisták veszik igénybe. 
Azok a riksások, akik nappal szállítják az 
utasokat, gyakran mesélnek a város szép 
helyeiről, nevezetességeiről. Vannak éjszakai 
riksások is, akik estétől reggelig szállítják az 
embereket, éttermekbe, szórakozóhelyekre, 
de olyan turista is van, aki kifejezetten az 
éjszakai városnézés miatt választja ezt a 
szolgáltatást. Budapesten a legkedveltebb 
útvonalakon a Bazilikát, a Parlamentet, a 
Duna-korzót, a Budai Várat lehet megcsodál-
ni a pesti oldalról, valamint a különböző hida-
kat. A riksák ritkán mennek közúti forgalom-
ban, így a csendesebb, illetve sétálóutcákat 
is megismerhetik a turisták. 

•  Nagyon jól kell tájékozódnia a városban, 
tudnia kell, hogy melyik utca egyirányú, hol 
lehet rövidíteni és hol vannak szép épületek.

• Jól kell beszélnie legalább angolul.
•  Tudnia kell mesélni a város nevezetessége-

iről, és nem árt, ha különböző érdekes törté-
neteket is tud a város zegzugairól.

• Szeretnie kell az emberekkel beszélgetni.

A riksa története

A riksa Magyarországon

Egy jó riksásnak…
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•  Tudnia kell, hol lehet jókat enni, inni és szó-
rakozni.

•  Jó, ha programokat is tud ajánlani az uta-
soknak.

•  Jól kell bírnia a biciklizést, hiszen egy riksa 
körülbelül 150-200 kg, és ha beleül még 
3 ember, akkor akár elérheti az 500 kg-t is, 
amit a vezetőnek hajtania kell. Igaz, vannak 
olyan részei a szerkezetnek, amik segítenek 
a hajtásban, de nagyon okosan kell beosz-
tani az energiáját a vezetőnek ahhoz, hogy 
egész nap bírja a tekerést. 

Riksázni leginkább a melegebb hónapokban 
lehet kényelmesen, de ha szerencsés az idő-
járás, már márciusban útra lehet kelni. Az ide 
látogató turisták nagyon szeretnek várost 
nézni ezzel az eszközzel, sokkal különlege-
sebb hangulata van, mint például egy buszos 
városnézésnek. A külföldieken kívül egyre 
több magyar választja a riksát a városon be-
lüli közlekedéshez.

A nagyvárosokban nagy az autóforgalom, 
ezért sokszor alakulnak ki dugók, amelyek 
lassítják a forgalmat. Biciklivel azonban 
sokkal gyorsabban és könnyebben lehet 
közlekedni Budapest belvárosában, ahol 
egyre több a kiépített bicikliút is. Az autós 
közlekedés másik hátulütője, hogy rengeteg 
káros anyag kerül a levegőbe, amely így hoz-
zájárul a levegő szennyezéséhez és a glo-
bális felmelegedéshez. A biciklis vagy riksás 
közlekedés teljes mértékben környezetbarát, 
és bár a riksával nagyobb távolságokat nem 
lehet megtenni, a belvárosi közlekedéshez, 
városnézéshez tökéletes eszköz. 

Az utazás élményét az teszi különlegessé, 
hogy a többi közlekedési eszközhöz képest 
(autó, busz, villamos stb.) a szabadban lehet 
az ember, így a városnak olyan arcát látja, 
amit autóban vagy buszon ülve nem lehetne 
észrevenni, ráadásul közeli ismerőseinek a 
környezetében teheti mindezt. Sokat számít 
az is, hogy ki vezeti a riksát: minél szórakoz-
tatóbb a riksa vezetője, annál kellemesebb 
lesz maga az utazás is. Ha tehetitek, pattan-
jatok fel egy riksára és nézzétek meg, milyen 
szép városban éltek!

A riksa hatása a környezetre
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Boros Niki
„kis szerkesztőnk”,  a Bod Péter Könyvtárhasználati 

verseny egyik Mikkamakka különdíjasa

Mi is a közlekedés?

tok már vagy akár ki is próbáltátok már 
az elektromos gördeszkát, a fekvőbiciklit 
vagy a segwayt, ami egy kétkerekű, elektro-
mos eszköz, amihez egyensúlyozni kell. 

Rengeteg célja és haszna van az utazás-
nak. A postás biciklin, motorral vagy autóval 
hordja ki a csomagokat, leveleket; a felnőttek 
is járművekkel vagy gyalogosan mennek 
munkába, ugyanúgy, ahogyan ti iskolába. 

A közlekedés során rengeteg szabályt kell 
betartani. A közlekedési lámpák és táblák 
teszik biztonságosabbá a közlekedést. Min-
den szín és forma mást és mást jelent. Hogy 
mit? Azt a cikkünk végén található játékból 
megtudhatod.

A táblák és lámpák azt szolgálják, hogy biz-
tonságosan érjük el a célunkat, legyen az isko-
la vagy barátokkal való találkozás helyszíne. 

A közlekedés egy különleges módja a tö-
megközlekedés. Rengeteg előnye van nem-
csak számunkra, hanem a környezetünk 
számára is. A gépjárművek nagy része a 
környezetre káros anyagokat bocsát ki, ezért 
minél többen veszik igénybe a tömegközle-
kedési eszközöket, annál többet teszünk a 
bolygónk megóvása érdekében. 

Amikor csak tehetitek, keljetek útra és 
fedezzétek fel a környéketeket! Vagy csak 
sétáljatok egy nagyot, és gyönyörködjetek az 
ősz szépségében, gyűjtsetek sok gesztenyét, 
de akár versenyezhettek is, hogy ki talál vala-
mi újat a séta során.

Közlekedni ma már rengeteg módon tudunk. 
Háromféle közlekedési mód különböztethető 
meg:

• Légi közlekedés: például amikor repülő-
vel, hőlégballonnal vagy siklóernyővel szál-
lunk a magasba.

• Vízi közlekedés: sokféle hajótípus van, 
de nemcsak a víz felszínén lehet utazni, ha-
nem az óceánok és tengerek mélyén is ten-
geralattjáróval.

• A szárazföldi közlekedésnek szinte vég-
telen módja van. Talán a legtöbbet használt 
szárazföldi közlekedési forma a gyaloglás, de 
sokan járnak autóval, biciklivel és tömegköz-
lekedéssel is. Vannak extrém formái is 
a szárazföldi közlekedésnek, biztos ti is látta-

Fotó: Tolnai József

Illusztráció: Buzay István
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Összeállította: Boros Niki

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.Összeállította: Boros Niki

Közlekedési táblák

A biztonságos közlekedés érdekében nagyon fontos, hogy a szabályokat a járművezetők és 
a gyalogosok is betartsák. A KRESZ meghatározza a közúti közlekedés alapvető feltételeit. 
Rajzold meg és színezd ki a jelzőtáblákat a jelentésüknek megfelelően!

Zsákutca

Jobbra kanyarodni 
tilos!

Behajtani tilos!

Gyalogút

Állj! Elsőbbségadás 
kötelező!

Főútvonal

Kórház

Kerékpárút

Gyalogátkelőhely

Egyirányú utca

Fotó: Tolnai József
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Tóbiás biciklizik

Tóbiás, a kutyakölyök nagyon szerette a ba-
rátait. Szeretett velük játszani, szeretett velük 
szaladgálni, szeretett velük beszélgetni, és 
azt is nagyon szerette, mikor csak ültek a tó-
parton, és csendben nézegették, milyen for-
májúak a felhők az égen. Tóbiásnak két ba-
rátja is volt: Egon, a béka és Léna, az egérke. 
Egonnal már óvodás koruk óta ismerték egy-
mást, Léna pedig nem olyan régen költözött a 
Városba a családjával, és azóta ugyanabban 
az utcában laknak, mint Tóbiásék, a Tulipán 
utcában. (…)

Tóbiás ezen a szép napon éppen azt ter-
vezte, hogy elmegy a parkba biciklizni a ba-
rátaival. Odasettenkedett Édesanyjához, aki 
éppen a konyhában mosogatta az edényeket:

– Édesanyám! Olyan szép idő van, süt a 
nap, kék az ég! Ez a délután pont arra való, 
hogy biciklizzek egy nagyot Egonnal és Léná-
val a parkban!

Édesanyja mosolyogva nézett Tóbiásra:
– Rendben van, Kölyköcském! Elmehetsz 

biciklizni a barátaiddal, ha…
– Ha…? – kérdezte Tóbiás gyanakodva, 

mert tudta, hogy nem mindig végződnek jól 
azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy 
„ha”.

– Ha elpakoltátok a szoba közepéről azt a 
rengeteg építőkockát, amivel délelőtt játszot-
tatok.

– De azt nem is én pakoltam szét, hanem 
Balambér! – vakkantott sértődötten Tóbiás. 
Balambér Tóbiás kisöccse volt. Az már igaz, 

hogy Tóbiás is elég kicsike kölyökkutya volt, 
de Balambér még nála is kisebb. És Balambér 
még óvodás volt – Tóbiás pedig már iskolába 
járt.  Balambér nagyon szeretett játszani az 
építőkockákkal – és nagyon nem szerette el-
pakolni őket. 

– Tóbiás… – mondta az Édesanyja – Te 
is játszottál az építőkockákkal. Legyél példa-
mutató nagy testvér, és segíts Balambérnak a 
pakolásban.

– Nem bánom, segítek… – mormogta az 
orra alá Tóbiás, és már futott is rendet rakni. 
(…) – Édesanyám! Készen vagyok! Most már 
mehetek? – csóválta a farkát izgatottan Tó-
biás.

– Mehetsz, Kölyköcském! De ne feledd, 
csak a bicikliúton menj, és a zebránál mindig 
szállj le a bicikliről! És lassan menj! És vigyázz 
magadra! – intette Tóbiást az Édesanyja, de 
Tóbiás már futott is ki a kertbe, felpattant kis 
zöld biciklijére, és száguldott a park felé, ahol 
már várták a barátai: Egon, a béka, és Léna, 
az egérke.

A Tulipán utcában, ahol Tóbiásék laktak, 
szerencsére éppen volt bicikliút, Tóbiás tehát 
biztonságosan kerekezhetett. A Tulipán utca 
után a Szamóca tér következett, itt azonban 
már nem folytatódott a bicikliút, itt csak járda 
volt, amin a gyalogosok közlekedtek. 
Tóbiás jól emlékezett arra, mit tanított neki 
az Édesanyja: „A járdán nem szabad bicikliz-
ni! Ha véget ér a bicikliút, és kiérsz a Szamó-
ca térre, mindig szállj le szépen a biciklidről, 
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város, hogy neki van a legmenőbb biciklije, 
chhh….

– Igazából szerintem Arankának akar 
tetszeni… – motyogta az orra alatt Tóbiás. 
A szomszéd padon ott sütkérezett Aranka, a 
cicalány. Ő volt a legeslegszebb cicalány az 
egész Városban. De talán az egész világon is! 
A bundácskája hófehér volt, a szeme pedig 
sötétkék. És valóban! Roland, a rókafi ú éppen 
a körül a pad körül száguldozott vadonatúj 
tűzvörös biciklijével, amin Aranka sütkérezett. 

– Na és akkor mi van? – kérdezte Léna, 
az egérke. – Pont egymáshoz valók; ez a 
rendetlen rókafi ú és ez a beképzelt cicalány. 
Chhhh…. Semmi közünk hozzá.

– Hát, akkor az van… – kezdte Egon, 
a béka – az van, az vaaaaan, hogy Tóbiás 
féltékeny.

– Mi? – vakkantott Tóbiás, és a feje búbjá-
ig elpirult.

– Tóbiááás szerelmeeees, Tóbiááás 
szerelmeeees! – kurjantgatott Egon, és 
körbeugrálta a padot. Léna először megrö-
könyödve bámult az ugrándozó békára, de 
aztán átragadt rá is a huncutság, és Egonnal 
együtt szabályos indiántáncot jártak a pad 
körül:

– Tóbiááááás szerelmeeeeees, 
Tóbiááááás szerelmeeeees! 

Szegény Tóbiás feje már olyan vörös volt, 
mint egy szép, érett paradicsom. 

– No, menjünk már, hiszen a parkba indul-
tunk biciklizni, vagy nem? – és fejét lehajtva 
gyorsan odébb tolta biciklijét. (…)

Tóbiás és Balamér kalandjai (részlet, 
Tudatos Közlekedők Egyesülete)

Kölyköcském. A járdán csak tolni szabad a 
biciklit!”. (…) A Szamóca tér közepén, egy pa-
don ott ült már Egon és Léna. Biciklijüket a 
padnak támasztották, és Tóbiást várták. Tó-
biás már messziről integetett feléjük:

– Szervusztok, barátaim! Jövök már, jövök 
már!

Ám ebben a pillanatban valami villámgyor-
san elsuhant Tóbiás mellett, aki ijedtében 
majdnem elesett – biciklistől-mindenestől. 
Roland volt az, a rókafi ú, vadonatúj tűzvörös 
biciklijén. Roland volt a legrendetlenebb kisál-
lat az egész Városban. Sohasem viselkedett 
illedelmesen, hangosan beszélt, és csúfolta a 
kisebbeket. Tóbiás arra gondolt, hogy ha egy 
szép napon már nem kis kutyakölyök lesz, 
hanem okos nagykutya, bizony egyszer jól 
megugatja majd ezt a szemtelen Rolandot… 
Roland most sem tartotta be a szabályokat. 
Ahelyett, hogy leszállt volna a biciklijéről, 
ahogy azt kell, a járdán száguldozott, hatal-
mas sebességgel. A járókelők riadtan ug-
rottak el előle, és ezen Roland, a rókafi ú jót 
nevetett. 

Tóbiás eközben odaért a padhoz, ahol ba-
rátai vártak rá.

– Aztaaaaa! Micsoda klassz új biciklije 
van Rolandnak! – ámuldozott Egon, a béka. 
– Igazán gyorsan lehet vele hajtani, mint a 
villám! Vrmmmm-vrmmm!

– Ja persze, mint a villám – dohogott 
Léna, az egérke, és megigazította szemüve-
gét, ami kicsit félrecsúszott az orrán. – Aztán 
a nagy száguldozásból egyszer baj ne legyen! 
Még a végén nekimegy valaminek vagy va-
lakinek, mint a villám… Hadd lássa az egész 
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Robotok világa

autók fejlesztésénél a legfontosabb, hogy 
minél biztonságosabbak legyenek, fi gyeljék 
és értelmezzék a körülöttük zajló forgalmat. 

A LEGO Education robotjai közül a WeDo ki-
sebb gyermekek számára, míg a Mindstorms 
EV3 nagyobbak számára készült. Egy ilyen 
robot már érzékelőkkel is rendelkezik, ame-
lyeket kedvünkre használhatunk, és készít-
hetünk velük izgalmas programokat. A LEGO 
Mindstorms robot segítségével a híres Rubik 
Kockát is ki lehet rakni, de ehhez kellenek az 
érzékelők, amelyek a színeket azonosítják, a 
motorok, amelyekkel forgatjuk a kockát, és 
persze az egésznek a lényege a program, 
amit laptopon lehet elkészíteni.

LEGO Mindstorms EV3 robot (Forrás: LEGO Education)

A robot kifejezést egy híres cseh író, Karel 
Čapek találta ki 1920-ban. Az első igazi, ön-
működő robotot 1948-ban építették meg.  
Az első olyan robot, ami programozható volt, 
egy amerikai autógyárban emelt különböző 
fémtárgyakat.

A fi lmekben, mesékben sokszor olyan robo-
tokkal találkozunk, amelyek hasonlítanak az 
emberre. Ezek a humanoid robotok, mint pél-
dául C-3PO a Star Wars-sorozatból. 
A mérnökök több olyan emberszerű robotot 
készítettek, amelyek például képesek arra, 
hogy elkísérjenek valakit egy épületben vagy 
esetleg betegeknek segítsenek. 
A legtöbb robot nem emberszerű, de sok 
olyan munkát tudnak elvégezni, amit koráb-
ban csak emberek tudtak.

Olvasd be a kódot okostelefonnal és nézd meg a 
videót a
NAO robotról…   …és ASIMO-ról
 

A közlekedésben egyre több olyan jármű 
bukkan fel, amely emberi vezető nélkül is ké-
pes haladni vagy akár utasokat szállítani. Bu-
dapesten a 4-es metró szerelvényeiben sincs 
vezetőfülke, sem vezető. Ezenkívül ma már 
nagyon sok mérnök és informatikus dolgozik 
azon, hogy a személygépkocsik is képesek 
legyenek önállóan közlekedni. Az önvezető 

36

Dr. Főző Attila László írása
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A robotok nem okos gépek; 
úgy cselekszenek, ahogyan 
okos emberek programozták 
őket. A LEGO WeDo 2.0 robot-
ja egy érzékelő segítségével 
„meglátja” a virágot és hang-
jelzést is ad. Persze csak ak-
kor, ha úgy programozzuk be 
táblagépünkön.

Ez a robotautó úgy is progra-
mozható, hogy az elejére rög-
zített érzékelő „észrevegye” az 
akadályt és megálljon előtte.

LEGO WeDo 2.0 robotLEGO WeDo 2.0 robotLEGO WeDo 2.0 robot

Ha megfejted a rejtvényt, akkor megtalálod egy nagyon régi rajzfi lm főszereplőjének a nevét.

1. Ez adja az energiát például a telefonoknak.
2.  Vezetéknélküli hálózat, amellyel eljuthatunk a vi-

lághálóra.
3.  A robotok ezzel képesek információt szerezni a 

külvilágról, például megmérik a hőmérsékletet 
vagy „látják” valaminek a színét.

4.  Ez az ember számítógépbe beírt parancsokkal 
tanítja meg a robotot arra a feladatra, amit neki 
szántak. 

5.  Sok eszközünkről, például telefonról, tévéről is 
mondják, hogy smart. Mit jelent ez a szó?

6.  Híres magyar feltaláló, a bűvös kockaként is is-
mert játék atyjának vezetékneve.

7.  Japán fejlesztésű humanoid robot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

37

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi  Ágnes
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Dániel András
Járművészet

Az ember több száz éve töri a fejét kere-

keken guruló járműveken, s ezalatt szám-

talan vicces ötlet pattant ki a kalandos 

fantáziával megáldott feltalálók meg ter-

vezők fejéből. Milyen kár, hogy ezek nagy 

része vagy nem működött elég jól vagy 

nem volt elég kényelmes, esetleg egy-

szerűen túl vicces volt ahhoz, hogy bárki 

is komolyan vegye! Mennyire más képet 

mutatna a város, ha ezek a járművek ott 

gurulnának az utakon!

Itt van például a francia Nicolas-Joseph 
Cugnot 1770-ben készült gőzmeghajtású 
járgánya, ami úgy néz ki, mintha egy konyhai 
kuktafazék és egy traktor keresztezéséből 
született volna. 

Vagy az angol Richard Trevithick óriási ke-
rekeken haladó alkalmatossága, aminek há-
tuljára szemlátomást egy jókora vaskályhát 
szerelt a feltaláló. Ezek a furcsa járgányok a 
járműtervezés hőskorában születtek, amikor 
még csak az számított, hogy a guruló masi-
na egyáltalán elinduljon valahogy. 

A német Karl Benz például 1886-ban a lovak 
húzta könnyű kis hintót, az úgynevezett ho-
mokfutót szerelte fel benzinmotorral (igen, a 
benzin e híres autógyártóról kapta a nevét!)  
Egész áramvonalas jármű, nem igaz?... 
Ám Benz úr és a kollégái nem adták fel, a 
20. század elejére megszülettek a ma is is-
mert autók ükszülei.

Voltak feltalálók, akiket a motor nélküli, em-
beri erő hajtotta járművek problémája érde-
kelt. Két kerék, amiket a lábunkkal hajtunk... 
Mi más volna ez, mint a bicikli! Ennek törté-
netével lapunk egy másik írása foglalkozik, itt 

Wikipedia, Roby

Wikipedia, William Felton

kolesa.ru
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csak Karl Drais úr furcsa járgányáról (helye-
sebb volna talán futogánynak hívni?) tennék 
említést. Erről is csak azért, mert irtó vicce-
sen nézhetett ki, amikor valaki ezzel a lánc és 
pedál nélküli ősbiciklivel próbált kerekezni! 

A 20. század elejétől aztán e szokatlan jár-
művek helyett megjelentek az egyre gyor-
sabb és egyre egyformább gépkocsik (meg 
a szerkezetükben a feltalálás óta szinte mit 
sem változó kerékpárok). 

Mégis, időről időre akadnak olyanok, akik 
úgy gondolják, hogy az autótervezésben még 
rejlenek titkos lehetőségek! 

Itt vannak például a csodálatos háromke-
rekűek: a híres Morgan cég járgányai vagy az 
egykor Budapest utcáin is felbukkanó cseh 
Velorexek. Ez utóbbi jármű leginkább egy sá-
torlapokból eszkábált bogárra emlékeztetett 
– a fennmaradt példányok ma már a gyűjtők 
féltett kincsei.

Voltak, akik a kétéltű autókban látták a 
csodás jövőt. Ilyen volt Hans Trippel, az 
Amphicar tervezője is. Ebből a furcsa kétél-
tűből nem kevesebb (de nem is több), mint 
3878 darab készült, mielőtt érdeklődés hiá-
nyában leállították volna a gyártását. 

Ám a vízen járás, illetve kerekezés gondolata 
olykor a kerékpártervezőket is megkísérti. 
Mint 1932-ben a cyclomer nevű jármű fran-
cia tervezőjét, akinek kétéltű járműve nem 
volt más, mint egy hatalmas ballonokkal fel-
szerelt bicikli. 

Ha már a két (vagy kevesebb) kerekűeknél 
tartunk, érdemes megemlékezni az udinei 
Goventosa úr találmányáról is, aki egyene-
sen egy óriási kerék belsejébe álmodta meg 
pedálos szerkezetét! Ez utóbbihoz hasonló 
a kortárs iráni formatervező, Mohammed 
Ghezel eRinGo névre keresztelt furcsa elekt-
romos járgánya – bizonyítva, hogy a különös 
ötletek soha nem mennek ki a divatból! 

Népszerű – bár nem épp olcsó – hobbi a 
különös autók házi barkácsolása. Az otthoni 
garázsban vagy a kertvégi sufniban pedig 
semmi sem áll a fékevesztett fantázia útjába! 

Az efféle művész- vagy mutáns autónak 
nevezett elmebajos járműveknek még saját 
múzeumuk is van az egyesült államokbeli 
Houstonban! De ha a legeslegújabb csodák-
ra vagytok kíváncsiak, úgy irány egy őrült 
autófelvonulás! Az biztos: egy városi dugónál 
garantáltan izgalmasabb lesz!

morgan-motor.co.uk

jonathanbeitler.fi les.wordpress.com
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Történetmesélés

Történetmesélés variáció

Pszt!

Szópóker

Ki lát meg először…?

Összeálltotta: Pásztor Csörgei AndreaÖsszeálltotta: Pásztor Csörgei Andrea
      Útravaló játékok

Hosszabb úton jól jöhet néhány, eszközt 

nem igénylő társasjáték. Kedvcsinálónak 

összegyűjtöttünk egy csokorra valót, amiket 

akár ti is továbbfejleszthettek, variálhattok.

Valaki elindít egy történetet, pl.: „Volt egy-
szer egy kacsa…” És mindenkinek egy-egy 
mondatot hozzá kell tennie, míg kialakul egy 
teljes mese.

Az előbbi játéknak egy változata, amikor egy 
személyről vagy dologról szövünk mesét. 
Pl. kiszemeljük az egyik járókelőt, és meg-
próbáljuk kitalálni, ki is ő, mi a foglalkozása, 
van-e családja, merre lakik stb. De ugyanígy 
elképzelhetjük, hogy egy-egy épületben, ház-
ban, kik laknak, hogyan élnek stb.

Erős koncentrációt igényel! Valaki elkezdi 
a számsort mondani, és mindenki sorban 
mondja a következő számot, de az a lényeg, 
hogy a 3-at tartalmazó vagy a 3-mal osztha-
tó számoknál nem szabad a számot 
kimondani, hanem azt kell mondani: Pszt! 
Tehát pl.: 1, 2, pszt!, 4, 5, pszt!, 7, 8, pszt!, 10, 
11, pszt!, pszt!, 14, pszt!... és így tovább.

Kisebbeknek talán könnyebb, ha az 5 és 
annak többszörösei a „tiltott számok”. Ha 
már nagyon jól megy a játék, nehezíthetjük 
azzal, hogy minden Pszt! elhangzásánál 
megfordul a kör.

A játékvezető felteszi a kérdést: Ki lát meg elő-
ször… egy cicát, egy telefonfülkét, egy kék autót, 
egy kamiont vagy bármi egyebet. Aki először 
talál egyet az adott dologból, nyer.

Először megegyezünk egy kategóriában (állat, 
város, keresztnév stb.). Aztán egyikünk elkezdi 
mondani magában az ábécét, egy másik pedig 
egyszer csak azt mondja: STOP! A kezdőjáté-
kos kimondja, hol tart, és ezzel a betűvel kell 
kitalálni neki egy szót az adott kategóriában. 

Példa: a kategória a női keresztnév, és a 
kezdőbetű A. A kezdőjátékos mondjuk, az An-
nára gondol, ezért hozzáteszi: N. A következő 
annyit már tud, hogy A-N-nel kezdődik a név, 
de lehet, hogy neki az Andrea jut eszébe, ezért 
azt mondja D, és így tovább. Ha megvan a 
szó, a soron következő azt mondja: Kész! 

Az eredeti szót nem kell feltétlenül elárulni, 
akkor sem, ha mást találunk ki helyette, és 
ha valakinek nincs ötlete újabb betűre, nyu-
godtan passzolhat.

Illusztráció: Egri Mónika

40
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Közlekedj okosan – az edényben

A kísérletet bemutatja: Szarvas Kata
    Labor a konyhában

Amire szükséged lesz:
• víz
• ételfesték
• gumicső (fél méter hosszú)
• tölcsér
• 2 db kockacukor
• tálka

Így készítsd el:
1.  A kísérlethez kérd egy társad segítségét! 

Tegyetek pár csepp ételfestéket egy tál 
vízbe, így egyszerűbb lesz követni az útját!

2.  A társad fogja meg a gumicsövet úgy, 
hogy az U alakot formázzon. Óvatosan 
öntsd a színes vizet a gumicsőbe, vigyáz-
va, ki ne fröccsenjen! Ezután vedd át a gu-
micső mindkét végét. Fontos, hogy tartsd 
U alakban, és ne fogd be a végeit!

3.  Mit tapasztalsz, a cső mozgatásával 
hogyan változik a víz szintje a cső két
végén? 

4.  Önts egy nagyon kevés színezett vizet a 
tálkába, majd tedd bele az első kockacuk-
rot. Pár másodperc elteltével helyezd a 
második kockacukrot az előző tetejére. 
Mi történik? 

Magyarázat:
Közlekedőedénynek nevezzük azokat az edé-
nyeket, amelyeknek alsó része összekapcso-
lódik, ezáltal ha folyadékot öntünk az egyik 

szárába, akkor mindegyik szárában egy 
szintben lesz a folyadék. 

A közlekedőedények ágaiban így a vízszint 
megegyezik, bármilyen is az edény alakja 
vagy magassága. 

Ezért lehetséges, hogy bárhogy is csavar-
gatnád a gumicsövet, a vízszint megegyezik 
az U alak mindkét szárában.

Vékony csövek, úgynevezett hajszál-
csövek esetében a folyadékok képesek a 
Föld tömegvonzásával ellentétesen, felfele 
mozogni. 

A kockacukorban apró, szabad szemmel 
nem látható csövek vannak. Ezért lehet az, 
hogy még a harmadik egymásra helyezett 
kockacukor tetejét is eléri végül a színezett 
víz. 

mozogni. 
A kockacukorban apró, szabad szemmel 

nem látható csövek vannak. Ezért lehet az, 
hogy még a harmadik egymásra helyezett 
kockacukor tetejét is eléri végül a színezett 
víz. víz. 

Fotó: Dévényi Máté
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Mikkamakka kézműves kuckója

 1. A téglalap alakú színes papír hosszabbik oldalát hajtsd félbe! 
 2. Hajtsd újra ketté úgy, hogy középen jól látszódjon a hajtásvonal! 
 3.  Jobb, majd bal oldalról is hajtogasd a csúcsokat pontosan a középvonalra! Figyelj, hogy 

a papír alsó széle legyen nyitott! 
 4.  Az alsó papírsávokat mindkét oldalon egyenesen hajtsd fel! A körmöddel erősítsd meg 

a hajtásvonalakat! 

Hűvös, esős az idő? Rendezzetek vi-
torlásversenyt az osztályteremben! Ha 
mindenki elkészíti színes papírcsónak-
ját, egy egész flotta versenghet az őszi 
bajnokságon.

Amire szükséged lesz: 
• Egy téglalap alakú színes papírlap
• Szívószál

Így készítsd el:

Összeállította: Győrfi  Ágnes
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 5.  Az oldalsó kis sarkokat hajtsd át a háromszögön! Ismételd meg a mozdulatot a másik ol-
dalon is! 

 6.  A két alsó csücsköt összenyomva, hajts rombuszt a háromszögből!
 7. Hajtsd fel mindkét oldalon az alsó részeket egészen a felső csúcsig! 
 8.  A 6. lépést megismételve hajts újra rombuszt a háromszögből!
 9.  A felső csúcsokat óvatosan széthúzva előbukkan a hajó vitorlája. 

10.  A kész hajót állítsd a startvonalra! (A játékhoz a legmegfelelőbb valamilyen csúszós felület: 
parketta vagy asztallap.) A szívószálba fújva, a tengeri viharban kell célba terelned a csónakod.

Köszönjük a Herman Ottó Általános Iskola 4. a osztályának közreműködését! 
A fotókat Pap Zsuzsanna készítette
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6Mikkamakka Kisiskolások lapja

44

Tapolcai őszi szünet 
a Mikkamakka klubbal

Hosszú szervezés után végre eljutottunk 
Tapolcára a Mikkamakka klubbal. 2016. 
november 3-án, az őszi szünet csütörtökjén 
érkeztünk a Veszprém megyei városba. 
A szerkesztőség tagjai most kiegészültek 
Szabó Lívia zeneterapeutával, aki Keszthely-
ről ruccant át a kedvünkért.

Vittünk sok-sok Mikkamakkát, több köteg 
színes lapot, fi lceket, ollókat, olajat, vizet, 
meg persze papírszínházat. A könyveket pe-
dig mind a könyvtártól kölcsönöztük, mert 
szerencsére megtalálható itt az összes kor-
társ gyerekkönyv, amit a totóhoz használ-
tunk.

10 óra előtt pár perccel már hullámzott a tö-
meg a második emelet felé vezető lépcsőn, 
szülők, nagyszülők és több mint 50 gyerek 
igyekezett a klubfoglalkozásra.

Kezdéskor Pásztor Csörgei Andrea főszer-
kesztő mutatta be a szerkesztőség tagjait 
és a folyóiratot az egybegyűlteknek. Aztán 
egymással párhuzamosan elindultak a kuc-
kókban a programok. 

Farkas Judit
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A kézműves körasztalnál Győrfi  Ágnessel 
sünikönyvjelzőt készíthettek a gyerekek. Mel-
lette a friss, ropogós gyerekkönyv-újdonsá-
gokat böngészhették az érdeklődők Sándor 
Enikő segítségével. Ha jól válaszoltak a kér-
désekre, akkor képeslapot kaptak ajándékba. 

A nagyterem másik sarkában pedig Szabó 
Líviával próbálhattak ki különféle hangsze-
reket, játszhattak körjátékokat és megta-
pasztalhatták, hogy milyen ereje tud lenni a 
csöndnek is. Két kisebb teremben lehetőség 
volt lávalámpát készíteni Farkas Judittal, il-
letve papírszínház-mesét hallgatni Pásztor 
Csörgei Andreától.

A lelkes könyvtárosok gondoskodtak a prog-
ram sikeréről, irányították a résztvevőket, 
segítettek a szerkesztőségi tagoknak és még 
könyvet is ajánlottak, ha kellett.
Ilyen klubot kívánunk mindenkinek! 
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Menjünk színházba!
GóleMese

A cím alapján akár arra is lehetne gondolni, 
hogy focizásról szóló darabot látunk, de nem, 
illetve egy kicsit mégis. A darabban ugyanis 
megemlítették Ronaldót és Messit is, de csak 
azért, mert a közönség soraiból a gyerekek 
ötletelhettek, mi legyen a neve a rabbi góle-
mének. Hogy hogyan, a micsoda micsodájá-
nak?! 

A rabbi a zsidó kultúrában tanítómester, aki 
ebben a darabban tanulságos történeteket 
mesél esténként az általa épített (a színpa-
don fakockából összerendezett) gólemnek, 
ennek az óriásnak, mégpedig azért, hogy 
életre keltse. Az egyik mesében egy fi ú még 
apja életében megörökli a vagyont. Dölyfös 
és kapzsi ember válik belőle, aki elzavarja 
idős, beteg apját a háztól. Egy nap az öreg 
bekopog, és az unokája nyit ajtót. Egy takarót 
kér, hogy ne fázzon, az unokája pedig ketté-
vágja azt, hogy eltegye, ha majd az ő apja is 

utcára kerül. Az apa bocsánatért esedezik a 
nagyapánál, és kibékülnek. Egy másik me-
sében a földönfutó cipész kerül bajba: az 
éhenhalástól félve kenyeret lop a gyerekei-
nek, de rajtakapják. Egy elmés válasszal és 
egy gránátalma segítségével azonban sikerül 
elkerülnie a halálos ítéletet. Hallunk-látunk 
még bölcs Salamonról is, aki félt a méhek-
től, de még inkább Sába királynő furfangos 
kérdéseitől. Az utolsó mese pedig egy igaz-
ságkereső emberről szól, aki az emberi lelkek 
mécseseinél megtalálta a végső igazságot. 
A rabbi góleme a mesék hatására életre 
kelt, és tudjátok, mi lett ezen az előadáson a 
neve? A gyerekek ötlete alapján Mikulás…
A bábokat is felhasználó, leleményes, fakoc-
ka díszlettel építkező, az izgalmas dallamo-
kat élőzene kíséretében előadott, mulatságos 
darabot minden alsósnak és szüleinek, taní-
tóinak nagy szeretettel ajánlom.

46

Besze Barbara
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GóleMese, avagy így ment a rabbi hochmecolni!
Szereposztás:
Rabbi, Apa, Szultán, Mesélő, Trombitás: HAJMÁSI DÁVIDÖreg, Cipész, Salamon, Gitáros: BERNÁTH DÉNESKisfi ú, Katona, Kincstárnok, Méh, Betyár, Ének: BOGNÁR ANNA

Kutya, Katona, Tanácsos, Sába, Boszorkány, Ének: BERKI SZOFI
Báb: TÓTH ZSUZSA
Jelmez, kellék: TÓTH ZSUZSA, BERNÁTH DÉNESDíszletterv: BERNÁTH DÉNESLátvány: BALOGH LUCA, PRICZEL VILMOS

Zene: BERNÁTH DÉNES, HAJMÁSI DÁVID

A Gólem Színház és a Szamárfül Projekt közös produkciójaRendezte: SCHMIED ZOLTÁNAz ajánló a bemutató előadás alapján készült (2016. október 16., Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház).
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Fotók: Gulyás Dóra
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A rejtvények megoldásai

1.
A B C D E F G H I J K L M N O P R

1. H K S
2. E U Z T Ű
3. K Ö Z L E K E D É S I R E N D Ő R
4. I Á K O H
5. K S É K O N F L I S A
6. O A R T A X I J
7. P U Ó
8. T T R I K S A
9. E Ó M O Z D O N Y
10. R M
11. P

2. 
KRESZ = Közúti Rendelkezések Egységes Szabályzata

3. Szalay Balázs – versenyautó; Talmácsi Gábor – 
motorkerékpár; Majthényi Szabolcs – vitorlás hajó; 
Besenyei Péter – repülőgép; Ábrahám János – gör-
deszka; Bodrogi László - kerékpár

Kódolvasás   14. oldalDaidalosz és Ikarosz  7. oldal

Anup és a csodálatos tűzhely  9. oldal

Járműves  12. oldal

Robotok vlága   37. oldal

A K K U M U L Á T O R

W I F I

É R Z É K E L Ő

P R O G R A M O Z Ó

O K O S

R U B I K

A S I M O

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

metró, teherautó/kamion, vetőgép/traktor, markoló 
gép, autó, macskakő, villás targonca, csónak, dömper

1. B) ; A) ; C) ; D) ; B) ; A) ; B) ; C) ; D)

2. I; I; H; I; I; H; H

3. 
a) Teventej tűzre vetette a szárnyakat, mert dühös 
volt, hisz hiába próbált repülni,  neki nem sikerült fel-
emelkednie a levegőbe.
b) A csókák csőre meggörbül, mert Lotilko mérgében 
megátkozta őket, mivel a madarak ígéretük ellenére 
nem árulták el a szárnyak rejtekhelyét.
c) Ikarosz az életével fi zetett azért, mert vakmerő volt, 
az ég felé vágyódva nem tartotta be apja fi gyelmez-
tető tanácsait.
d) Daidalosz azt tanácsolta fi ának, hogy mindig őt 
kövesse, repülés közben középre tartson, nehogy a 
tenger vize, vagy a nap tüze tönkre tegye a szárnyait.

4. b). Segíts magadon, az Isten is megsegít!

1. e)
2. A marhahús a kakukktojás, mert a szarvasmarha 
szent állat a hindu vallás szerint.
3. c)
4. a) b) d)
5. c)
6. 
Amikor egy nap Anup iskola után dolgozni indult, 
egy sikátorban tolvajok támadták meg. A markos 
legények egy szempillantás alatt meglovasították a 
biciklit, ezért kénytelen volt gyalogszerrel hazatérni. 
Aznap éjjel zaklatottan hajtotta álomra a fejét. A vén 
Gopal segítségével megtalálták a riksáját a piactéren, 
amit szegény ágrólszakadtak loptak el tőle.

Közlekedési táblák  33. oldal

Zsákutca          ,  Jobbra kanyarodni tilos! 

Behajtani tilos!          ,  Gyalogút          ,  Állj! Elsőbbségadás

kötelező!          ,  Főútvonal           , Kórház           

Kerékpárút          ,  Gyalogátkelőhely          , Egyirányú utca

Zsákutca          ,  Jobbra kanyarodni tilos! 

Behajtani tilos!          ,  Gyalogút          ,  Állj! Elsőbbségadás

kötelező!          ,  Főútvonal           , Kórház           

Kerékpárút          ,  Gyalogátkelőhely          , Egyirányú utcaKerékpárút          ,  Gyalogátkelőhely          , Egyirányú utca

kötelező!          ,  Főútvonal           , Kórház           kötelező!          ,  Főútvonal           , Kórház           

Behajtani tilos!          ,  Gyalogút          ,  Állj! Elsőbbségadás

7mikkamakka-bel_oktober.indd   48 2016. 11. 08.   15:34



Fotók: Tudatos Közlekedők Egyesülete

Amikor a KRESZ park is útra kel

Mindenki közlekedik. Óvodások és kisis-

kolások éppúgy, mint a felnőttek. Így min-

denkinek ismerni kell a közlekedés szabá-

lyait. Ennél csak az a fontosabb, hogy be is 

tartsuk azokat! Ezt segíti, ha maga a KRESZ 

park is útra kel.

A közlekedési szabályokat nem azért kell be-
tartani, mert illik jól viselkedni, hanem azért, 
mert a járművek komoly veszélyt jelentenek 
arra, aki nem ismeri a szabályokat! Ezen segít 
már több éve Tóbiás és Balambér, a két ara-
nyos kutyakölyök, akiknek mesés kalandjai 
során ismerihető meg az utak és a járművek 
rendje. 

Tóbiásról érdemes tudni, hogy iskolába jár, 
így alapvetően ő tanítgatja a kisöccsét, Ba-
lambért, aki még óvodás, hiszen a biztonsá-
gos közlekedésre nevelést nem lehet elég ko-
rán kezdeni! Tóbiás elmondja és megmutatja, 

hogyan és hol szabad áthaladni az úttesten, 
merre lehet, és hol tilos biciklizni, mire kell vi-
gyázni a vasútállomáson, vagy amikor busz-
szal utazik az ember. 

Tóbiás és Balambér kalandjai elsősorban 
hangoskönyvként is szolgáló CD-lemezeken 
érhetők el, ám az iskolák, óvodák a valóság-
ban is meghívhatják magukhoz a főszereplő 
kutyusok csapatát. A mesés oktatóprogra-
mot elindító Tudatos Közlekedők Egyesülete 
ilyenkor egy egész KRESZ-parkot visz ma-
gával működő jelzőlámpákkal, táblákkal, ke-
rékpárokkal – a gyerekeket segítő csapattal 
együtt. Először egy tanórányi beszélgetésen 
elmondják a tudnivalókat a legfontosabb 
jelzőtáblákról és szabályokról, például hogy 
a gyerekek ne tévesszék össze a kerékpárút 
vagy a kerékpárral behajtani tilos táblákat. 
Utána pedig mindezt ki lehet próbálni a gya-
korlatban is az iskolaudvaron. 

Aki szeretne találkozni Tóbiással és 
Balambérral, erre az e-mail címre írhat: 
ovatosan@ovatosan.hu 

Nyulász Péter

Ha beülünk a kocsiba, 
lohol velünk a vén skoda. 
Hogy majdnem lobog a hajunk, 
hányni kell és rosszul vagyunk. 

Akinek bejön a retró,
tessék, annak ott a metró!
Aki inkább tili-toli,
arra vár a teli troli.
Sőt, aki nem győzi szusszal, 
utazhat felőlem busszal
ámde aki vakmerő és
vidámságra hajlamos,
annak jobban megfelel a
négyes-hatos villamos!

Azért ülök a Köröndön
fekete szín bőröndömön,
várom, hogy a tearózsa,
várom, hogy a tearózsa
kinyíljon az aszfaltkövön.

s a 4-es busz begörögjön!

A buszvezetők mind mogorvák, 
Odacsukják az utasok orrát. 
Ahogy az orrok ellilulnak, 
A buszvezetők felvidulnak.

Tamkó Sirató Károly: 
Bőrönd Ödön (részlet)

Varró Dániel: 
Buszvezetők (részlet)

Lackfi  János: 
Kocsikázás (részlet)

Erdőss Virág: 
Négyeshatos (részlet)

Akinek bejön a retró,
tessék, annak ott a metró!
Aki inkább tili-toli,
arra vár a teli troli.
Sőt, aki nem győzi szusszal, 
utazhat felőlem busszal
ámde aki vakmerő és
vidámságra hajlamos,
annak jobban megfelel a
négyes-hatos villamos!

Kántor Péter: 
Tizennyolcas villamoson (részlet)

Tizennyolcas villamoson
kesergek,
alig kapok levegőt,
jó, ha fejbe nem vernek.

Fotók: Tudatos Közlekedők Egyesülete
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Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kisiskolások lapja  |  irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

MESE MÁRA
ANUP ÉS A CSODÁLATOS TŰZHELY
LOTILKO SZÁRNYAI
DAIDALOSZ ÉS IKAROSZ

ISMERD MEG ŐT!
KÁNTOR PÉTER költő
SZALMA EDIT illusztrátor

 A HÓNAP TÉMÁJA: 

a KÖZLEKEDÉS

Hallottál már a PontVelem Okos Programról? Pont Neked találták ki! A PontVelem 
Okos Program értékes ajándékokkal játékos formában ösztönöz a szelektív hulladék-
gyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyoz-
za az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát. Már nem csak a hulladékok 
gyűjtésével tudsz ajándékot rendelni! Az OkosPont Bajnokságnak köszönhetően tudá-
soddal is ajándékokhoz juthatsz! Ugye milyen szuper lehetőség? Te is bármikor csatla-
kozhatsz!

Tudtad, hogy a PontVelem Okos Programban játékosan fejlesztheted pénzügyi 
ismereteidet is? A BankVelem programban gazdálkodhatsz és lehetőséged 
van az online bankolás legfontosabb lépéseinek elsajátításához. A jövőben már 
nemcsak a hulladékért jár értékes pont, hanem az Okos Kvízek helyes kitöltéséért is, 
amely ismét egy remek lehetőség a programban! Te is lehetsz Bajnok! Szeretnél érté-
kes OkosPontokat gyűjteni? Töltsd ki az Okos Kvízeket, hogy tudj gazdálkodni a gyűjtött OkosPontokkal 
is! A kvízek online elérhetőek, amelyeket egész tanévben ki lehet tölteni. A kvízek kitöltéséhez a 
weboldalon regisztrálni.  

A tanév összes Okos Kvízének kitöltése esetén kalandtáborozást nyerhetsz! Az OkosPont 
Bajnokság a 2016/2017-es tanév során összesen 12 fordulóból áll, a végeredmény a kitöltött 
kvízek összesített eredménye alapján alakul ki. A kvízeket a megjelenésüktől kezdve, egész év-
ben ki lehet tölteni, bármikor csatlakozhatsz a bajnoksághoz, gyűjtheted az OkosPontokat. 

Megéri regisztrálni, mert rengeteg szuper esemény vár a PontVelem tagokra! Az egész 
tanév folyamán remek versenyeket és meglepetéseket kínálnak számodra is! A programban 
résztvevő iskolák száma meghaladja az ezret, és több mint 35 ezer diák regisztrált már a web-
oldalon. Te is csatlakoznál? Pont Téged keresnek! Látogass el a www.pontvelem.hu honlapra és 
regisztrálj! 

Te csatlakoztál már a PontVelem Okos
Program varázslatos világához?
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